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O conceito de Protagonismo Juvenil se confunde, muitas vezes, com ativismo juvenil. Tem 

muita gente que pensa que para ser protagonista, o(a) jovem precisa estar envolvido(a) em 

alguma atividade de cunho social. Pensar assim é um equívoco. Ser ativista está muito 

ligado a estar envolvido(a) com alguma reivindicação, alguma manifestação contra e/ou a 

favor de alguma coisa, enquanto ser protagonista nos aponta uma ideia de compreensão do 

seu papel na sociedade. Portanto, um(a) jovem que mesmo que não esteja envolvido(a) 

com nenhuma ação de cunho social pode ser um(a) jovem protagonista. Ser ativista e ser 

protagonista não são ideias antagônicas e, portanto, tais características podem estar 

presentes numa mesma pessoa, sem que uma anule a outra. 

Ao longo desses dois anos da Revista Geração Z muito já fora dito a esse respeito. Todas 

as publicações passadas, de alguma forma, apresentou a ideia de uma juventude que, muito 

embora fosse ativista, também era protagonista. Apresentamos com cada uma de nossas 

edições algum viés que era possível perceber o envolvimento dos(as) jovens com suas 

peculiaridades. Tratamos sobre educação, gênero, sexualidade, cultura, política, 

participação, entre outras temáticas, todas elas a partir do olhar da própria juventude e para 

ela, de forma dinâmica e criativa.  

Nesta edição em que celebramos a oitava publicação de nossa revista o foco central é, mais 

uma vez, deixar com que a juventude, bem como seus(as) educadores(as), discutam 

questões pertinentes a respeito de uma juventude que faz acontecer, independente do seu 

lugar de fala ou origem. Ainda, junto ao aniversário de dois anos de publicação da 

Geração Z, também celebramos os cinco anos de fundação do Instituto de Protagonismo 

Juvenil (IPJ) que junto com outras organizações vem coordenando as publicações desta 

revista com muita dedicação. 

O IPJ, que é uma organização sem fins lucrativos, vem ao longo dos seus cinco anos 

promovendo uma compreensão a respeito da juventude enquanto sujeito protagonista, a 

partir de suas publicações e suas atividades institucionais. Muito temos avançado na 



compreensão de uma juventude plural, heterogênea, com 

múltiplas facetas e cambiante a partir da contribuição de 

organizações como o IPJ. Muito mais do que simplesmente falar 

sobre jovens, o IPJ vem deixando eles(as) próprios(as) falarem 

de si mesmos(as). Isso é um diferencial norteador de toda a 

política editorial que envolve esse Revista. 

Nesta edição, que é comemorativa, nos esforçamos para que o 

material publicado se restringisse a poucos textos com a proposta 

de permitir que mais jovens pudessem ler esse conteúdo e a 

partir de suas próprias perspectivas nos dessem um retorno em 

ações a respeito de sua atitude protagonista. Muito mais do que 

falar sobre protagonismo juvenil queremos ver esse 

protagonismo jovem no dia-a-dia dessa revista. Deixar os(as) 

jovens falarem por si mesmos(as). Oportunizar um espaço de 

diálogo e escuta. 

Esperamos que com essa 8ª edição possamos suscitar não apenas 

um debate, mas sobretudo um lugar de fala permanente das 

diversas juventudes que compõem esse cenário brasileiro tão 

vasto em culturas juvenis. Esperamos ainda que nesta publicação 

esse grito ecoe nos quatro cantos desse país com a proposta de 

ampliar a fala desses(as) jovens, suas reivindicações, 

manifestações e, principalmente, seu protagonismo. 

 

>José Aniervson S Santos/ 

  O Editor 
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Conheça a 

equipe da Revista 

Geração Z 
Conheça, nesta edição, alguns membros 

de nossa equipe. 
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Meu nome é Heloisa Ferreira da 

Silva, mas... pode me chamar 

de... Lói, Isa, Helô. 

 

Este é um desafio, falar de mim, mas, vamos lá, não sou poetisa, mas, escrevo poesias, não 

sou rapper, mas, faço rimas, sou Mãe e meu filho é criado pela avó, tenho 36 anos e me 

dão no máximo 23, odeio beterraba, mas sou obrigada a comer por causa da anemia. Já 

sabem, portanto, que a situação é bem complexa. Nasci em 03 de maio de 1978, sempre 

digo com orgulho que sou da década de 70, em que no Brasil surgiram os primeiros 

movimentos sociais, e em Salvador Bahia nasciam os Blocos Afros. Tenho três irmãos e 

sou a mais velha.  

 Acho a vida muito bonita, só que também acho a vida muito cruel, por isso aos 16 anos 

me inseri no Movimento Anarco Punk de Salvador Bahia, fui feminista, tinha medo dos 

carecas- skinheads, nunca gostei de Marx e dos marxistas, odiei o capitalismo, vivia de 

luto e não encontrava coturnos do tamanho do meu pé, nº 36. Foram uns seis anos de 
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movimento punk, fiz de tudo, fanzine, manifesto de rua, cantei 

em banda, fugi de casa, li os livros dos anarquistas. Descobri 

que tudo que tem de ruim no mundo era por culpa da 

humanidade e mais ainda dos capitalistas, burgueses, machistas, 

sexistas, homofóbicos, carnívoros, nacionalistas, religiosos, e 

dos europeus, por que deus não existia! 

 Fui vegetariana por um ano, tinha 17 anos e era estudante de 

nutrição e dietética, dizia aos meus professores que eles faziam 

apologia ao crime, por que incentivavam a matança de animais 

inocentes! Mas enfim eu sai do movimento Punk por que todos 

os meus amigos e amigas negros e negras estavam migrando 

para o Movimento Hip Hop, logo para o Movimento Negro. 

Hoje sou pedagoga, sempre fui militante e nunca gostei de ser 

chamada assim, acho o termo pesado para o que fazemos com 

amor. 

Esqueci de dizer que tive uma infância legal, brinquei muito na 

rua, meu joelho vivia ralado, era alérgica e sempre frequentava 

rodas de samba e terreiros de candomblé.  Meu sonho é poder 

ser professora universitária, aprender a dirigir, atirar, nadar e ter 

um passaporte. Os momentos mais felizes da minha vida: 

quando descobri o movimento punk, quando tive meu filho, 

quando passei no vestibular e no mestrado.  Sobre as opiniões 

alheias, dizem que sou desastrada, que tenho desvio de um olho, 

como se fosse vesga, outras pessoas acham que eu deveria ser 

modelo, e já fiz até uns ensaios bem legais... Enfim falar de mim 

é complexo, mas é bonito e real.  
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Conheça  
o  
Doda! 
 

 

Antes de qualquer título que a academia possa me dar, eu sou o Douglas Ferreira dos 

Santos, carinhosamente apelidado por Doda, tenho 26 anos, me reconheço – e o estatuto 

também – como jovem, sou filho de trabalhadores já falecidos (D. Izabel e Belonir) e 

sempre residi em Capão do Leão/RS. Minha formação básica foi em intuições de ensino 

público, sou formado em Técnico em Agropecuária e Licenciado em História pela 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Atualmente sou mestrando do Programa de 

Pós-Graduação em História da FURG, faço parte da coordenação do Curso Pré-

Universitário Popular Up e sou membro da equipe de colaboradores da Revista Geração Z. 

Meu tema de pesquisa é sobre a juventude, explico, no trabalho de conclusão da graduação 

pesquisei sobre a representação e consciência Histórica sobre o movimento dos Caras 

Pintadas. No mestrado procuro compreender as narrativas de jovens estudantes sobre “o 

ser jovem” na contemporaneidade e como se dá a participação política desses sujeitos. Meu 

interesse pelo tema justifica-se pela minha militância nas causas juvenis. Desde muito cedo 
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comecei a participar da Pastoral da Juventude (PJ) e representá-la em outros espaços. Hoje 

estou na condição de presidente do Conselho Municipal da Juventude de Capão do Leão 

pela PJ, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por anos para a efetivação deste 

espaço fiscalizador das políticas públicas de juventude. Sou apaixonado por teatro e dança. 

Meu projeto de vida é sempre estar à disposição na luta por políticas públicas que 

promovam e valorizem a vida da juventude. Meu hobby é viajar para conhecer novas 

pessoas, lugares e culturas e tenho conseguido isso nos últimos anos. Embora numa 

apresentação se dê prioridades para as qualidades, sou um sujeito com inúmeros defeitos. 

Sou ansioso, faço cobranças, sou um poço de carência e teimoso, porém, em contrapartida, 

acredito que sou carinhoso, sincero, persistente, sonhador e um sujeito que ainda acredita 

no amor.  
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Conheça 

Luna  
 

Me chamo Ana Claudia Miranda Luna, ou apenas Luna. Sou uma jovem de 25 anos, 

pernambucana, estudante, viciada em seriados, amante da literatura e super curiosa. Tenho 

curiosidade em conhecer novos lugares, pessoas e suas culturas. Esta curiosidade me leva a 

viajar constantemente, algumas vezes sem destino certo, apenas pelo prazer em viajar. 

Sou bióloga, especialista em meio ambiente e desenvolvimento sustentável, estudante de 

mestrado em ecologia e faço parte da equipe de colaboradores da Revista Geração Z. 



Integrar a Revista Geração Z ampliou muito minha visão perante as juventudes e pude 

aprender muito sobre as temáticas abordadas em cada edição da revista. 

Pessoalmente me considero uma mulher independente, extrovertida e calma, meus amigos 

e familiares costumam dizer que sou bem paciente e meiga, mas que posso ser feroz 

quando me deparo com injustiças. Sou também, apaixonada pelo contato com a natureza e 

uma fiel admiradora da Lua, nestes momentos aproveito para deixar minha imaginação 

fluir e voar longe. 
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Conheça 

Léo Vilaça! 

 

Chamo-me Leandro Vilaça, e gosto de ser chamado de Léo e/ou Vilaça, apelido dado em 

2009 pelos amigos e amigas da Pastoral da Juventude, movimento pelo qual sou 

apaixonado. Tenho 24 anos, atualmente resido em Anápolis/GO, porém sou andejo, 

viajador. Já fui cearense, curitibano e tocantinense e conhecedor de tantas outras belezas 

pelo Brasil a fora. Sou filho de Jorge Vilaça e Neila Junqueira que são separados. Tenho 

três irmãos, sou filho mais velho e formado em Gestão Financeira pela Faculdade 

UNIEVANGELICA com MBA em Gestão de pessoas pela UFG. 

Sou um sonhador. Amo fazer novas descobertas, me apaixono e crio muitas vezes um 

mundo de ideias e quase sempre realizo. Sou um lutador pelos direitos humanos, 

principalmente da juventude; sou um missionário que trabalha em prol do bem, querendo 

sempre crescer na vida e buscar novos horizontes, tanto o meu como ajudar o próximo. 
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Sou bem igrejeiro, sou Pastoral da Juventude (PJoteiro), estou sempre no meio de algum 

grupo de jovens, articulando, assessorando entre outras atividades...  

Atualmente trabalho como Gestor Financeiro em uma empresa em Anápolis/GO. Amo este 

trabalho. Acredito que escolhi a profissão certa. Sou chato, questionador, perfeccionista e 

inúmeros outros adjetivos (risos).  

Sou um cara do bem, sorridente, sempre de bem com a vida, adoro dançar, me divertir e 

curtir a vida de maneira que não fique na rotina. Sou paquerador, poético e romântico, 

choro em filmes românticos e detesto filme de terror; 

gosto das rosas e do por do sol, ainda mais se for a 

beira mar; amo cuidar do outro embora esteja em 

uma fase de querer cuidar de mim; não pareço com 

meu pai e sou diferente da minha mãe, sou especial. 

Irmão de tantas pessoas que o vento me trouxe, tenho 

amigos que nunca vi, tenho amores que já desisti, 

tenho um irmão mais velho que é mais mãe que 

irmão, tenho um pai que é mais um desconhecido que 

pai, sou um proclamador das utopias, um caminhante 

querendo chegar até a felicidade.  
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Quem foram os Caras Pintadas? 
 

 

Em 1989 o presidente estava 

prestes a ser escolhido de forma direta. 

Entre os principais candidatos estavam 

Fernando Affonso Collor de Mello, pelo 

Partido da Renovação Nacional (PRN), e 

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT). Ambos 

se enfrentaram no 2º turno, sendo eleito 

Collor para presidente do Brasil. 

Collor ocupou o espaço 

proporcionado pela mídia e ficou 

conhecido como o “Caçador de Marajás” 

por ter adotado posturas contrárias aos 

altos salários de funcionários do estado 

de  Alagoas,  onde  foi  eleito  três  vezes  

 

 

 

governador. Fernando Affonso Collor de 

Mello ganhou as eleições e, em 1990, 

assumiu a presidência da república.  

A vitória de Fernando Collor, para 

a maioria dos pesquisadores, deve-se ao 

apoio dos meios de comunicação, 

sobretudo da mídia televisiva. Collor 

utilizou-se das propagandas gratuitas na 

televisão para difundir seu plano de 

governo. A utilização da mídia a favor de 

Collor foi constante no período destinado 

às propagandas eleitorais. Notícias de 

acusações e suposto envolvimento de 

Lula em escândalos foram vinculados 

com o intuito de manchar a imagem do 

candidato do Partido dos Trabalhadores e 



de enaltecer a popularidade de Fernando 

Collor de Mello.  

Ao assumir a presidência, 

anunciou o Plano Collor, que teve como 

medidas a modernização administrativa, 

congelamento de salários, bloqueio de 

poupanças e contas correntes, demissão 

de funcionários e a volta do Cruzeiro 

como moeda.  

Não obtendo sucesso e causando a 

insatisfação popular com as medidas 

tomadas, o que desencadeou em 

desempregos e o confisco de contas 

bancárias, o então presidente deu início a 

privatizações e reduções das tarifas 

alfandegárias, criando um espaço 

propício para o crescimento do 

neoliberalismo. Seis meses depois, o 

presidente lança o segundo Plano (Collor 

II), mas novamente não obteve sucesso. 

Foi nesse cenário que surgiram várias 

denúncias de corrupção, dentre elas 

algumas realizadas pelo irmão, Pedro 

Collor, que revelou esquemas de lavagem 

e desvio de dinheiro. 

Com as denúncias vinculadas nos 

meios de comunicação, reflexões nos 

diversos seguimentos da sociedade, e o 

inesperado entusiasmo dos jovens que o 

movimento dos Caras Pintadas saiu às 

ruas exigindo o impeachment do 

presidente Fernando Affonso Collor de 

Mello.  

O movimento contra o Collor, 

composto principalmente por jovens que 

pintaram os rostos de verde e amarelo, 

fazendo alusão às cores da bandeira do 

Brasil, exigia a renúncia do presidente. 

Assim, tal movimento foi realizado em 

diversas cidades brasileiras com a 

participação de partidos políticos da 

oposição, grêmios estudantis, pastorais da 

juventude, etc. 

 

A iniciativa de pintar 

a cara nas cores da 

bandeira do Brasil 

surgiu por acaso e a 

motivação que levou 

milhares de jovens às 

ruas exigindo a saída 

de Collor da 

presidência 

aconteceu pela 

insatisfação sobre 

seu governo.  

 

No movimento dos caras pintadas, 

a predominância nas participações era da 

juventude, porém foi um movimento 

popular. Famílias, idosos e crianças 

também aderiram a organização.  
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Os caras pintadas não surgiram 

coloridos e sim vestidos de roupas de cor 

preta. Após denuncias dirigidas a Collor, 

no dia 13 de agosto de 1992, ele 

convocou que as pessoas saíssem às ruas 

vestidas de verde e amarelo para 

certificar sua popularidade. O que 

aconteceu foi o contrário: as ruas de 

diversas cidades brasileiras foram 

tomadas por pessoas vestidas de preto e 

com os rostos pintados, testemunhando 

suas insatisfações contra o presidente da 

república. Os rostos pintados de verde e 

amarelo representa o sentimento de 

patriotismo e esperança. 

A mídia influenciou grande parcela da 

população a juntar-se ao movimento dos 

Caras Pintadas a partir do momento em 

que legitimaram em sua programação os 

protestos. 

Diante das inúmeras denúncias de 

corrupção, pedidos do afastamento de 

Collor através de presidentes de diversas 

organizações (CUT, UNE, OAB, etc.) e 

das manifestações nas cidades brasileiras, 

o Congresso deu início à votação do 

impeachment. Fernando Collor de Mello 

renunciou para não perder seus direitos 

políticos antes da votação, mas acabou 

sendo caçado e impedido de exercer por 

oito anos. A presidência da república foi 

assumida pelo então vice-presidente 

Itamar Franco, que terminou o mandato.  

Com a saída de Fernando Collor 

da presidência, o movimento dos caras 

pintadas, que teve seu objetivo 

conquistado, acabou. Foram 

manifestações com pauta específica. 

Cabe salientar que o movimento dos 

caras pintadas foi composto por diversos 

seguimentos da sociedade que ainda estão 

organizados e participam de outras pautas 

na atualidade.  

 

 

 

> Douglas Ferreira dos Santos 

*Mestrando do programa de Pós-Graduação 

em História da Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG; Membro da equipe de 

colaboradores da Revista Geração Z; E-mail: 

douglas.ferreiradossantos@gmail.com 

 

*Este texto é publicação inédita e são trechos 

do trabalho de conclusão de curso da 

graduação de Licenciatura em História pela 

FURG. 
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Um Jeito Jovem  

de Produzir  

Rádio na  

Escola 
 
 
 
 
 
 
Resumo  

As novas configurações do mundo globalizado e seu acelerado processo de modernização científica 

e tecnológica vêm demandando novas formas de construção do conhecimento. Outras formas de 

organizar e promover a educação com o uso de mídias e Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) tem sido um desafio, sobretudo quando se tem como foco o ensino e o 

aprendizado de jovens. Com o objetivo de identificar como os jovens produzem rádio na escola foi 

realizado uma pesquisa qualitativa com caráter etnográfico. O locus foi a Rádio C.E.A.L-

Conectando você ao conhecimento, com sede situada no Colégio Estadual Aurelino Leal em 

Niterói no Rio de Janeiro. A pesquisa de campo foi realizada no período de outubro de 2014 a 

fevereiro de 2015. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a observação participante 

aberta, diário de campo, conversas informais com os jovens e entrevista compreensiva com o 

coordenador da rádio. Os sujeitos da pesquisa foram 15 jovens. Pesquisa nos levou a perceber a 

rádio como ferramenta de mediação para uma educação como prática de liberdade, autonomia e 

protagonização das expressões juvenis dentro do espaço escolar ultrapassando os horários de 

intervalo 

PALAVRAS-CHAVE: Juventude, Protagonismo juvenil, Rádio na escola. 
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Resumen 

Uma Forma Joven de Producir Radio en la Escuela 

 
 

Las nuevas configuraciones del mundo globalizado y su acelerado proceso de modernización 

científica y tecnológica vienen demandando nuevas formas de construcción del conocimiento. 

Otras formas de organizar y promover la educación utilizando los medios y Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC`s) ha sido un desafío, sobre todo cuando se tiene como foco el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de jóvenes. Con el objetivo de identificar cómo los jóvenes 

producen radio en la escuela fue realizada una investigación cualitativa con carácter etnográfico. El 

locus fue la “Radio C.E.A.L.- conectándote a ti al conocimiento”, la cual se desenvuelve en las 

dependencias del Colegio Estadual Aurelino Leal ubicado en la ciudad de Niterói en Rio de 

Janeiro- Brasil. La investigación de campo fue realizada en el periodo de octubre del año 2014 a 

febrero del año 2015. Los instrumentos de colecta de datos utilizados fueron; la observación 

participante abierta, diario de campo, conversaciones informales con los jóvenes y entrevistas con 

el coordinador de la radio. Los sujetos de investigación fueron 15 jóvenes. La investigación nos 

llevó a percibir la radio como herramienta de mediación para una educación como práctica de 

libertad, autonomía y protagonismo de las expresiones juveniles dentro del espacio escolar 

reflejado incluso más allá de los horarios de recreos en que el programa radial era desarrollado. 

PALABRAS-CLAVES: Juventud, Protagonismo juvenil, Radio en la escuela. 

 

 

 

Início de Conversa 

 

As novas configurações do 

mundo globalizado e seu acelerado 

processo de modernização científica e 

tecnológica vêm demandando novas 

formas de construção do conhecimento. 

Outras formas de organizar e promover a 

educação com o uso de mídias e 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s) tem sido um 

desafio, sobretudo quando se tem como 

foco o ensino e o aprendizado de jovens. 

Conforme Canclini (2009) os jovens 

atuais são a primeira geração que cresceu 

com a televisão em cores e o vídeo, o  

 

 

 

 

controle remoto, o zapping
1
 e – uma 

minoria- com o computador pessoal e a 

internet (p. 216). 

A pesquisa da Agenda da 

Juventude 2013 revela que dos 50 

milhões de brasileiros com idade entre 15 

a 29 anos, 80% usam computador e/ou 

internet e 89% tem celular. Os dados 

mostram ainda que apenas 2% dos jovens 

se conectam do espaço 

escola/faculdade/cursinho, ficando na 7ª 

posição atrás dos 55% que acessam em 

                                                             
1
 Zapping é “Procedimento para mudar de canal 

durante os anúncios, pouco útil para encontrar 

variedade de programas na televisão” Clanclini 

(2008) no livro Leitores, espectadores e 

internautas.  
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casa, 19% que não acessam, dos 10% que 

acessam em lan house/cyber café, dos 6% 

que acessam do celular/ internet móvel, 

4% que acessam do trabalho, 3% que 

acessam de amigos, parentes. A pesquisa 

revela também que os jovens buscam 

informações sobre o Brasil e o mundo 

83% na TV aberta, 56% internet, 23% 

jornal impresso, 21% rádios comerciais, 

17% TV paga, 5% revistas impressas, 4% 

em rádios comunitárias e 1% não 

procuram nenhum destes, não se 

informam (SNJ, 2013, p.21). 

No artigo intitulado ‘‘Lazer e 

Tempo Livre dos(as) Jovens 

Brasileiros(as): escolaridade e gênero em 

perspectiva’’ de autoria de Martins e 

Sousa (2007), aponta que os jovens do 

Ensino Médio são os campeões em ouvir 

música no rádio, totalizando 20,3%, 

seguido do nível de 5ª a 8ª série do 

Ensino Fundamental com 18,1%, do nível 

de Até a 4ª série Total do Ensino 

Fundamental com 14,2% e por fim o 

Ensino Superior com 13,3% (BRASIL, 

2007, p.123). 

Reconhecendo que “Além do 

aluno quase silenciado, há um jovem 

querendo se expressar” (CARRANO, 

2007, p.8), somos chamados a 

desconstruir a imagem de jovem rebelde, 

consumista, não ativos e entende-los 

enquanto sujeitos sociais (DAYRELL, 

2007), capazes de protagonizarem ações 

positivas em prol de um grupo, escola e 

comunidade.  

Assim, o objetivo deste artigo 

é apresentar uma experiência de rádio na 

escola produzida, organizada e 

protagonizada por jovens do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Aurelino Leal 

da cidade de Niterói, Rio de Janeiro há 

três anos nos horários de intervalos do 

turno da manhã. 

 

Itinerário da Pesquisa: Aspectos 

Metodológicos 

 

A pesquisa qualitativa com caráter 

etnográfico, teve como locus a Rádio 

C.E.A.L-Conectando você ao 

conhecimento, com sede situada no 

Colégio Estadual Aurelino Leal (CEAL), 

localizado na rua Presidente Pedreira, nº 

79, Ingá, Niterói, Rio de Janeiro.   

Para Minayo (2004) “a investigação 

qualitativa requer como atitudes 

fundamentais a abertura, a flexibilidade, a 

capacidade de observação e de interação 

com o grupo de investigadores e com os 

atores sociais envolvidos” (p.21). Neste 

tipo de pesquisa é importante também, 

“obter uma descrição densa, a mais 

completa possível, sobre o que um grupo 

de pessoas faz e o significado das 

perspectivas imediatas que eles têm do 

que eles fazem, esta descrição é sempre 

20
   

  >
 e

m
 p

au
ta

 



escrita com a comparação etnográfica em 

mente (GEETZ, 2011). 

A pesquisa de campo foi 

realizada no período de outubro de 2014 

a fevereiro de 2015, com o objetivo de 

identificar como os jovens produzem 

rádio na escola. Os instrumentos de 

coleta de dados utilizados foram a 

observação participante aberta 

(VIANNA, 2007) e o diário de campo 

(MAGNANI, 1997).  

 

Rádio C.E.A.L - Conectando Você Ao 

Conhecimento: Os Sujeitos 

Protagonistas e es Tipos de 

Programações 

  

A equipe da Rádio C.E.A.L é 

composta por 15 jovens, destes dez são 

do sexo masculino e cinco do sexo 

feminino. Todos os membros são 

estudantes do Ensino Médio do CEAL no 

turno da manhã, sendo um membro 

estuda no 1º ano, um no 2º ano e treze no 

terceiro ano. Os jovens estão na faixa 

etária entre 16-19 anos, sendo que dois 

tem 16 anos, nove tem 17 anos, um tem 

18 anos e uma tem 19 anos.  

 

A rádio é liderada 

por um jovem que 

estuda no 3º ano e 

que está na rádio 

desde o 9º ano do 

Ensino 

Fundamental.  

Os quatorzes membros estão 

divididos em dois grupos com suas 

respectivas funções, ficando para o 

coordenador com a função de cuidar das 

páginas do grupo na redes sociais e nas 

interações com a gestão escolar. Dos 

quatorze, três jovens participam dos dois 

grupos, a pedido do coordenador da 

rádio. A tabela abaixo ajudará a entender 

com esta organizada: 

 

Tabela 1- Organização do grupo da Rádio C.E.A.L 

RADIO C.E.A.L 

Grupo Membros Função   

Equipe da Rádio com programações no 

intervalo da escola       

 

10 homens 

5 mulheres 

Atuar na área de sonoplastia, roteiro, locução e 

manutenção dos equipamentos. Eles são 

responsáveis pelo funcionamento da rádio nos 

intervalos.  

Fonte: Diário de campo 12/01/2015. 
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Com os equipamentos de 

mesa de som, um computador, um 

amplificador, dois microfones, três caixas 

de som instaladas no pátio da escola. Os 

jovens promovem ao vivo as 

programações nos horários de intervalo 

do turno da manhã. A tabela abaixo 

ilustra como os jovens organizaram e 

protagonizam as programações da rádio na escola. 

 

Tabela 2-Programações no intervalo da escola 

 

ESTILO DE 

PROGRAMAÇÃO 

DIA DA 

SEMANA 

HORÁRIO ESPAÇO  PÚBLICO O QUE É OFERTADO 

 

Musical  

Segunda-feira 

Terça-feira 

Quinta-feira 

 

9h:30 às 10h Em dois pátios da 

escola que tem 

acesso as caixas 

de som. 

Todos os jovens da 

escola do turno da 

manhã.  

Playlist de músicas nacionais e 

internacionais. 

Cultural Quarta-feira 

Sexta-feira 

9h:30 às 10h No pátio central 

da escola. 

Todos os jovens da 

escola do turno da 

manhã. 

Apresentações culturais de dança, 

música, batalha do passinho, 

batalha do hap feitas por jovens 

da escola.  

Lazer Quarta-feira 

Sexta-feira 

9h:30 às 10h No pátio da sala 

da rádio.  

Jovens do turno d 

amanhã que se 

habilitam a jogar. 

Estimulo ao lazer e diversão no 

momento de intervalo na escola 

Esportiva  Datas são 

acordadas de 

acordo com a 

disponibilidade de 

agenda da quadra 

da escola.  

Novembro e 

dezembro/201

4   

Na quadra 

esportiva da 

escola.  

- Jovens que se 

inscreverem enquanto 

membro de uma 

equipe; 

-Jovens que forem 

assistir as partidas   

Torneiro esportivo da modalidade 

futsal, na categoria feminino entre 

salas da escolas.  

Cobertura dos 

eventos esportivos 

De acordo com a 

agenda do evento 

Geralmente 

acontecem 

entre os 

intervalos dos 

turnos manhã 

e tarde. 

Quadra de esporte 

da escola. 

- Jovens que se 

inscreverem enquanto 

membro de uma 

equipe; 

-Jovens que forem 

assistir as partidas   

Narração ao vivo das partidas 

com direito a músicas nos 

intervalos.  

Fonte: Diário de campo 20/01/2015.  

   

Na página da Rádio CEAL
2
 no facebook estão disponibilizadas notícias, 

vídeos, fotos de atividades culturais e esportiva promovidas pelo 

                                                             
2
 Acessar em https://www.facebook.com/RadioCeal?fref=ts.  
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grupo dentro e fora da escola, as quais 

podem ser visualizadas, curtias, 

comentadas ou compartilhadas pelos 

seguidores e pela sociedade em geral.     

 

O Pátio: Ponto de Encontro e das 

Protagonizações das Culturais Juvenis  
 

O pátio é um espaço de 

vivências individuais e coletivas. Situado 

entre o prédio de sala de aula, a “cantina 

privada”, quadra de esporte e dos prédios 

ao arredores. Com um palco de alvenaria 

para as performances individuais ou 

coletivas, mesas e bancos feitos de 

alvenaria, em formato circular, para os 

sujeitos sentarem, duas caixas de som 

fixadas na parede e ensombrado por duas 

árvores centenárias. O conjunto “cheira” 

as culturas juvenis.  

Nas observações percebi que 

o pátio é um dos “lugares” mais 

frequentado pelos jovens da escola, com 

concentração maior nos horários de 

intervalo. Mudando de acordo com o que 

acontece no palco, na cantina e na quadra 

esportiva. O cenário ultrapassa a ideia de 

“transitantes”, configurando-se como 

palco para as protagonizações das 

culturas juvenis externadas pelos sujeitos 

jovens.  

  

 

Figura 1: Sala da Rádio C.E.A.L 

 

 

Figura 2: Jovens da rádio se apresentando no palco. 

 

 

Figura 3: Estudantes e pesquisadora no pátio. 

(Momento de Intervalo) 

 

Fonte: Registrado pela pesquisadora em 9/2/2015 

 

Considerações Finais 

 

 Pesquisa nos levou a 

perceber a rádio como ferramenta de 

mediação para uma educação como 

prática de liberdade, autonomia e 

protagonização das expressões juvenis 

dentro do espaço escolar ultrapassando os  

 

horários de intervalo. Como afirma Freire 

(1977) comunicar é comunicar-se em 

torno do significado significante. Desta 

forma na comunicação não há sujeitos 

passivos. Os sujeitos co-intencionados ao 

objeto de seu pensar comunicam seu 

conteúdo (p.67).  
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Nesta perspectiva, 

acreditamos que considerar os jovens 

como sujeitos protagonistas implica 

repensar a sociedade, assim como a 

instituição escolar, sua dimensão política, 

suas relações e interrelações, a partir de 

uma nova agenda pautada em questões a 

exemplo de: Como mobilizar o 

protagonismo juvenil, considerando os 

jovens sujeitos participes deste processo 

de renovação democrática e de 

emponderamento? Como fazer da escola 

e das nossas práticas educativas um 

momento pedagógico de emancipação e 

autonomia dos jovens? 
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Protagonismo 

Juvenil e 

Exercício do 

Controle 

Social:  
O Conselho Municipal de 

Juventude de Caruaru-

Pernambuco 



Resumo 

 

A criação do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) no ano de 2005 pelo Governo federal 

desencadeou um processo de criação de conselhos estaduais e municiais de Juventude no 

Brasil. Esses conselhos são organismos onde as juventudes têm a possibilidade de realizar 

o controle social e a participação social. Este artigo tem o objetivo de apresentar as 

características de um desses organismos, o Conselho Municipal de Políticas de, com e para 

Juventude (CMJ) de Caruaru-Pernambuco. Para isso, utilizou-se uma abordagem 

qualitativa, estudo descritivo e pesquisa documental. A análise dos resultados apontaram 

que o CMJ de Caruaru-PE é uma iniciativa importante, na medida que proporciona mais 

um espaço para exercício do protagonismo juvenil. 

 

Palavras-Chave: Juventudes, Participação, Conselho de Políticas Públicas. 

 

 

Abstract 

Youth leadership and exercise of social control: The city council Caruaru-PE youth 

 

The creation of the National Youth Council (CNJ) in 2005 by the Federal Government 

launched a process of creation of state and cities advice of Youth in Brazil. These councils 

are bodies where the youths are able to perform social control and social participation. This 

article aims to present the characteristics of such a body, the City Council Policy, with and 

for Youth (CMJ) Caruaru-Pernambuco. For this, we used a qualitative approach, 

descriptive study and documentary research. The results showed that the CMJ Caruaru-PE 

is an important initiative, as it provides more space for exercise youth leadership. 

 

Keywords: Youth, Participation, Board of Public Policy.  
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Introdução 

 

A juventude, período da vida que 

abrange a faixa etária entre 15 e 29 anos, 

segundo o Estatuto da Juventude, se 

configura como uma fase singular da vida 

em que estão presentes diversos aspectos 

que transcendem elementos meramente 

biológicos ou cronológicos.  

Segundo Esteves e Abramoway 

(2008) deve-se levar em consideração 

que dentro da população juvenil existem 

outros diversos recortes indenitários de 

grupos que carregam consigo 

características distintas, dessa forma, para 

os autores, deve-se utilizar o termo 

juventudes no plural. 

As juventudes têm diversas 

possibilidades de exercício do seu 

protagonismo juvenil. Podem se 

organizar em ONGs, associações, grupos 

culturais, movimentos organizados. Além 

disso, uma das formas de atuação do 

protagonismo juvenil é o exercício do 

controle social sobre a administração 

pública, através da participação nos 

conselhos de políticas públicas, em 

especial os conselhos de juventude.  

No ano de 2005 a lei 11.129 

instituiu o Conselho Nacional de 

Juventude (Conjuve), órgão colegiado, 

composto pelo Governo Federal e por 

organizações da sociedade civil, com a 

finalidade de formular e propor diretrizes 

para as políticas públicas de juventude do 

Governo Federal, após isso, diversos 

outros órgãos de controle social surgiram 

nos estados e municípios brasileiros, 

proporcionando espaços de controle e 

participação social das juventudes. 

 O objetivo de estudo deste 

trabalho é apresentar e descrever as 

características de um desses órgãos, o 

Conselho Municipal de Políticas de, com 

e para Juventude (CMJ) de Caruaru-

Pernambuco.  

Para metodologia foi utilizada 

uma abordagem qualitativa 

(GONSALVES, 2003), estudo descritivo 

e uma pesquisa documental (GIL, 2008), 

onde o documento analisado foi o decreto 

N° 27 de 10 de Março de 2014 publicado 

pela Prefeitura de Caruaru-PE. O decreto 

27/2014 institui a criação do CMJ de 

Caruaru-PE, define suas características, 

competências e atribuições.  

Para Siraque (2009) os conselhos 

de políticas públicas são órgãos criados 

pelo Estado, composto por integrantes do 

poder público e da sociedade civil, sua 

finalidade principal é servir como um 

instrumento de participação popular, 

controle social e gestão democráticas das 

políticas, serviços e recursos públicos. 

Gohn (2011), acredita que os conselhos 

possibilitam a existência de um sistema 

de vigilância e de cobrança por parte da 
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sociedade civil sobre o poder público, 

para que este preste contas de suas ações.  

No caso dos conselhos de 

juventude, além de proporcionarem a 

participação popular e o controle social, 

também permitem o exercício do 

protagonismo juventude dos/as jovens. 

Tais conselho são espaços democráticos 

onde os/as jovens tem a oportunidade de 

estabelecer um diálogo direto com o 

poder público. 

 

Resultados e Discussão  

 

 A criação do Conselho Municipal 

de Juventude de Caruaru foi uma 

iniciativa do poder executivo local que 

através do Decreto N° 27 de 10 de Março 

de 2014, institui o órgão. Esse é o ato 

legal, instrumento jurídico que estabelece 

a instituição do órgão, como também 

estabelece seu formato, objetivos e regras 

de composição. Para Texeira (2005), no 

Brasil a criação de conselhos de políticas 

públicas podem ser de iniciativa do poder 

executivo por meio de decreto, ou do 

poder legislativo através de Lei.  

 O artigo 2° do Decreto Municipal 

N° 27/2014, estabelece que o Conselho 

Municipal de Promoção de Políticas 

Públicas de, para e com a Juventude 

(CMJ) é um órgão de carácter 

deliberativo, consultivo e fiscalizador das 

políticas públicas de juventude no 

município.  

Em tese, 

conselhos de 

carácter 

deliberativo são 

mais efetivos, pois 

o poder executivo 

deve 

obrigatoriamente 

levar em 

consideração as 

suas deliberações,  

no entanto, Texeira (2005) aponta que 

muitas vezes o instrumento legal que cria 

o conselho estabelece que o mesmo é 

deliberativo, mas na prática torna-se 

consultivo. 

 O decreto prevê também que o 

CMJ será composto por 12 membros, 

sendo eles representantes do Governo 

Municipal e Sociedade Civil. Sobre a 

composição dos conselhos de políticas 

públicas Siraque (2009) reflete que a 

paridade na sua composição dos é um 

elemento central e fundamental na 

existência dos conselhos.  28
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Os membros do conselho que 

representarão o Governo serão indicados 

pelo chefe do poder executivo local e 

deverão representar as seguintes 

secretarias: Participação Social; Ação 

Social; Educação; Saúde; Administração; 

e Secretaria da Mulher e Direitos 

Humanos.  

 Já os representantes da sociedade 

civil, serão eleitos em processo eleitoral, 

convocado exclusivamente para este fim, 

com no mínimo dois meses de 

antecedência, em que poderão votar todos 

os eleitores com domicílio eleitoral na 

cidade de Caruaru-PE, com idade entre 

15 e 29 anos. Ou seja, o decreto 

estabelece que os representantes da 

sociedade civil no CMJ serão eleitos de 

forma direta pela juventude da cidade. 

Tal eleição deve ser organizada pelos 

organismos responsáveis pelas políticas 

de juventude e participação social no 

munícipio. As despesas para organização 

do processo eleitoral serão por conta do 

poder público municipal. 

 O processo de ocupação das vagas 

não se dá de forma individual, as vagas 

da sociedade civil no CMJ só poderão ser 

ocupadas por organizações da sociedade 

civil com atuação nos seguintes 

segmentos: Movimentos Sociais; 

Entidade Estudantil; Entidade de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Com Deficiência; 

entidade de representação Comunitária ou 

Movimento Campesino; entidade de 

Defesa da Igualdade Racial; representante 

de Partido Político. 

O artigo 4° do Decreto Municipal 

27/2014 normatiza que só poderão 

concorrer ao pleito movimentos, 

associações, entidades ou organizações 

da juventude, que atuem há pelo menos 

um ano, na promoção e/ou fiscalização de 

políticas púbicas direcionadas a 

juventude e em ações de protagonismo 

juvenil. Ao criar tal condição, o CMJ 

torna-se um espaço 

de representantes de 

movimentos sociais 

das juventudes, não 

sendo permitido que 

um/uma jovem que 

não esteja filiado a 

alguma organização 

de juventudes, faça 

parte do conselho. 
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Segundo Teixeira, Souza e Lima (2012), 

em geral, no Brasil a participação dos 

cidadãos nos conselhos de políticas 

públicas se dá por meio de uma indicação 

realizada por uma entidade. 

 O decreto estabelece ainda, que a 

primeira composição do CMJ deveria 

ocorrer no segundo semestre de 2014. 

Para a primeira composição do CMJ 

devia ser constituído um colégio eleitoral, 

composto por três representantes das 

entidades da sociedade civil que tivessem 

interesse disputar as vagas no conselho.  

Sendo assim, a primeira eleição do 

conselho ocorreu de forma indireta. 

 O Artigo 11° do Decreto 

Municipal 27/2014 normatiza que as 

eleições posteriores a primeira 

composição do conselho deverão ocorrer 

na conferência municipal de juventude, 

no ano em que não houver conferência a 

eleição deverá ocorrer em um fórum da 

juventude convocado pelo próprio 

conselho.  

 As entidades eleitas no processo 

eleitoral devem indicar seus 

representantes (que passam a serem 

conselheiros municipais de juventude) 

para o CMJ, sendo-lhes facultada a 

substituição a qualquer momento. Os 

mandatos dos conselheiros são de dois 

anos, permitida uma única recondução da 

entidade por igual período, no entanto, é 

vedada a indicação do mesmo 

representante. Ou seja, uma mesma 

entidade pode ocupar o CMJ por dois 

mandatos, desde que no segundo mandato 

indique um novo representante. Este pode 

ser considerado um avanço do conselho, 

na medida em que estimula a rotatividade 

e a participação de mais jovens. 

 Um aspecto relevante é que a vaga 

no CMJ é da entidade e não do 

conselheiro, sendo assim, a qualquer 

momento a entidade pode fazer a 

substituição do seu representante. Isso 

permite um maior controle das entidades 

representativas sobre a atuação dos seus 

representantes no CMJ. 

 Outro aspecto relevante que 

encontramos a partir da análise do 

decreto foi a paridade de gênero, na 

composição do CMJ, estabelecida pelo 

parágrafo único do Art. 2°. Dessa forma, 

o conselho deverá obrigatoriamente ser 

composto por 6 pessoas do gênero 

masculino e 6 pessoas do gênero 

feminino. Essa regra se configura em um 

avanço, na medida em que promove a 

participação das mulheres. 

  

Conclusões 

 

 Iniciativas que possibilitem a 

participação política das juventudes 

representam um avanço na agenda 

governamental, na medida em que, 

passam a considerar as juventudes como 
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sujeitos/as cidadãos/cidadãs aptos a 

participarem de forma direta no debate 

para equacionar os problemas enfrentados 

por essa faixa etária.   

 

O exercício do 

controle social 

pelas juventudes é 

um desafio a ser 

concretizado.  

 

Além de criar espaços 

institucionais, o Estado, representado 

pelos seus agentes, precisa também 

pensar estratégias que visem garantir a 

ampla participação das juventudes. 

Também é importante que a participação 

exercida pelos jovens se concretizem em 

políticas públicas, capazes de fomentar 

alternativas para superação das 

adversidades vivenciadas cotidianamente 

por essa população. 

O decreto de instituição do 

conselho, ato jurídico de sua criação, trás 

uma proposta de conselho democrática 

com composição paritária entre governo e 

sociedade civil, paridade de gênero na 

composição do conselho e eleições 

diretas a partir da segunda composição.  

Espaços que proporcionam o 

Controle Social como o Conselho 

Municipal de Juventude de Caruaru são 

valiosos para as juventudes, tendo em 

vista que as permitem exercer o seu 

protagonismo juvenil, fiscalizando, 

interferindo, acompanhando, propondo e 

pressionando por políticas públicas para 

os/as jovens.  

Estudos futuros poderão 

investigar a efetivação do Decreto 

27/2014 que cria o Conselho Municipal 

de Juventude de Caruaru. Pois é dever do 

poder público também garantir meios 

para que estes espaços cumpram com 

seus objetivos. Por hora conclui-se que o 

Decreto 27/2014 representa um avanço, 

na medida que cria um espaço para 

exercício do protagonismo juvenil, 

participação e controle social. 
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A Vida é 

Cíclica:  

Em que rodas os 

estudantes homossexuais 

da cidade de Pelotas/RS, 

estão dialogando 

positivamente com outros 

corpos? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Este texto traz a intenção de 

compartilhar com os leitores, uma 

pequena porção da realidade de alunos e 

ex-alunos gays , lésbicas e transexuais da 

cidade de Pelotas/RS relacionada a 

vivências em situações de mediação de 

conflitos, realizadas em algumas escolas, 

frente aos inquietamentos quanto   as 

identidades sexuais.  

A dimensão da multiplicidade mostra 

que em cada situação relacional nos 

expressamos de formas diferentes, 

variando de grupo para grupo, de 

pessoa para pessoa, marcando a 

necessidade de uma ampliação de 

nossos universos de referências para 

que possamos ser mais respeitosos 

com as expressões das diferenças. 

Isto exige um trabalho pessoal de 

aproximação e diálogos com pessoas, 

valores e espaços que diferem de nós 

mesmos, de modo a diminuir as 

nossas ignorâncias e a produzir novos 

“modos de existencialização” em que 

a vida possa ser tomada como valor 

maior (PERES, 2009, p. 237). 

 

Escolas que se localizam no anel 

central da cidade, o que faz com que 

recebam alunos de muitos bairros, com 

uma diversidade de vivências, de 

condições econômicas e também de 

reconhecimento quanto a identidade 

sexual; Que atendem a modalidade da 

educação infantil, dos anos iniciais 

,finais, ensino médio, politécnico, Eja e  

curso normal, carregando histórias de 

muita valorização e reconhecimento 

enfrentam muitas situações que limitam o 

convívio tranquilo dos sujeitos dentro das 

instituição, entre estas a diversidade 

sexual.  

Desta forma as solicitações de 

socorro não partem do reconhecimento da 

importante contribuição, que os alunos 

homossexuais carregam frente a 

necessidade de construir essa escola mais 

justa e democrática, mas pela busca por 

uma solução que os livre do problema. 

Este registro visa se tornar uma 

ferramenta inicial para que possamos 

pensar na resistência que os alunos 

homossexuais necessitam ter para se 

manter na escola por conta da opressão 

que sofrem, mas também pensar nos 

alunos que evadiram da escola. Acredito 

que assim, possa se pensar a escola e seus 

movimentos, que nem sempre tem 

garantido a permanência, mas também 

refletir acerca da forma com que as 

relações com estes sujeitos se efetivam. 

Já que partir de momentos de 

assessoramento pedagógico voltado a 

identidade sexual junto as escolas num 

diálogo com alunos, famílias, equipes 

diretivas e professores, são pontuais os 

conflitos entre esses sujeitos da escola, 

quanto ao reconhecimento da identidade 

sexual dos seus alunos.  

Desta forma situações de denuncia 

quanto às formas com que estes 

convivem no espaço, seus modos de ser, 

e as reações dos heterossexuais frente a 

esse convívio, têm sido muito discutidos 
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na escola. O que não significa que esteja 

sendo problematizado. 

Há uma ação sendo realizada nas escolas, 

frente a estas situações que envolvem os 

alunos homossexuais, e mais um discurso 

de reconhecimento aos seus limites e todo 

esse enfrentamento que os mesmos têm 

convivido socialmente. Mas mesmo 

assim,  num curto período, estes mesmos 

alunos somem da escola, e isso só é 

entendido como evasão quando apontado 

efetivamente, pois a ausência tem sido 

justificada com qualquer tipo de retorno, 

que na maioria das vezes não corresponde 

à realidade. 

Em conformidade com o autor, acredito 

que: 

[...], a escola brasileira estruturou-se 

a partir de pressupostos fortemente 

tributários de um conjunto dinâmico 

de valores, normas e crenças 

responsável por seduzir á figura do 

‘outro’ (considerado ‘estranho’, 

‘inferior’, ‘pecador’, ‘doente’, 

‘pervertido’, ‘criminoso’ ou 

‘contagioso’) todos aqueles e aquelas 

que não se sintonizassem com o 

único componente valorizado pela 

heteronormatividade e pelos arsenais 

multifariamente a ela ligados - 

centrados no adulto, masculino, 

branco, heterossexual, burguês, 

física e mentalmente  ‘normal’ 

(JUNQUEIRA, 2009, p. 14). 

 

Desta forma, como se 

justifica o fato de uma aluna 

(com identidade social feminina) 

que participou de um processo 

de qualificação do diálogo junto 

a escola, onde a mesma conviveu 

com ações de negação da sua identidade 

sexual, ter evadido e a escola só perceber 

essa ausência três meses depois, em uma 

situação em que a mesma foi procurada 

para avaliar como estava essa 

continuidade na escola. 

O fato inquietante reside na situação de 

abandono escolar destes indivíduos, sem 

que a escola se dê por conta da ausência 

destes alunos. 

O que me assusta não se limita a 

falta de comprometimento frente a lei que 

diz que a educação é direito de todos, 

mas de perceber que estes alunos estão 

evadindo de forma significativa e mais, 

fazendo uma leitura de que a escola não é 

para eles.  

Mas estes chegaram lá por algum 

motivo, será que tinham planos? Sonhos? 

Onde estes foram parar?  

Desta forma me questiono, como tem 

sido pensada as ações da escola para que 

os alunos não heteros possam estar sendo 
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representados nesses espaços? Eles 

podem estar? Podem ser? 

Também cabe pensar em como 

estas ações são pensadas? Por quem são 

pensadas? E mais a quem atingem e de 

que forma?  

Ouço estes alunos homossexuais, 

dizerem que não é fácil ser estudante 

sendo como são, e por isso tem que ter 

muita força. Também há muitos que 

ainda estão na escola, mas com questões 

que solicitam que algo seja feito, para que 

esta escola não os torne invisíveis ou em 

outras situações não os pressionem a 

tornarem-se invisíveis. 

Fala de Tardif: 

Ora, um professor de profissão não é 

alguém que aplica conhecimentos 

produzidos por outros, não é somente 

um agente determinado por 

mecanismos sociais: é um ator no 

sentido forte do termo, isto é, um 

sujeito que assume a sua prática a 

partir dos significados que ele mesmo 

lhe dá, um sujeito que possui 

conhecimentos e um saber-fazer 

provenientes de sua própria atividade 

e a partir das quais ele a estrutura e 

orienta (TARDIF, 2002, p. 230). 

 

E em contra partida, as pessoas 

que deveriam estar ali lutando por esses 

direitos são as que ainda se mostram mais 

inseguras e desinformadas para conduzir 

estas questões, o que acaba fortalecendo 

muitas práticas indevidas nestes espaços. 

Não precisamos medir quantos estão fora 

da escola em relação a quantos 

frequentam, nem tão pouco apontar 

culpados ou inocentes, pela evasão dos 

alunos homossexuais e lésbicas, mas sim 

pensar esses fatores que impedem a 

continuidade destes alunos de acessar o 

direito a sua formação escolar.  

Peres afirma que: 

 

Esses modos existenciais são 

produzidos através das relações que o 

sujeito vai estabelecendo com a 

família, com a comunidade, com a 

escola, com os serviços de saúde, 

com a segurança pública, nas 

relações amorosas e afetivas, sexuais 

e/ou de amizades, nas relações de 

trabalho e voluntariado etc. por 

conseguinte, vivenciam todo um 

processo de subjetivação que tentará 

sempre normatizá-lo por meio de 

discursos cristalizados por valores 

moralistas, legalistas e conservadores 

(2009, p. 238). 

 

Estas situações concretas 

vivenciadas na escola podem ser 

exploradas para que juntos possamos 

articular nossos conhecimentos, para 

pensarmos ações pontuais, que mais do 

que garantir o acesso destes alunos sejam 

promotoras do exercício de rotinas de 

respeito, valorização e reconhecimento 

destes alunos.  

É junto com os homossexuais e 

lésbicas, que precisamos dialogar para a 

partir das suas relações com este espaço 

(escola) possamos compartilhar a forma 

como percebem a si e a escola, no sentido 

de pensarmos de que forma essa rotina da 

escola lhes recebe, frente a todas essas 
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exigências/imposições sociais das quais 

fizemos parte. 

É notório a forma com que o 

reconhecimento da identidade sexual dos 

alunos, causam descontentamentos e 

desconfortos em algumas escolas, pois 

elas muitas vezes pedem socorro, pois 

querem “acabar” com o “problema” 

quando o desafio deveria ser construir 

junto a estes sujeitos, a partir do que 

vivem e sentem intervenções que possam 

colaborar com a inserção e permanência 

destes alunos na escola. 

[...]um direito, em seus efeitos reais, 

está ainda muito mais ligado a 

atitudes, a esquemas de 

comportamento do que a formulações 

legais. [...]É então necessário lutar 

para dar espaço aos estilos de vida 

homossexual, ás escolhas de vida em 

que as relações sexuais com pessoas 

do mesmo sexo sejam importantes. 

Não basta tolerar[...]o fato de fazer 

amor com alguém do mesmo sexo 

pode muito naturalmente acarretar 

toda uma série de escolhas, toda uma 

série de outros valores e de opções 

para as quais ainda não há 

possibilidades reais (FOUCAULT, 

2006, p. 119). 

 

Sabemos que há uma política 

voltada para os direitos humanos, que 

tem conquistado importantes conquistas, 

que se originam dessa luta dos LGBTs, 

mas esse processo poderá avançar a partir 

das ações de professores, gestores, alunos 

e comunidade em geral, já que estes 

indicativos sociais compõem estes 

espaços educacionais. 

Desta forma pela necessidade de 

conhecer, compreender, valorizar e 

envolver os diferentes grupos, com 

práticas que fundamentem os processos 

de mudança dentro da instituição escolar, 

iremos todos os colaboradores da 

pesquisa elaborar indicativos que possam 

contribuir com o avanço desse acesso e 

permanência dos alunos LGBTs na 

escola.  

De acordo com Reidel: 

[...] quando temos professores- 

independentemente de suas 

identidades de gênero - interessados 

nestes processos de humanização e 

conscientização de seu verdadeiro 

papel enquanto educadores, temos 

uma garantia de que nem tudo está 

perdido no contexto que diz respeito 

a homofobia nas escolas (2012, p. 5). 

 

Penso que o fazer na escola se 

organiza de forma a tentar fazer com que 

estes alunos tenham uma postura 

heterossexuaL, pois entendem na maioria 

das vezes que assim não teriam que 

abordar estas questões na escola. 

Também acredito que a dificuldade de 

muitos em lidar com a questão da 

sexualidade, digo, fazer essa reflexão 

quanto ao reconhecimento das pessoas e 

muitas vezes a ignorância, no sentido de 

ignorar desconhecer, e estes são alguns 

dos entraves estabelecidos dentro da 

escola. Desta forma, também acredito que 

as mediações da escola partem do aluno 

homossexual, ou seja, o que faremos para 
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que determinado aluno, não chame a 

atenção, quando entendo que a 

necessidade seja de trabalho conjunto 

também com os alunos heterossexuais, 

para que possam todos juntos pensar num 

fazer que reflita em respeito e paz para 

todos. 

Gestos, movimentos, sentidos são 

produzidos no espaço escolar e 

incorporados por meninos e meninas, 

tornando-se parte de seus corpos.Ali se 

aprende a preferir. Todos os sentidos são 

treinados, fazendo com que cada um e 

cada uma conheça os sons, os cheiros e 

os sabores “bons” e decentes e rejeite os 

indecentes: aprenda o que, a quem e 

como tocar ( ou, na maior parte das 

vezes, não tocar): fazendo com que tenha 

algumas habilidades e não outras...E 

todas estas lições são atravessadas pelas 

diferenças, elas confirmam e também 

produzem diferença (LOURO, 1997, p. 

61). 

Penso que só terá sentido o 

processo da nossa ação educativa, quando 

conseguirmos fazer com que essa 

construção atinja em algum momento a 

todos da escola, oportunizando assim que 

os profissionais reconheçam sua 

responsabilidade nessa construção, pois 

todos tem sua responsabilidade com estas 

questões que perpassam a todo momento 

as nossas salas de aula e não podem mais 

ser tratadas como problema de alguns. 
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Instituto de Protagonismo Juvenil: 5 anos promovendo a 

Cidadania e o Protagonismo Juvenil 

 

No dia 17 de maio de 2010, 

surgia, na pequena cidade de Surubim, 

interior de Pernambuco, a Associação de 

Promoção Humana e Protagonismo 

Juvenil, ou simplesmente Instituto de 

Protagonismo Juvenil (IPJ). A fundação 

da instituição se deu num cenário rico de 

protagonismo juvenil e intervenção 

social, como descreveremos a seguir. 

Um grupo de jovens da Pastoral 

da Juventude (PJ) de Surubim, desde o 

começo de 2009, vinha estudando e 

pesquisando sobre Políticas Públicas de 

Juventude (PPJ) e ao longo desses 

estudos, em 2010, surgiu a necessidade 

de criar uma organização de juventude 

que pudesse congregar todos os esforços 

ao longo da temática das PPJ’s que vinha 

sendo tecido por essa equipe. Ao longo 

de quase 1 ano (2009-2010) foram 

realizados diversos encontros com 

lideranças e representantes juvenis para 

discutir estratégias na construção de 

políticas para as juventudes em Surubim, 

já que o município não dispunha de 

nenhuma política para este público, 

naquele momento. Esses estudos 

resultaram na construção de duas 

propostas para o poder público 

municipal: a) criação do Conselho 

Municipal da Juventude (CMJ) e b) 

criação da Secretaria Municipal da 

Juventude (SMJ). 

Em outubro de 2009, por ocasião 

da Semana da Juventude realizada pela PJ 

Nacional, em Surubim foi realizado uma 

semana de debates sobre PPJ’s e como 

abertura dessa  semana  foi  realizado  um  

 

Seminário que discutiu, entre outros 

assuntos, a criação do CMJ e da SMJ em 

Surubim. Esse assunto passa, pela 

primeira vez, fazer parte de uma 

discussão com a participação do governo 

municipal. Por ocasião do Seminário 

algumas autoridades se fizeram presentes, 

entre elas: o então Coordenador 

Diocesano da Pastoral da Juventude da 

Diocese de Nazaré, José Aniervson 

Santos; representando o Conselho 

Nacional da Juventude (Conjuve) e a 

deputada estadual Tereza Leitão, Péricles 

Chagas; o então deputado federal Paulo 

Rubem; o então Prefeito e Vice-Prefeito 

de Surubim, Flávio Nóbrega e Túlio 

Vieira, respectivamente; entre outras 

autoridades municipais. A partir deste 

Seminário torna-se público o anseio das 

juventudes de Surubim em construir suas 

próprias políticas.  

O debate e os estudos seguem e, 

em maio de 2010, a PJ de Surubim 

realiza a Semana da Cidadania que teve 

como tema “Trabalho para Vida e não 

para Morte”. Dentre as atividades 

realizadas, destaca-se a pesquisa 

“Juventude versus Trabalho” que buscou 

fazer um levantamento em relação as 

condições de trabalho dos(as) jovens em 

Surubim. Para encerrar as atividades 

dessa Semana da Cidadania a equipe 

realiza um evento de culminância onde 

apresentaria o resultado da pesquisa a 

toda comunidade e daria posse à primeira 

diretoria do IPJ. Dessa forma, é possível 

dizer que, o IPJ nasce muito antes de ser 

instituído, a partir das ações que já vinha 
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sendo realizado em torno dos estudos 

sobre política juvenil no município e o 

mesmo é instituído e publicizado em 

meio a uma grande manifestação juvenil. 

Criado e instalado, mesmo sem 

nenhum recurso financeiro nem material, 

o IPJ passa a ser a referência sobre 

juventude em Surubim e região. Seus 

membros, mesmo antes da instituição do 

mesmo, já vinham participando de 

discussões sobre PPJ’s em diversos níveis 

e setores da sociedade, o que contribuiu 

para o avanço dessa temática em nível 

municipal. O IPJ buscou articular o 

diálogo entre a sociedade civil e o poder 

público para a criação, principalmente, do 

Conselho da Juventude, que é um órgão 

deliberativo da política de juventude nas 

diversas esferas do governo. 

Os meses se passaram e pouco se 

avançava na perspectiva governamental 

de criação do CMJ e da SMJ. Junto com 

outras instituições de jovens, como os 

grêmios estudantis, por exemplo, o IPJ 

realizava diferentes atividades de 

mobilização da juventude e buscava 

intensificar a discussão sobre PPJ para 

que mais jovens e organizações 

compreendessem a importância e 

urgência da temática.  

Em 2011, por ocasião da 2ª 

Conferência Nacional de Juventude, 

convocada pelo Conjuve, o IPJ, em 

Surubim, dialoga com o governo 

municipal para a realização da mesma no 

município. Depois de muito diálogo o 

governo municipal resolve convocar a 

sua 1ª Conferência Municipal de 

Juventude que acontece entre os dias 01 e 

02 de setembro de 2011, sob a assessoria 

técnica do IPJ. Era proposta da Comissão 

Organizadora da Conferência que as leis 

que criariam o CMJ e a SMJ fossem 

aprovadas pela Câmara de Vereadores 

antes da realização da conferência para 

que no dia da mesma fosse dado posse 

ao(à) Secretário(a) Municipal de 

Juventude e fosse feita a eleição para a 

composição da primeira gestão do CMJ. 

Não foi possível realizar nem um projeto 

e nem outro, pois no dia da reunião 

ordinária dos vereadores onde 

supostamente seria votado os referidos 

projetos, que aconteceu no dia 01 de 

setembro, um dos vereadores da base 

aliada do governo pediu revisão do 

projeto que criava a SMJ, por outro lado 

o projeto que criaria o 

CMJ sequer foi enviado 

à Câmara para ser 

votado. Assim, a 

conferência foi realizada 

tendo como “grito” 

primeiro das juventudes 

surubinenses a criação 

do Conselho e da 

Secretaria da Juventude. 

A lei que criaria a 

SMJ foi aprovada na 

Câmara de Vereadores 
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semanas após a realização da 

Conferência, na segunda 

quinzena de setembro de 2011, 

porém só veio a se efetivar e 

iniciar seus trabalhos com o 

mandato do atual prefeito, em 

janeiro de 2013. Enquanto isso, 

só em abril de 2013 que a lei que 

criaria o CMJ foi enviada e 

aprovada na Câmara. A partir de 

então, se iniciou o processo de 

convocação da assembleia de 

eleição para a escolha das 

organizações que iriam fazer 

parte da primeira gestão do CMJ 

em Surubim. Além do IPJ, 

outras nove organizações 

tomaram posse no CMJ, como 

membros efetivos do mesmo. A 

partir daí, o IPJ sentia que 

cumprira uma de suas missões, 

que era a de mobilizar a 

participação juvenil para a 

criação do CMJ e SMJ no 

município.  

Em pouco tempo de existência do 

Conselho o IPJ percebe que era preciso 

mobilizar ainda mais os(as) jovens, tendo 

em vista que a participação desses no 

CMJ era escassa ou quase sem 

efetividade. Então, junto com vários 

grêmios estudantis do município, o IPJ 

realiza uma Conferência Livre de 

Juventude que teve como tema “Qual 

Política de Juventude nós queremos?” 

com a proposta de mobilizar a juventude 

para discutir, conhecer e participar de 

suas próprias políticas no município. 

Após essa Conferência Livre, que 

aconteceu em 27 de novembro de 2013, 

as reuniões do CMJ passaram a acontecer 

com a presença de outros jovens que não 

eram membros do Conselho. Essa 

participação juvenil nas reuniões do 

Conselho possibilitou a renovação 

constante do mesmo, devido a cobrança 

desses, para com as organizações da 

sociedade civil e secretarias municipais 

faltosas às reuniões.  

Ainda para contribuir na 

mobilização e formação das juventudes o 

IPJ, desde sua criação, vem oferecendo 

cursos (presencial e online), rodas de 

conversas temáticas, palestras e outras 

atividades com o objetivo de atrair mais 

jovens para a participação efetiva na 

elaboração, implementação e avaliação 

de suas próprias políticas. É comum que a 

cada ano, para comemorar o aniversário 

de fundação do IPJ, seja realizado um 

Seminário que discuta, entre diversos 
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assuntos, as políticas públicas de 

juventude e a participação do jovem 

nelas. 

Seria correto dizer que o IPJ é, 

por excelência, uma organização que 

nasceu do seio da juventude, para a 

juventude e é composta pela juventude. 

Em seus cinco anos, o IPJ sempre contou 

com jovens – entre 15 e 29 anos de idade, 

conforme o Estatuto da Juventude – em 

suas coordenações. Não significa dizer 

que o IPJ não aceite adultos em sua 

estrutura. Portanto, é sempre dado, de 

forma prioritária e protagonizadora a 

oportunidade de jovens serem 

responsáveis por outros jovens, pois 

acreditamos no potencial criativo e 

inovador desse público. 

O IPJ tem crescido – talvez não 

em tamanho físico, mas de participação –, 

e hoje faz parte de diversas redes e 

articulações que discutem sobre 

juventudes de forma ampla e 

participativa. Atualmente o IPJ faz parte 

da Rede de ONGs da América Latina; do 

Conselho Municipal da Juventude de 

Surubim; do Conselho Estadual de 

Políticas Públicas de Juventude de 

Pernambuco; também possui uma filial 

na cidade de Marília/SP, que vem 

desenvolvendo diversas atividades de 

protagonização da juventude naquela 

região. O IPJ tem procurado estar em 

diversos eventos e articulações que 

debatam sobre as juventudes, buscando 

levar tais discussões para os espaços 

institucionais que a mesma participa. 

Em nossos cinco anos, quem mais 

está de parabéns são os(as) jovens de 

Surubim e região que desde sempre 

acreditaram em si mesmos e em sua força 

de articulação e participação. Estão de 

parabéns todos e todas que, desde 

2009, se dispuseram “arregaçar as 

mangas” neste trabalho com as 

juventudes. Está de parabéns cada 

pessoa que contribuiu (e contribui até 

hoje) para que todo esse relato fosse 

possível. Está de parabéns cada jovem 

que sequer conhece o IPJ, pois é por 

causa deles(as) que o criamos. Está de 

parabéns cada membro do IPJ, um(a) 

por um(a), que sem eles(as) nada disso 

seria possível, desde o começo. 

E parafraseando uma fala que 

sempre costumamos repetir, baseados 

em documentos do Conjuve, 

gostaríamos de saudar toda a juventude 

nesses cinco anos do IPJ dizendo: não é 

somente a juventude que precisa do 

Brasil é o Brasil que precisa de nós, 

jovens! 

 

> Cinthia Maria Queiroz da Silva 

Diretora Presidenta do IPJ 

Contato: 

ipj@juventudeprotagonista.org.br 
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