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Estamos chegando a nossa 11ª edição com a convicção de que esta Revista 

atende ao chamado de contribuir para a disseminação da cultura juvenil e 

promoção do seu protagonismo. Ao longo desses três anos de publicações a 

Revista Geração Z já fomentou diferentes discussões em torno do universo 

juvenil e já foi utilizada, como referência de estudos, em diferentes contextos 

acadêmicos e não acadêmicos. Estamos onde estão os jovens. 



Nesta edição que traz o tema “A juventude que transforma o (seu) mundo” 

queremos apontar o caminho que os próprios jovens têm trilhado para mudar o 

mundo ao seu redor e o seu mundo em particular. A juventude é, sem sombra de 

dúvidas, protagonista da própria transformação que ela quer ver no mundo. O 

mundo ao qual nos referimos é tanto o Planeta Terra, quanto o universo particular 

de cada jovem ou até seus projetos de vida. Essa galera jovem tem criado 

diversas formas para (sobre)viver em um mundo cheio de dificuldades, 

desigualdades e violências. A juventude é muito criativa. 

É preciso, portanto, dar voz a essas juventudes que, no dia a dia, tem usado a 

criatividade e intuição para contribuir na transformação das sociedades. Tem 

muito projeto acontecendo nas escolas, nas ONGs, nas igrejas, nos grupos 

culturais, nas iniciativas privadas, enfim, tem muito jovem resignificando e 

transformando o mundo por todos os lugares. Queremos dar voz a esses jovens e 

vez a essa galera de mostrarem o que têm feito.  

É claro que esta publicação não retrata a grandiosidade da transformação social 

que os jovens têm ajudado a construir mundo afora, mas aponta algumas 

direções por onde essa mudança tem seguido. Temos certeza que, se o tempo 

fosse maior para divulgação e recebimento de material, o número de relatos seria 

ainda maior, porém devido ao tempo que se estabelece entre uma publicação e 

outra, muito material não consegue chegar para publicação. 

Nossa intenção tão pouco seria esgotar essa temática em uma única publicação 

que, de uma forma ou de outra, tem seus limites, mas apenas provocar para que 

mais jovens e mais educadores compreendam seu grande papel diante da 

realidade que nos cerca. É claro que se torna tão importante quanto o que 

dissemos antes, a divulgação de boas práticas que tem ajudado a melhorar, nem 

que seja um pouquinho, a realidade dos jovens espalhados pelo mundo. 

Ainda há muito que se fazer para criarmos um mundo bom para todos viverem, 

mas é certo que já estamos produzindo mudanças significativas que são capazes 

de alterar o status quo de uma sociedade violenta, machista, racista, homofóbica 

e antidemocrática e é claro que a juventude é um dos principais agentes desse 

processo de transformação. 

É com esses e outros questionamentos que lançamos mais esta edição da 

Revista Geração Z onde os(as) pesquisadores(as), professores(as), estudantes, 

militantes juvenis, líderes comunitários e a comunidade (jovem) em geral 

escreveram suas experiências em torno do tema. 

Nesta edição você vai encontrar artigos científicos, relatos de experiências, textos 

colaborativos, poemas, e tudo mais que possa está relacionado com a temática. 

Os textos dessa edição vêm dos quatro cantos desse Brasil (e de fora dele) e 

buscam refletir, ao menos um pouco, a dinâmica que envolve o dia a dia dos 

jovens e dos educadores que trabalham com esse público. 



E você, o que você tem feito para transformar a (sua) 

realidade? 

 

Carinhosamente, 

>José Aniervson S. Santos/ 

  O Editor 
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Será o fim da carreira 
tradicional? 

 
 

Muitos Jovens devem estar se 

perguntando isto, somam-se aqui as 

incertezas da atual realidade social e 

econômica vivida no Brasil 

especialmente a partir de 2015, 

criando assim um cenário como 

jamais visto, para esta geração, a 

citar a crise política e econômica, alta 

taxa de desemprego, falta de crédito 

para financiamentos e investimentos 

públicos, privados e particulares a 

volta da inflação; dentre outros 

fatores que mudam 

significativamente a vida das 

pessoas. Dentre os muitos desafios 

para a nova geração, estão as novas 

configurações das relações de 

trabalho que vem a alterar as 

es
p

aç
o

 a
b

e
rt

o
 8

 <
 



perspectivas de carreira profissional 

dos jovens; que enfrentam, assim 

como as organizações, uma alta 

competitividade, sendo assim, 

necessário, um maior preparo técnico 

e psicológico dos candidatos. O que 

leva aos questionamentos, estariam 

os jovens de fato preparados para a 

fase adulta? Estariam também, 

preparados para desenvolver a sua 

carreira profissional de forma 

satisfatória e alcançar os seus 

objetivos pessoais? Tema este, 

emergente e de grande interesse 

para toda a sociedade. 

 

 A profissão é percebida, por 

muitas pessoas, como sentido de 

vida, conforme afirmava o sociólogo 

Everett Hughes em 1928; a sensação 

de pertencer a algo maior que a si 

mesmo, sendo uma organização ou 

uma causa humanitária, por exemplo, 

auxiliam na definição de quem somos 

realmente. Na juventude, tendemos a 

seguir exemplos que nos foram 

dados em casa ou na escola, 

observando padrões de 

comportamento e de conduta, sendo 

estes, referências de sucesso ou 

não; e passam a integrar o imaginário 

dos jovens projetando o seu próprio 

sucesso profissional no futuro. 

Entretanto, o tempo passa e a 

realidade nem sempre é como o 

imaginário juvenil; pois todo este 

sucesso almejado exige preparação 

técnica e cada vez mais, preparo 

psicológico, para lidar com as 

possíveis frustrações que vida lhe 

apresenta.  

Em primeiro lugar a definição 

de sucesso pessoal ou profissional, 

depende de cada um, sendo esta 

uma percepção bem pessoal. Mas 

para tal, o individuo quando 

amadurecido precisa compreender 

quais são as suas características e 

interesses pessoais, aqueles 

interesses no qual que não se abrem 

mão, para assim, e somente assim, 

começar a planejar a sua carreira.  O 

Filósofo pré-socrático Tales certa vez 

quando perguntado “qual era a coisa 

mais difícil do mundo?” respondeu: 

“Conhecer-se a si mesmo”. Desde a 

inscrição no templo de Delfos até os 

tempos modernos o 

autoconhecimento é classificado 

como essencial para a realização da 

condição humana em plenitude. 

Diversos autores ao longo do tempo 

trabalham a ideia do 

autoconhecimento a fim de, auxiliar 

os indivíduos no desenvolvimento da 

sua carreira; podemos citar os 

trabalhos realizados por: Edgar 

Schein (1996) com as âncoras de 

carreira; Defillipi e Arthur (1994) com 

a teoria da carreira sem fronteiras; e 

por fim Hall (2002) com a teoria da 

carreira proteana; estudo estes, que 

vem a oferecer, subsídios para a 

orientação no que tange o 

desenvolvimento individual de 

carreira.  

A carreira profissional, 

propriamente dita, vem sofrendo 

alterações desde a sua concepção 

tradicional sempre vertical e 

hierarquizada; onde o indivíduo se 

desenvolvia muitas vezes dentro de 

uma só empresa por toda a sua vida, 

visando principalmente aumentos 

salariais, estabilidade e crescimento 

na referida hierarquia; visão esta que 

predominou no século XX, sendo 

comum para os trabalhadores mais 
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antigos a valorização da 

permanência na empresa, o que leva 

ainda, muitas pessoas, quando 

orientam os mais jovens, citarem 

essa permanência como fator de 

sucesso, por si só. Entretanto, com a 

nova realidade econômica, de 

competitividade e relações 

trabalhistas este conceito perde 

força, dando lugar a uma relação 

mais dinâmica e exigente; quando 

nos referimos ao profissional, que 

para garantir a sua ascensão, 

continuidade e/ou sua 

empregabilidade quando esse for o 

caso, precisa atender agora, a uma 

série de exigências que 

anteriormente não ocorriam. 

Com a nova realidade 

supracitada, emergem também novas 

teorias e configurações de carreira 

que vem a substituir a visão 

tradicional, Hall (2002), por exemplo, 

apresenta a carreira proteana, nome 

este que faz referência ao Deus 

Grego Proteus, que mudava de forma 

de acordo com a sua vontade e/ou 

necessidade; nesta teoria o autor 

afirma que o indivíduo tem agora a 

responsabilidade de administrar a 

sua carreira, sendo as suas 

experiências ao longo da vida, agora 

parte do seu desenvolvimento 

profissional, o aprendizado continuo 

passa a ser essencial; e o 

desenvolvimento na carreira não 

necessariamente significa ascensão 

no sentido vertical para cima, afirma 

ainda, que o sucesso psicológico 

ganha cada vez mais espaço; em 

outras palavras, o indivíduo precisa 

estar “feliz” com o que faz. Outra 

teoria muito trabalhada no século XXI 

é a carreira conhecida como sem 

fronteiras apresentada por Defillipi e 

Arthur (1994); sendo sem fronteiras, 

pois se desenvolve em mais de uma 

organização, o indivíduo utiliza-se de 

sua rede de relacionamento a fim de 

obter novas oportunidades de 

trabalho e as relações trabalhistas 

podem não ser as tradicionais; sendo 

este tipo de carreira atraente, 

principalmente para profissionais 

liberais e com formação técnica 

específica, que são muito 

requisitados para um determinado 

projeto da organização contratante. 

Os exemplos citados de perfil 

e carreira até aqui, apenas 

evidenciam as diversas opções que 

compõem hoje o universo da carreira 

e desenvolvimento profissional, no 

qual o jovem deve estar preparado. O 

trabalho no sentido tradicional 

provém o sustento da família a 

possibilidade de uma vida digna e 

honrada, isto é verdadeiro e imutável, 

entretanto cada vez mais as pessoas 

buscam além do sustento; 

desenvolvimento pessoal, desafios 

profissionais, crescimento de renda e 

status social, mas não podemos 

esquecer de um fator determinante 

para que tudo isso se concretize: O 

planejamento.  

Identificar o que te faz feliz na 

vida pessoal e profissional, é 

essencial. As organizações já 

perceberam este fator e cada vez 

mais se referem ao colaborador 

como capital humano, investindo 

agora, na realização profissional e 

pessoal de cada um deles, a fim de 

extrair todo o seu potencial produtivo 

e criativo, criando assim uma 

vantagem competitiva sustentável 

para a organização. O mesmo 
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princípio se aplica a cada um de nós, 

investir no desenvolvimento pessoal, 

cria também a nossa vantagem 

competitiva sustentável; lembrando 

sempre, que a verdadeira felicidade, 

vem de dentro, de quem realmente 

somos e o que realmente queremos 

da nossa vida, você já deve ter 

escutado diversas vezes “que o 

dinheiro não traz felicidade” e não 

traz mesmo, o que devemos nos 

perguntar é; mas o que me traz 

felicidade? Certa vez ouvi uma frase 

que dizia “ame o que você faz e não 

terá de “trabalhar” mais nenhum dia 

na sua vida”, e esta frase faz todo o 

sentido neste contexo. 

Sendo assim, este pequeno 

texto, busca fomentar o debate sobre 

o tema, carreira profissional, debate 

este, que cada um de nós, deve fazer 

consigo mesmo. Refletindo sobre os 

seus interesses, suas aptidões, seus 

objetivos de vida; perguntas como: 

No que eu sou realmente bom? O 

que me deixa realizado e/ou feliz? O 

que preciso fazer para desenvolver 

estas aptidões e talentos? (seria um 

curso superior, técnico, na prática...) 

Ao responder a estas questões 

simples, podemos agora ter uma 

ideia do que fazer na sua vida 

profissional e buscar a qualificação 

necessária para isto; sendo que, aqui 

voltamos ao primeiro tópico do texto; 

sentido de vida, apresentado em 

1928 por Everett Hughes; não 

desperdice a sua vida, invista seu 

tempo na busca da realização 

pessoal, um pequeno conselho que 

visa no futuro fazer de você uma 

pessoa feliz e consequentemente de 

SUCESSO na sua vida e profissão 

escolhida.  
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Frisa-se, por oportuno, que a 

intenção deste texto não é exaurir o 

tema ou trazer todos os pontos de 

vista, e sim, fazer um apanhado do 

tema e sua inserção dentro das 

Juventudes. 

Muito tem se ouvido falar sobre a 

reforma da Previdência, mas, poucos 

parecem se interessar, de fato, pelo 

tema. Parece que só os “mais velhos” 

estão mais atentos, os nossos jovens 

parecem não se importarem muito 

com a questão. Não se sabe ao certo 

se essa negação é reflexo de uma 

característica do imediatismo dessa 

geração, e por isso, não querem se 

preocupar com o amanhã ou se isso 

deve-se ao fato dos jovens quererem 

ter controle da própria vida, se 

planejando financeiramente, 

utilizando-se de outras ferramentas 

para alcançar sua aposentadoria, 

como por exemplo, a previdência 

privada ou mesmo a poupança e 

aplicações. 

De acordo com uma pesquisa do 

Banco BNY Mellon, disponibilizada 

no site www.fsindical.org.br, 

publicada em 29/08/2016, feita em 

parceria com a Universidade de 

Cambridge, isso não é, 

necessariamente, reflexo de falta de 

interesse dos jovens, mas sim uma 

grande falha na comunicação. Na 

verdade o que está acontecendo é 

que não está sendo falado para essa 

geração qual é o tamanho da 

montanha de dinheiro que eles 

precisam escalar, segundo a 

pesquisa que ouviu jovens do Brasil, 

Estados Unidos, Reino Unido, 

Austrália, Japão e Holanda, nascidos 

entre meados de 1980 até a virada 

do século.  

No caso particular do Brasil, no 

entanto, percebe-se um sentimento 

de negação da realidade. Na amostra 

geral, 77% dos jovens disseram que 

querem saber a verdade sobre como 

será a sua aposentadoria, enquanto 

no Brasil esse número cai para 48%. 

Mais do que isso, um terço dos 

jovens brasileiros afirmou que prefere 

não saber como será o futuro 

financeiro na terceira idade, por "não 

saber lidar com a verdade", bem 

acima da média global (12%). 

Essa reforma atinge direta e 

imediatamente os jovens 

denominados “Geração Y”, também 

chamada geração do milênio 

ou geração da Internet. É um 

conceito na Sociologia que se refere, 

segundo alguns autores, como Don 

Tapscott, à corte dos nascidos após 

1980 e, segundo outros, de meados 

da década de 1970 até meados da 

década de 1990, sendo sucedida 

pela geração Z, comumente 

abreviado para Gen Z, também 

conhecida como iGeneration, Plurais 

ou Centennials, é a definição 

sociológica para definir geração de 

pessoas nascidas na década de 90 

até o ano de 2010. 

Pois bem, sob a argumentação de 

serem medidas necessárias para 

cobrir o rombo nas contas públicas, 

segundo o governo o déficit estimado 

para 2016 é de cerca de R$ 170 

bilhões de reais. De acordo com a 

Secretaria do Tesouro Nacional, só a 

Previdência Social ficou R$ 80 

bilhões no vermelho em 2015, dívida 
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que deve chegar a R$ 150 bilhões 

neste ano. As medidas que trazem 

essa reforma tem previsão para ser 

votadas, pelo Congresso Nacional, 

no inicio de 2017.  

Vale elucidarmos alguns pontos 

dessa medida, vejamos: 

 

Idade mínima 

 

Pela legislação atual, a idade mínima 

para a aposentadoria de civis é 65 

anos para homens e 60 para 

mulheres, desde que tenha havido 

contribuição por pelo menos 15 anos. 

O governo quer instituir o mínimo de 

65 anos para ambos os sexos, 

podendo chegar a 70 anos para as 

próximas gerações.  

Benefício em caso de viuvez e 

regras de transição 

Outro ponto que o governo pretende 

alterar com a reforma é o pagamento 

do benefício ao cônjuge do 

beneficiário em caso de morte. Hoje, 

esse pagamento é integral. O Palácio 

do Planalto quer acabar com o 

recebimento 

de 100% do 

valor nesses 

casos e evitar 

acumulação 

desse 

benéfico com 

aposentadoria 

Rural, o 

cidadão teria 

que escolher 

entre uma ou 

outra. Fala-se 

também em 

aumentar o tempo de contribuição de 

15 para 25 anos.  

Contribuição de aposentados 

Pretende-se também exigir que os 

aposentados passem a contribuir 

com a Previdência. Atualmente, 

apenas os beneficiários que recebem 

acima do teto do Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS), que é de R$ 

5,1 mil, são obrigados a fazer alguma 

contribuição. A cobrança é feita sobre 

o valor que excede o teto do INSS e 

segue a mesma tabela de alíquotas 

usada para o trabalhador da ativa – 

8%, 9% ou 11%, dependendo da 

categoria. Militares e servidores 

públicos têm regras próprias. 

Contribuir com a Previdência “não 

tem cabimento”. Como pode exigir 

que alguém contribua com a 

Previdência depois de aposentado? 

Mais de 70% da população ganha o 

salário mínimo e querem tirar ainda 

mais do pouco que essa população 

recebe. O direito adquirido é uma 

garantia prevista no artigo quinto, 
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inciso XXXVI da Constituição 

Federal, que estabelece que “a lei 

não prejudicará o direito adquirido, o 

ato jurídico e a coisa julgada”. 

Segundo Fleury, obrigar todos os 

aposentados a contribuir fere esse 

direito. O governo quer cobrir o 

rombo que eles mesmos fizeram à 

custa dos aposentados. 

Desmontando a farsa do rombo da 

previdência 

Em 23 de agosto de 2013 foi 

publicado pelo site 

www.brasildefato.com.br, disponível 

para Download, uma cartilha 

apresentada na Câmara Federal 

durante sessão da Comissão de 

Seguridade Social e Família, 

elaborada pelos Auditores Fiscais da 

Receita Federal, que tem como 

objetivo “combater a desinformação” 

que trata da falácia “rombo da 

previdência”.  

Segundo a deputada Angela Albino 

(PCdoB-SC), "Se perguntarem a 

qualquer pessoa por aí se a 

Previdência está quebrada, ela vai 

dizer que sim, de tanto que se repete 

isso, mas a verdade é que a 

discussão vem sendo feita sem 

sustento teórico e técnico, portanto, 

de forma irresponsável. Nós 

precisamos pautar esse debate pela 

análise crítica, e não pelas paixões 

políticas". 

Para o deputado Jean Wyllys (PSOL-

RJ), o discurso governista estaria 

dando sustentação a interesses 

escusos. "O IBGE divulgou uma 

pesquisa mostrando que a 

expectativa de vida média do povo 

brasileiro é de 70 anos, ou seja, 

aumentando a idade mínima possível 

para a aposentadoria, as pessoas 

vão morrer trabalhando, sem 

poderem se aposentar nunca. 

(…) Eles dizem que a Previdência 

é deficitária porque querem repassar 

a conta da crise para os 

trabalhadores. Esse é um discurso 

voltado aos interesses do mercado, 

das elites econômicas, das grandes 

corporações, que querem maximizar 

seus lucros sem arcar com os custos 

sociais que representam os direitos 

dos trabalhadores", afirmou Wyllys. 

O psolista defendeu que o país 

coloque o combate à sonegação 

entre as prioridades. "Mesmo que a 

Previdência estivesse deficitária, o 

caminho certo a ser trilhado não seria 

esse de elevar o tempo de trabalho, 

de retirar direitos. O correto seria 

mirar, sobretudo a 

sonegação, porque os sonegadores 

são muitos. Eles não pagam suas 

dívidas com o Estado, nem o Estado 

cria mecanismos pra isso. Os 

problemas dos cofres públicos vêm 

muito mais do fato de os ricos 

sonegarem do que propriamente 

da Previdência estar deficitária, como 

eles insistem em dizer", completou. 

Na mesma linha, a deputada Zenaide 

Maia (PR-RN) defendeu medidas 

mais direcionadas à tributação das 

elites. "Quando se fala em 

crise, eles pensam logo em 

retirar direitos dos trabalhadores, 

mas ninguém fala em mexer em juros 

de dívida interna, por exemplo. O 

país tem usado 50% de tudo o que 

se arrecada só para pagar dívida. 
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Acho que já está mais do que na 

hora de taxar grandes fortunas. A 

crise não pode ser usada pra 

concentrar ainda mais riquezas e tirar 

do povo o que é direito seu. Por que 

quem produz e trabalha é que tem 

que pagar por isso? Está 

errado", considerou. 

 A Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal 

do Brasil – ANFIP, classificou os 

dados apresentados pelo governo 

sobre a Previdência como uma 

"falácia". Enquanto o governo Temer 

sustenta a existência de um rombo 

de R$ 146 bilhões de reais, os 

especialistas afirmam que, em 2014, 

por exemplo, teria havido superávit 

de R$ 53 bilhões de reais. Segundo a 

Anfip, os governos, ao longo do 

tempo, têm demonstrado cálculo de 

déficit porque consideram apenas 

parte das contribuições 

sociais, incluindo somente a 

arrecadação previdenciária direta 

urbana e rural, excluindo outras 

fortes importantes, como o Cofins, o 

Pis-Pasep, entre outras, além de 

ignorar as renúncias fiscais. 

"Eles falam em déficit, mas a 

Constituição Federal não isola a 

Previdência. Ela está dentro da 

seguridade social, uma 

mesma fonte de recursos. Então, não 

se pode pegar só a guia 

Previdenciária e dizer que existe um 

rombo. Além disso, eles gostam de 

dizer que a Previdência é o maior 

dispêndio, mas, na verdade, ela só 

representa 22% do orçamento anual, 

incluindo servidores públicos e 

trabalhadores da esfera privada”, 

palavras do presidente da Fundação 

Anfip, Maria Inez Rezende dos 

Santos Maranhão, ressaltando que o 

país tem 52 milhões de contribuintes. 

Ela também destaca a importância do 

modelo solidário que caracteriza a 

Previdência Social no Brasil. "Ao 

longo da vida do cidadão, esse 

componente é muito importante 

porque, por exemplo, em algum 

momento, a trabalhadora vai parar 

pra licença-maternidade. O 

trabalhador pode parar 

porque quebrou a 

perna. Então, o mais importante da 

Previdência pública é que ela é 

solidária. Os ativos pagam e os 

idosos, por exemplo, que já deram a 

contribuição deles, precisam ser 

sustentados. Está surgindo no Brasil 

um discurso de que só deve receber 

da Previdência quem consegue 

pagar. Ora, mas tem gente que já 

nasce doente e nunca vai conseguir 

contribuir. Nós vamos matá-

los? Essa é uma ótica individualista e 

não solidária", criticou a dirigente. 

Para o presidente da Anfip, Vilson 

Romero, uma possível reforma 

previdenciária injusta traria no 

horizonte sérios riscos para o país. 

"O que mais preocupa é que o 

governo atual tem falado em idade 

mínima de aposentadoria tendo como 

paradigma os países desenvolvidos. 

O Brasil, infelizmente, tem outro 

contexto. Está eternamente em vias 

de desenvolvimento e não consegue 

sequer acompanhar os seus 

parceiros do BRICS, Rússia, China e 

África do Sul. Então, não se pode 
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usar como parâmetro os países 

escandinavos e a União 

Europeia, pois lá o retorno da carga 

tributária é muito mais elevado e dá 

suporte à população. Precisamos 

pensar conforme a nossa 

realidade", argumentou Romero. 

Conclusão 

Como dito acima, o intuito deste texto 

não é exaurir o tema, mas, fazer um 

“apanhando” e tentar mostrar que 

essa história disseminada a respeito 

do rombo da Previdência é nada 

mais que uma falácia, uma tentativa 

do governo em passar mais uma vez 

para o povo a conta. Diferente do que 

o Governo ilegítimo do Michel Temer 

diz, a Previdência Social não existe 

de forma isolada. Previdência Social, 

Saúde e Assistência Social, são um 

conjunto integrado de ações e 

iniciativas dos poderes públicos e da 

sociedade, conforme dicção do artigo 

194 da Constituição Federal, estando 

elencados entre a Ordem 

Social (Título VIII), os Direitos 

Sociais (art. 6º) e os Princípios 

fundamentais (art. 1º, inc. III), 

onde denominamos 

de  Seguridade Social . Uma 

mesma fonte de recursos, fonte 

essa responsável por grande 

parte de nossa arrecadação. 50% 

de tudo o que se arrecada vai 

para pagamento da dívida 

interna, ou melhor, juros da dívida 

interna.  

Uma dívida que o governo nunca 

teve interesse em auditar. Fala-se 

em cortar direitos do trabalhador, 

congelar salário mínimo, obrigar 

aposentado a contribuir, aumentar 

tempo de contribuição, mexer nas 

regras de transição para 

aposentadoria, mas, você não vê 

falar-se em taxar as grandes 

fortunas, diminuir salários/subsídios 

da classe politica, como verbas de 

gabinetes, auxilio gasolina, saúde e 

troca de frota de carros, dentre outras 

regalias. Auditar a dívida pública 

seria uma saída, países que fizeram 

isso conseguiram pagar. Mas, o 

Brasil não tem interesse, porque 

será? Quem são os beneficiários 

dessas dívidas? Os banqueiros!, a 

grande elite!, os financiadores das 

campanhas eleitorais! Contraímos 

essa dívida desde o Brasil Colônia 

(há quem diga que ainda somos), e 

desde então, os colonizadores 

perduram ela. A juventude que a 

princípio parece não se interessar 

pelo assunto é a mais afetada, seja 

direta ou indiretamente. Um dia eles 

(os jovens) desejarão se aposentar, 

gozar um pouco, e se não 

“acordarem” agora, não poderão 
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desfrutar disso amanhã. É fato que 

não há interesse do governo levar 

esse tema de forma clara para a 

juventude, por isso, cabe aos jovens 

verem isso como prioridade, pois, 

não é coisa de “velho” é coisa de 

novo que ficará “velho” e que se 

preocupa com o país. 

Temos uma juventude que 

transforma o (seu) mundo, utilmente 

temos presenciado isso. Temos 

varias juventudes e cada uma delas 

com uma inserção. O assunto pode 

até ser chato, mas é do interesse de 

todos, mesmo que muitos jovens 

aleguem terem outras opções, como 

a Previdência Privada e até mesmo a 

poupança. Digo que isso sempre 

existiu, e ainda assim, sempre 

precisamos e precisaremos da 

Previdência Social, ou melhor, da 

Seguridade Social. A sociedade 

precisa, pois, lá está nossas 

contribuições. As Previdências 

Privadas devem ser vistas, para 

quem pode, como algo 

complementar, mas, a meu ver, não 

como algo absoluto que substituirá a 

Previdência Social. A Previdência 

Privada tem regras bem distintas da 

previdência social, ela serve 

diretamente ao Capital, e nem todos 

podem pagar, nem mesmo os jovens. 

O produto é caro, e nem sempre os 

planos que cabem no seu bolso te 

dará uma segurança futura de uma 

aposentadoria, pois, ela trabalha com 

“pacotes”. Os jovens precisam se 

interessar pelo tema e se contrapor, 

senão pensando no amanhã, que 

seja pensando no hoje, nos avós, tios 

e tias, na sua família como um todo e 

no próximo que não poderá pagar 

uma Previdência Privada. É bom 

lembrar sempre que os jovens de 

hoje serão os aposentados de 

amanhã. 
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>Alex Fernando da Silva 
 

Advogado, Coordenador da Comissão de 
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Surubim/PE e Conselheiro Fiscal do IPJ – 

Instituto de Protagonismo Juvenil. 
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e
sp

aç
o

 a
b

e
rt

o
 1

8 
< 

http://www.mmeira.adv.br/idade-minima-para-apodentadoria/,acessado
http://www.mmeira.adv.br/idade-minima-para-apodentadoria/,acessado
http://www.fsindical.org.br/juventude/geracao-y-sabe-de-mudanca-na-previdencia-mas-nao-quer-pensar-nisso
http://www.fsindical.org.br/juventude/geracao-y-sabe-de-mudanca-na-previdencia-mas-nao-quer-pensar-nisso
http://www.fsindical.org.br/juventude/geracao-y-sabe-de-mudanca-na-previdencia-mas-nao-quer-pensar-nisso
http://www.fsindical.org.br/juventude/geracao-y-sabe-de-mudanca-na-previdencia-mas-nao-quer-pensar-nisso
http://www.brasildefato.com.br/2016/08/23/auditores-fiscais-publicam-cartilha-da-previdencia-que-contrapoe-discurso-de-deficit/?referer=bdf_button_facebook
http://www.brasildefato.com.br/2016/08/23/auditores-fiscais-publicam-cartilha-da-previdencia-que-contrapoe-discurso-de-deficit/?referer=bdf_button_facebook
http://www.brasildefato.com.br/2016/08/23/auditores-fiscais-publicam-cartilha-da-previdencia-que-contrapoe-discurso-de-deficit/?referer=bdf_button_facebook
http://www.brasildefato.com.br/2016/08/23/auditores-fiscais-publicam-cartilha-da-previdencia-que-contrapoe-discurso-de-deficit/?referer=bdf_button_facebook
http://www.brasildefato.com.br/2016/08/23/auditores-fiscais-publicam-cartilha-da-previdencia-que-contrapoe-discurso-de-deficit/?referer=bdf_button_facebook


 

A reforma desformada 

do Ensino Médio: 

Educação em tempos de 

exceção  

 

 
 

A reforma do ensino médio é 

antes, uma reforma fiscal. Ela é parte 

interdependente do conjunto de 

medidas de austeridade fiscal e 

afunilamento do regime de 

acumulação neoliberal e está 

politicamente situada em um cenário 

de estado de exceção pela quebra do 

estado de direito. Sua vinculação 

sócio-pedagógica pode ser localizada 

no entremeio entre as investidas do 

movimento dos reformadores 

empresariais, em seus variados 

blocos de articulação, e o seu 

atrelamento a outros projetos (como 

o Escola sem Partido e a BNCC1) 

que insurgem no ataque a uma ideia 

de educação pública (e de gestão  

                                                             
1 BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

 

 

 

 

 

pública), laica, com autonomia 

pedagógica e controle social. 

Ainda no plano das disputas 

societais mais amplas que ajudam a 

dizer o que significa a reforma do 

Ensino Médio, não podemos 

esquecer da centralidade que deve 

assumir a PEC 2412 em qualquer 

debate que se estabeleça no atual 

cenário político brasileiro. Esta 

medida pressupõe o ataque aos 

fundos públicos e aos investimentos 

nas áreas sociais como saúde e 

educação com o congelamento das 

cifras corrigidas pela inflação por um 

período de vinte anos. Será preciso 

                                                             
2 A PEC 241 passou a ser chamada de PEC 55 
após entrar em tramitação no Senado Federal. 
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dizer que esta medida “tem lado”, de 

modo que quase metade do 

orçamento nacional se destina a 

juros e amortizações da dívida, em 

um cenário onde o ajuste fiscal não 

passa por auditória da dívida nem por 

reajuste de impostos sobre grandes 

fortunas. Assim, a classe 

trabalhadora passa por uma nova e 

colossal ameaça de espoliação e 

desmantelamento dos direitos sociais 

e econômicos. Será preciso dizer que 

a reforma do Ensino Médio é uma 

reforma mesquinha e conservadora, 

como é a PEC 241. 

Um tempo de exceção 

funciona através de inversões. Do 

estado provedor para o estado 

mínimo. Do rito democrático para o 

rito do aparelhamento ditatorial (em 

suas dimensões civis, judiciárias, 

midiáticas, parlamentares), das lutas 

por dignidade humana ao horror do 

fascismo social. É o prejuízo de uma 

geração, por assim dizer. Assim, a 

reforma do Ensino Médio funciona 

econômica, política e 

pedagogicamente como um conjunto 

de inversões. Passo a explanar de 

forma geral as quatro inversões 

centrais. 

A primeira inversão é a 

democrática, uma vez que um 

governo ilegítimo usa como 

ferramentas de execução de suas 

propostas uma Medida Provisória 

(MP) que depende exclusivamente 

da vontade presidencial sem diálogo 

com a sociedade civil. A ausência 

deste diálogo tem dois 

desdobramentos. O primeiro é excluir 

da agenda de decisão da Educação 

Básica seus protagonistas e seus 

maiores interessados; gestores, 

professores, funcionários, estudantes 

e comunidade escolar como um todo. 

O segundo desdobramento decorre 

do primeiro e significa o afastamento 

da população brasileira não apenas 

do controle pedagógico dos rumos do 

país, mas também o afastamento do 

controle social, uma vez que a 

educação está inserida em um 

contexto mais amplo. 

A segunda inversão é 

instrumental e está relacionada à 

diminuição da perspectiva da 

formação para o treinamento para 

testes escolares e de larga escala. 

Esta inversão tem como fundamento 

uma ideia mais ampla que é de 

instrumentalização do pensar, que 

deixa de presumir crítica, criação e 

transformação para significar 

unicamente ajustamento e 

“apostilamento” do ato de aprender. 

Neste sentido, Educação Integral 

preconizada na MP significa 

unicamente maior controle e 

confinamento dos e das estudantes, 

uma vez que as dimensões a serem 

treinadas dizem respeito ao 

atendimento das demandas de uma 

educação de mercado. 

O integral fica no nome e não 

se transporta para investimento em 

condições objetivas das escolas, na 

qualidade do tempo, da formação dos 

professores, do trabalho docente e, 

principalmente, do entendimento da 

formação humana em suas variadas 

dimensões. Será preciso lembrar 

ainda que a suposta ampliação da 

carga horária do Ensino Médio para 
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1400 horas é na verdade uma 

redução, uma vez que a formação 

básica, como era entendia a 

formação média tem sua carga 

horária geral diminuída para 1200 

horas. Assim, a própria ampliação do 

tempo é também uma miragem. Os 

cinco itinerários possíveis depois da 

formação obrigatória do Ensino 

Médio reformado são: Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza, 

Ciências Humanas e formação 

técnica e profissional mas não há 

nenhuma garantia de que estas 

ofertas serão equilibradas e mesmo 

que a formação técnica e profissional 

não ganhe extrema primazia sobre as 

demais, dado o caráter instrumental e 

tecnicista da reforma. Assim, é 

possível enxergar que as 

possibilidades não são amplas, são 

reduzidas. 

A terceira inversão é do 

conceito de qualidade educacional. 

Passados os anos 90, nos quais os 

debates sobre qualidade social, 

qualidade total e eficácia ocuparam a 

cena educacional, o conceito de 

qualidade agora se articula de forma 

nova ao modelo de gestão gerencial. 

O atendimento a este modelo 

pressupõe estruturas curriculares e 

avaliativas estratégicas para o Ensino 

Médio, sendo elas: supressão de 

disciplinas atreladas de forma mais 

direta ao pensar social, como 

Sociologia e Filosofia, supressão das 

disciplinas que são entendidas por 

este modelo como residuais e para 

potenciais específicos, como Artes e 

Educação Física. A obrigatoriedade 

do ensino de Língua Inglesa e o 

abandono da Língua Espanhola 

sinaliza para que tipo de alinhamento 

a Educação Básica brasileira se 

dirige com cada vez mais força. Para 

os modelos gerenciais curriculares e 

avaliativos, muitos deles pré-

fabricados e de orientação 

americana. 

Assim também será a 

investida na formação inicial e 

continuada de professores, em 

perspectiva aligeirada, uma vez que 

para ensinar na Educação Básica 

basta a polêmica definição de 

“notório saber” e não uma formação 

sólida e de qualidade. A 

transnacionalização da educação 

pelo aparelhamento neoliberal é uma 

tônica do ilegítimo Governo Temer e 

seus rebatimentos começam a se 

apresentar na expansão dos grandes 

grupos empresariais de educação 

superior e nas decisões públicas da 

Educação Básica sendo tornadas 

decisões privadas. 

A articulação em MP do 

Ensino Médio e BNCC é fundamental 

para garantir a chamada hierarquia 

de excelência curricular, onde os 

saberes e disciplinas que são 

preconizados pelos interesses 

hegemônicos sejam oficializados e 

ganhem legitimidade educativa e 

social. 

A última inversão é da garantia 

dos direitos conquistados, uma vez 

que o caráter neoprotutivista da MP 

pressupõe um corte na compreensão 

de direitos como desde algum tempo 

vem sendo garantido pela 

Constituição Federal e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). O ataque aos  

21
   

  >
 e

sp
aç

o
 a

b
er

to
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direitos é sistêmico e não apenas 

educacional, haja visto o 

desmantelamento dos direitos sociais 

e econômicos, o ataque à legislação 

trabalhista e a onda conservadora 

(racista, homofóbica, sexista etc.) 

que esteve e estará dentro das 

escolas e que afeta os direitos dos 

coletivos sociais subalternizados 

dentro e fora delas. Contra a inversão 

da garantia de direitos é preciso, 

como nos lembra o MST, ocupar e 

resistir. Os estudantes pelo Brasil 

inteiro têm dado uma grande aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Filipe Gervásio Pinto da Silva 

Pedagogo, Mestre em Educação e 

professor da UFCG-CDSA.  

Email: filipe.gps@hotmail.com 
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Sobre o poder 
transformador da 
juventude
 

Nestes tempos em que a velocidade 

da informação faz com que o mundo 

pareça pequeno e as descobertas 

nos campos da ciência e tecnologia 

tornam obsoletos produtos que 

levaram anos de pesquisa e milhões 

em orçamento, importa-nos algumas 

reflexões: o que caberá a juventude 

atual construir? Quais 

transformações terão que realizar? 

Afinal a produção de alimentos 

aumentou e a distancia encurtou 

devido às novas tecnologias, e a 

ciência possibilitou a cura ou 

tratamentos eficazes para diversas 

doenças. No entanto todas as 

descobertas e aparato tecnológico 

não serviram para por fim às guerras, 

à fome, ao extermínio de espécies 

animais e vegetais, tão pouco da 

raça humana. Logo, há um longo 

percurso a percorrer, pois vivemos 

em uma sociedade rica em 

conhecimento e ao mesmo tempo 

pobre em humanidade, com 

tecnologias tão avançadas, e ao 

mesmo tempo com populações 

inteiras ainda sem acesso a bens e 

direitos básicos e indispensáveis à 

qualidade de vida. 

 Li recentemente a seguinte 

frase em uma rede social: “Ser jovem 
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e não ser revolucionário é uma 

contradição genética”. A frase é 

atribuída ao Che Guevara, e me 

perdoem os que não concordam, 

afinal ninguém é obrigado a gostar e 

nem concordar, mas a proposição 

não deixa de ser emblemática. De 

fato cabe ao jovem quebrar 

paradigmas, abandonar velhas 

práticas, enfim, transformar. Pois é 

na juventude que se tem curiosidade 

para novas experiências, mente 

aberta para o conhecimento, 

impressões e experiências, e 

coragem para contestar. Não que a 

mente do adulto seja uma caixa 

preta, mas o adulto já está cheio de 

responsabilidades, seja com os 

filhos, com pais já em período de 

decrepitude, ou tão somente com 

companheiros que o fará agir com 

mais cautela para não perder o que 

já conquistou e não prejudicar os que 

dele dependem. O adulto já ouviu 

todos os “nãos”, já bateu em todas as 

portas sendo que algumas não se 

abriram por mais que insistisse.  O 

adulto já se conformou, já entendeu 

que o melhor é ir avançando aos 

pouquinhos, sem contrariar a ordem, 

e por conformismo ou sobrevivência 

já se moldou ao sistema. Assim ele 

acaba por fechar janelas pelas quais 

entrariam as luzes e os ventos de 

mudança. O jovem para o qual 

olhamos e dizemos“ nossa! como ele 

é adulto, ajuizado”, observando com 

um olhar mais apurado é tão 

somente  aquele que se alinha aos 

planos de seus pais, aquele que  

segue o script, que não contesta e 

até  fisicamente segue um estilo que 

não contraria e nem choca os 

demais. 

 Como motor propulsor desta 

onda conservadora que vem 

tomando conta do planeta e que se 

reflete nos discursos e práticas dos 

governantes, destacam-se as 

consequências das constantes crises 

do sistema capitalista mundial. Esta 

onda conservadora observada em 
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diferentes países busca inculcar nos 

indivíduos um pensamento único de 

que é necessário perder direitos 

sociais e humanos duramente 

conquistados em detrimento da 

empregabilidade e do consumo.  A 

comunicação tem um papel 

importantíssimo nesta impulsão, pois 

como disse Milton Santos em seu 

livro Por uma Outra Globalização, 

“...sem a dominação dos espíritos 

não ha como estabelecer as leis de 

mercado”, pois estas são em sua 

maioria, perversas.  A grande mídia 

encontra-se completamente 

comprometida com o mercado, que 

por esta é retratado como um deus, 

para o qual todas as portas devem 

estar escancaradas - com normas 

que o favoreçam sempre em 

detrimento dos direitos humanos 

fundamentais e da qualidade 

ambiental do planeta. 

 Será necessário para a 

juventude optar entre o caminho do 

consumismo e imediatismo ou usar 

de união e reflexão para buscar um 

futuro com mais humanidade, 

preservando direitos arduamente 

conquistados. Uma coisa é certa, os 

jovens se comunicam, trocam 

informações com uma velocidade 

meteórica, se observam e se 

afetam.  E mesmo em meio a esta 

cortina de fumaça que alguns 

meios de comunicação insistem 

em nos envolver, há de prevalecer 

a luz, bem como jovens e adultos 

com a capacidade de questionar e 

principalmente com coragem para 

mudar o caminho, se este se 

mostrar estranho aos propósitos 

sonhados. 

 

 

>Maria Aparecida Ribeiro 

 

Formada em Letras pela Universidade 

estadual de Goiás e estudante do 

Curso de Pós-Graduação em Políticas 

públicas e Dinâmicas Territoriais, 

tambem pela Universidade Estadual 

de Goiás.  

 

Email: mariaribeiro@saneago.com.br 
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¡POR EL 
ORGULLO 

DE SER 
NORTEÑO! 

 

 

“Porque nuestros antepasados dejaron huella” 
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Resume 

We work in the most dangerous places with gangs  in  the city with activities in 

sport,culture, peace and love each other, respect.  

 

We make a plan to introduce the pólice to work together. 

 

The violence reduce instantly. We prepare people for work  

 

 

Actualmente tristemente vemos que 

las generaciones jóvenes adquieren 

identidades que no corresponden a 

las de sus antepasados, las 

tecnologías de información nos han 

acercado a el mundo a la velocidad 

de un click. Así que atraemos moda, 

creencias, culturas, comportamientos 

y problemas que no corresponden al 

tipo de vida que nos caracterizó, 

nuestro objetivo principal es que la 

educación de todos y cada uno de los 

jóvenes, que se identifiquen por sus 

raíces y la cultura de nuestra tierra de 

trabajo. 

 

Trabajo realizado 

Tenemos más de 4 años trabajando 

en sectores vulnerables y 

directamente con grupos de 

pandillas, hemos atendido más de 4 

mil jóvenes disminuyendo  los índices 

de violencia a través de actividades 

deportivas, culturales y sociales  e 

incluyéndolos en el sector laboral y 

después   con los mismo jóvenes  

 

27
   

  >
 t

ra
ze

n
d

o
 a

o
 p

ú
b

lic
o

 



 

 

llevando alegría a asilos de ancianos, 

y orfanatos 

 

 

Este  ultimo año logramos  juntar a 

las pandillas mas peligrosas de la 

ciudad para trabajar en conjunto con 

la policía y los resultados fueron 

maravillosos 

 

 

 Identificamos los lugares más 

violentos de la ciudad 

 Trabajamos con grupos de 

jóvenes a través de deporte, la 

cultura el baile y la pintura 

 

 Capacitamos jóvenes para 

incluirlos en el sector laboral 

 Impulsamos lo deportistas 

 Impulsamos artistas 

 Incluimos a la policía para 

poder acceder a los lugares  

mas peligrosos 

 Disminuimos la violencia 

creamos grupos juveniles y 

después damos apoyo a 

grupos de ancianos y  

orfanatos. 

 

https://www.facebook.com/tirandobarr
iosaltillo/videos/1591487217814755/ 
 
https://www.facebook.com/15126728
1875805/videos/177341002601766/ 
 
https://www.facebook.com/pg/De-
Barrio-en-Barrio-
151267281875805/videos/ 
 

 

>Diego Armando Contreras 

 

Email: dgoacr25@gmail.com  
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Fotos: Fonte: Cultura Norte A.C. 

https://www.facebook.com/tirandobarriosaltillo/videos/1591487217814755/
https://www.facebook.com/tirandobarriosaltillo/videos/1591487217814755/
https://www.facebook.com/151267281875805/videos/177341002601766/
https://www.facebook.com/151267281875805/videos/177341002601766/
https://www.facebook.com/pg/De-Barrio-en-Barrio-151267281875805/videos/
https://www.facebook.com/pg/De-Barrio-en-Barrio-151267281875805/videos/
https://www.facebook.com/pg/De-Barrio-en-Barrio-151267281875805/videos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Integração  

Cultural  

Comunitária:  

Uma proposta  

multicultural 
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Surgido, há alguns meses, da 

necessidade de espaços para 

socialização da leitura e integração 

artístico-cultural, o projeto Casa de 

Integração Cultural Comunitária, tem 

sido um mecanismo de debate, 

fomento e construção do resgate da 

cultura local.  

Em conjunto com a 

Associação de Capoeira Origem da 

Bahia 

(https://www.facebook.com/pantera.or

igemdabahia?fref=ts) mobilizam 

forças no município de Cafarnaum, 

sertão da Bahia. Inicialmente, um 

grupo de jovens estudantes que 

atuavam na luta pela implantação do 

grêmio estudantil no Colégio 

Estadual Imaculada Conceição, 

organizou pontos de coleta e 

campanha de doação de livros, em 

parceria com professoras do Projeto 

de Leitura Itinerante, 

(https://www.facebook.com/leiturasinti

nerantes/?fref=ts) que, depois, 

passou a expor as obras em pontos 

da cidade, principalmente nos finais 

de semana, socializando a leitura. 

Não bastante, toda quinta-feira 

reúnem crianças que fazem aula de 

capoeira, num espaço para rodas de 

leituras, apresentação de teatro e 

filmes, que resgatam a cultura afro 

brasileira. 

Numa cidade que conta com 

poucos pontos de lazer, não tem 

cinema ou biblioteca e a única 

alternativa oferecida para os 

adolescentes e jovens são quadras 

esportivas, sem programação regular 

e que também incentive a prática de 

esportes, a população tem a cada dia 

a sua identidade cultural esquecida. 

Um fenômeno que ultrapassa as 

linhas limítrofes do município e atinge 

boa parte do território nacional. 

O projeto funciona com jovens 

voluntários, apoio da associação de 

capoeira e da associação de 

produtores rurais, do município e 

alguns professores. O objetivo é 

organizar a produção artística e 

cultural, que acontece de forma 

isolada, podendo estruturá-las como 

atividade fortalecedora da economia 

e sucessão geracional dos artistas, 

uma vez que, temos o tear, a pintura 

em tela, cerâmica, esculturas, teatro, 

reisado, capoeira, samba de roda, e 

tantas outras manifestações, que 

acontecem de forma desarticulada, 

muitas delas, tem sumido com o 

passar do tempo, pois não tem 

resistido a não valorização. É de 

extrema importância, que toda essa 

produção seja pensada, para 

geração de renda, preservação das 

raízes culturais do município.  
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https://www.facebook.com/leiturasintinerantes/?fref=ts
https://www.facebook.com/leiturasintinerantes/?fref=ts


 

Para além, contamos com um 

modelo de autogestão, onde a 

comunidade organizada, num modelo 

de comissão, com representante dos 

estudantes, representante das 

associações envolvidas, artistas de 

alguns segmentos, se responsabiliza 

por debater, construir e efetivar as 

ações, viabilizando o projeto.  

Os grandes feitos são movidos 

pelos sonhos. São grandes os 

desafios, elaborar um projeto, buscar 

apoio e funcionar de forma articulada. 

Por tudo isso, os esforços se 

justificam para fortalecer nossa luta e 

efetivar nosso direito a um ambiente 

coletivo. Uma Casa 

de Integração e 

Cultura Comunitária, 

fruto da idealização 

de diversos setores 

da sociedade, 

respeitando o interesse comum e a 

democracia participativa. 

“Experiência, sonho, 

vontade...” Palavras de Marcondes  

 

Santos, um jovem de 19 anos, 

idealizador do projeto. 

 

> Jamile dos Santos Calado, 23 
anos, Formada em Direito pela PUC-
GO, 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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Fotos: Fonte: Casa de Integração 

Cultural Comunitária 



IPJ realiza 
Encontro de 

Formação da 
Juventude em 

Surubim
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Entre os dias 25 a 27 de 

novembro de 2016 o Instituto de 

Protagonismo Juvenil (IPJ) em 

parceria com a CESE, ETAPAS e a 

Secretaria Municipal da Juventude de 

Surubim, realiza o Encontro de 

Formação da Juventude com o tema 

“Pode o(a) jovem ser político?”. O 

Encontro aconteceu na Escola Ana 

Faustina na cidade de Surubim/PE e 

contou com a presença de cerca de 

50 jovens de Surubim, Casinhas, 

Santa Maria do Cambucá, Vertentes, 

Recife e Jaboatão dos Guararapes. 

Esta é uma ação que estava 

inserida dentro da Semana 

Juventude Protagonista que é uma 

atividade comemorativa aos 6 anos 

de fundação do IPJ e de 3 anos de 

publicação da Revista Geração Z. 

Nesta sexta edição da Semana 

Juventude Protagonista as atividades 

se prolongaram até novembro, tendo 

em vista o apoio recebido da CESE e 

da grande adesão dos jovens 

surubinenses. 

A referida Semana conseguiu 

realizar diversas atividades, dentre 

elas: Feira de Profissões na Praça 

Dídimo Carneiro, Rodas de 

Conversas nas escolas estaduais de 

Surubim, V Seminário Perspectivas 

de Juventude, Oficinas, Encontro de 

Formação da Juventude e uma 

Intervenção Urbana. 

Ao todo o Projeto conseguiu 

atingir uma média de 500 jovens, 

entre todas as ações desenvolvidas 

ao longo dos quase seis meses de 

atividades. Os impactos com essas 

atividades podem ser percebidos nos 

depoimentos de alguns jovens que 

participaram do Encontro de 

Formação da Juventude: 

“Esse encontro foi melhor do 
que eu esperava. Conhecer 
pessoas novas, conhecer 
coisas novas... amei tudo. 
Ficamos sabendo da opinião 
de cada um. Bom que houve 
respeito ao próximo. Quero 
que tenha mais dias. Só tenho 
que parabenizar a vocês por 
ter feito esse encontro. Apesar 
de eu ser tímida eu amei 
conhecer todos vocês”. Ellen 
Amanda Alves Pereira, 15 
anos, estudante do Ensino 
Médio na Escola Técnica 
Estadual Antônio Arruda de 

Farias, Surubim/PE. 

 “Foi melhor do que o 
esperado. Os debates e 
as ideias foram bem 
explicadas e sem nada 
abusivo, sem o desejo 
de doutrinar, só de 
conceder mais 
conhecimento”. Tiago da 
Silva Freitas, 19 anos, 
estudante do curso de 
Administração na 
Universidade Paulista,  3
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Santa Maria do Cambucá/PE. 

“Esse encontro foi 
transformador, tanto para mim 
como ser humano e como 
cidadã. Todo jovem precisa de 
mais experiências como essa. 
Foi maravilhoso”. Alline 
Maiara, 16 anos, estudante do 
Ensino Médio da Escola 
Estadual Ana Faustina, 
Surubim/PE. 

Durante os três dias de 

Encontro os jovens discutiram 

diversos temas, conviveram entre 

eles e ainda foram corresponsáveis 

por todas as atividades. Desde a 

organização do espaço até o 

momento final, passando pela 

limpeza, alimentação, coordenação 

das atividades, etc. eram os próprios 

participantes que contribuíam. Dessa 

forma, o Encontro também fomentou 

o protagonismo juvenil e a 

participação cidadã. 

Para encerrar as atividades 

referentes a Semana Juventude 

Protagonista, de forma mais 

específica do Encontro de Formação  

 

da Juventude, os jovens participantes 

realizaram uma Intervenção Urbana. 

A partir do conteúdo discutido no 

Encontro os jovens preparam 

intervenções silenciosas e foram para 

as ruas. Um grupo segurava cartazes 

com temáticas que diziam respeito ao 

universo juvenil, por exemplo, a 

atenção que deve ser dada aos 

jovens com depressão; a PEC 55; a 

importância de respeitar o próximo; 

sobre a igualdade racial, de gênero e 

religiosa; entre outros.   

Outro grupo elaborou uma 

intervenção que além de despertar a 

curiosidade dos pedestres também 

exigia de cada um, uma iniciativa. De 

olhos vendados e com cartazes nas 

mãos, os jovens manifestantes 

queriam despertar nas pessoas a 

sensibilidade e o respeito às 

diferenças. Nos cartazes dizeres 

como “Sou de Terreiro. Você me 

abraça ou você me ignora?”, “Sou 

Lésbica, você me abraça ou você me 

renega?” e “Sou Ateu, você me 

abraça ou você me renega?”.  
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Como diz o jovem abaixo, o impacto 

que esta atividade causou na vida 

dos participantes foi muito significa, 

pois produziu nos mesmos a 

possibilidade de se reconhecer no 

outro. Dos muitos abraços que os 

participantes receberam a grande 

maioria foram de outros jovens.  

“Eu gostei bastante, pelo 
simples fato de ser impactante 
ao ver o público se 
surpreendendo e abraçando o 
pessoal, tomando uma certa 
iniciativa”. Alison Brandão 
Silva, 16 anos, estudante do 
Ensino Médio da Escola 
Estadual Ana Faustina, 
Surubim/PE. 

O saldo positivo que fica após a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conclusão destas atividades é que a 

juventude é um ser político que se 

posiciona diante os acontecimentos 

sociais e que tem papel fundamental 

na transformação social. Quando se 

dá oportunidade aos jovens de serem 

agentes transformadores, quando se 

acredita em seu potencial é possível 

ver o leque de possibilidades que 

estes sujeitos são capazes. 

 

>José Aniervson Souza dos 

Santos 

Diretor Presidente do IPJ. Editor da 

Revista Geração Z. 

Email: aniervson@gmail.com 

 

 

 

 

 

Mais informações sobre o Encontro de 

Formação da Juventude, bem como fotos 

e vídeos, pode ser encontrada no site do 

IPJ, no endereço: 

www.Jovensprotagonistas.wixsite.com/i

pjorg 
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Fotos: Fonte: IPJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os jovens que 
fazem a diferença 
em Surubim 
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A vida no Brasil atual não está 

nada fácil: PEC 55 (PEC do Fim do 

Mundo), Reforma da Previdência que 

assassina o trabalhador, crise 

econômica, crise política, crise 

institucional, crise moral... Diante 

desse quadro caótico a politização do 

nosso povo ficou mais evidente nos 

últimos anos. O brasileiro sai mais às 

ruas, faz apitaço, bota nariz de 

palhaço. Protesta. A capital da 

vaquejada, seguiu essa linha de 

insatisfação nos últimos dias. 

  Depois de anunciado pela 

mídia os aumentos abusivos da 

classe política de nossa cidade 

comecei a liderar um movimento para 

externar a indignação que 

incomodava a consciência. Nas 

redes sociais a adesão foi enorme. 

Chegado o dia do protesto 

presenciamos um momento histórico 

em Surubim. Pela primeira vez os 

cidadãos da terra de Evandro 

Cavalcanti se mobilizaram, disseram 

NÃO à classe que finge representar o 

povo.  De todos que participaram do 

ato ficou evidente a força de um 

grupo específico: OS JOVENS! 

 Com cartazes de 

protesto, máscaras irônicas 

e palavras de ordem os 

jovens surubinenses fizeram 

a diferença colocando para 

fora toda consternação 

quanto a esses abusos. 

Discursaram bem. Não 

desmereceram ninguém. 

Reivindicaram dias 

melhores, clamaram por 

justiça, pediram um Mundo 

Novo. Os jovens eram 

maioria lutando por eles e por todos 

que não puderam está ali. Foi lindo 

de ver!  

 Muitas pessoas falaram 

comigo nas ruas e pela internet 

dizendo que apoiava o ato, mas não 

tinha coragem de ir. "É que sou do 

grupo político tal, não posso ir" 

disseram muitos; "Tenho medo de 
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ser perseguido" afirmaram outros 

tantos. Enfim, Medo! E é nesse 

ponto que nossos jovens 

desequilibraram. Vocês, amadas 

e amados, mostraram coragem! 

Deram a cara à tapa! Mostraram 

para Surubim que vocês não são 

meros espectadores do lugar em que 

vivem. A mensagem que passaram 

para o mundo foi: SOMOS 

PROTAGONISTAS!  

 Surubim tem sorte de ter 

jovens livres, sem correntes, lutando 

pelo que acredita ser justo. Surubim 

tem sorte de ter o IPJ. Surubim tem 

sorte de ter vocês! 

 Ao escrever esse breve artigo 

lembrei de uma antiga canção dos 

tempos de Pastoral da Juventude. 

Ela expressa bem toda essa 

atmosfera. Assim diz a música:   

 

 

 

 

"Ei juventude, rosto do 

mundo 

Teu dinamismo logo encanta 

quem te vê. 

Na liberdade aposta tudo 

Não perde nada na certeza 

de vencer!" 

 

 

 

>Carmélio Fernandes 

Professor. 

Email: carmeliofernandes@gmail.com
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Fotos: Fonte: IPJ 
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Poemas 
Pássaro 

 

Por Bruna Heloísa Ribeiro de Paula

 

Eis me aqui olhando, 

Pela janela, 

Pela fresta do telhado, 

Pela porta entreaberta,  

Pelas mentes sãs e incertas.  

Eis que aqui me ouvem,  

Mas não entendem,  

Não aprendem,  

Não valorizam, O meu cantar.  

Eis aqui dentro,  

Uma vida, Um voar, Um sonhar,  

Um par de asas para planar.  

Eis lá fora, Tudo que quero,  

Um perigo, Um ninho, Um tiro,  

Todo o mistério em que me liberto.
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Possuir 

Por Bruna Heloisa Ribeiro de Paula 

 

Possuo tantos caminhos dentro de mim, 

E mesmo neles nunca me perdi. 

Possuo pouco tempo aqui, Mas daqui renasci. 

Possuo tanto medo de... 

Ficar com os lobos sem ti. 

Já que os lobos não saem, É contigo que até agora sobrevivi. 

Possuo tão pouco de mim, Dentro do tanto que sou. 

Possuo medo daquele sopro, Que disfarçado de dádiva se espalhou. 

Possuo tanto amor, E o amor nunca me sufocou. 

Possuo tanta coragem, Que sim, já me machucou. 

Possuo tanto tempo, Que chega o momento passou. 

Possuo um talento, De ser quem eu sou. 

Possuo um tormento, Olhando o meio que estou. 

Somente lamento , Para humanidade que petrificou. 4
1
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Filhos 
 

Por Bruna Heloisa Ribeiro de Paula 

 

Somos filhos e pais, 

Nos igualamos desiguais, 

E como nosso pai perfeito, 

Não seremos igual a ele jamais. 

Se em nossa imperfeição sabemos amar, 

Imagina ele que com amor, 

Construiu a complexidade que o homem é. 

Deus é o bem que nos habita, 

Nos torna aprendizes e mestres, 

Da mesma forma que somos admiradores e admirados, 

Somos julgadores e julgados, 

Enfim somos filhos de Deus, 

Que envolve de energia e amor, 

Todos os seres e universos, 

Que são a incógnita do pensador. 
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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 



Crônica 
 

Um tempo estúpido 
Por Filipe Gervásio Pinto da Silva 

 

Vivemos um tempo estúpido. A sua estupidez é sistêmica, não estando vinculada 

à má sorte de algum analista político que se ocupa de caracterizar um tempo tão 

particular como este de forma personalista e categórica. Antes fosse, e antes, 

seria nossa grande sorte. Trata-se de uma estupidez civilizacional antiga, com 

adornos inteiramente novos que fazem crer estarmos vendo uma miragem de 

várias cabeças despontarem de uma hidra. 

Vivemos um tempo em que quase todas as gramáticas de luta pela dignidade 

humana são "desdignadas" com sede de apagamento perpétuo. Apagamento 

pelas borrachas militares e militantes do fascismo “social” e não mais 

necessariamente “político”. Vivemos violações estúpidas. Os fantasmas se 

levantam e o apagamento se dá pelos mesmos fantasmas saltados do passado 

que hoje projetam o futuro em uma ponte. A bem conhecida “ponte para o futuro”. 

Um futuro indefinidamente repetido e indefinidamente igual. 

Vivemos um tempo cujo reordenamento do capital financeiro mundial impõe a 

“economia de cassino” como a pedra angular do regime de acumulação e da 

naturalização das desigualdades e da miséria civilizacional ultraliberal. Um tempo 

em que a “dívida com a dívida” (de predominância financeira para os juros e 

amortizações) é maior que a dívida social e impulsiona medidas de austeridade 

fiscal que visam o estrangulamento do fundo público. Para todas as “caras” 

existentes neste cenário, os espoliados são os eternos devedores. Vivemos um 

tempo no qual o racismo, o sexismo, a homofobia e tantas outras violações 

coloniais continuam a reverberar como sempre, tomando de empréstimo a 

máscara da legitimidade civilizatória e democrática. Vivemos um tempo do 

consenso da democracia. Se a noção de consenso sempre esteve em crise, é 

hoje a noção de democracia que começa a dar sinais de falência. A democracia 

em um metabolismo moderno/capitalista/colonial tem a “estranha” inclinação para 

a submissão. 
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Vivemos um tempo cujas perguntas são urgentes e as soluções são glaciais. 

Cujas cartas são escritas mas somente as sentenças são lidas. Um tempo de 

respostas atrasadas, residualizadas, afetadas pela violência naturalizada do 

horror e do cinismo que alimenta os veredictos jurídicos, econômicos e culturais. 

Vivemos um tempo de diagnósticos estúpidos e da constante sensação de 

“dejavu” da Casa Grande e da Senzala. Com a sofisticação da subalternidade. 

Reproduzida pelos escravos, que em sua “rebeldia conformista”, legitimam o 

projeto dos senhores e acreditando se salvarem, pintam de ouro os seus grilhões. 

Porque aí está a terra prometida de Matrix. 

Vivemos um tempo de crise de lateralidade para muitos. Entre os limites do 

social-reformismo lulista e a faca “pmdebista” que apunhala quem se casou por 

interesse. De uma oposição golpista à brasileira. Descarada porque colonial. 

Ambiciosa e prenhe de fracasso como a ponte para o futuro. A vida segue sendo 

amanhã. De um exército (menor do que se pensa) em verde e amarelo cego pela 

própria ignorância histórica e cultural que legitima sua posição de atraso no 

processo civilizacional mundial. Filhos da modernização conservadora 

colonial/patriarcal/capitalista. Arranha, bate, destila ódio e incoerência política. Há 

uma saudade da Ditadura no ar. Uma nostalgia visceral. A ideia de nação segue 

viva e animada, como sempre, pelos que menos têm interesse em soberania 

nacional. A este respeito o caso do Pré-Sal e da Petrobras é paradigmático. Um 

dia, Max Horkheimer disse que a ideia moderna de nação foi erguida como um 

ídolo mas só pode ser sustentada pelo terror, daí a inclinação fascista tanto de 

liberais como de conservadores sempre que prenunciam-se conflitos estruturais 

contra os coletivos historicamente subalternizados. 

Um tempo pior do que o tempo dos argumentos frágeis é um tempo que não 

prescinde de argumentos. Os jurídicos podem ser simples “convicções”, os 

econômicos podem ser “salvar o Brasil” e os políticos podem ser “fora 

comunistas”. A respeito deste último, a miopia dá cria aos montes e o diagnóstico 

de um Brasil “de esquerda” não dá conta de outra coisa, se não da nossa miséria 

de pensamento. Esta constatação se ancora em duas cegueiras. A primeira é 

mais aparente e se assenta na constatação grotesca de uma sociedade que seja 

minimamente marcada por premissas comunistas. A segunda, mais escondida e 

quase inconsciente é baseada numa visão mal elaborada teoricamente e que 

reduz o espectro contra hegemônico de transformação social a uma visão 

distorcida deste mesmo projeto, que se apresenta como indefinidamente igual, 

estático e homogêneo (como é o vício da racionalidade preguiçosa). As duas 

cegueiras são sustentadas pela colonialidade do saber. É preciso descolonizar. 

Porque a Decolonialidade pluriversaliza e não apenas pluraliza as gramáticas de 

libertação. 

Vivemos um tempo estupidamente colonial. E o poder colonial se revigora e 

renasce das próprias cabeças da hidra cortadas pelos lutadores do povo. De uma 
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colonialidade viva nas entranhas da pós-modernidade, como nos lembra Walter 

Mignolo e da falência da crítica porque o tempo é de cinismo, como nos lembra 

Wladmir Saffatle. 

E nós, que tivemos a sorte de viver este tempo, podemos gritar... gritamos através 

do tempo e por um tempo que não conduza à polarização dos ódios, que não 

conduza a uma cegueira fascista e patriarcal, que não conduza à ignorância 

autorizada a desumanizar. O futuro é um ponto a cobrir. Quem está em cena o 

define, mas vivemos um futuro viciado em passado. Um futuro prisioneiro da 

eterna conservação. 

Tanto maior será a visão do mundo, quanto maior será a ampliação daqueles 

autorizados a ver o mundo. Tanto maior será o esplendor surgido da falência em 

que vivemos, quanto maiores forem as tarefas impostas a si mesmo pelo 

pensamento crítico. 

A tarefa de reconstrução do pensamento crítico e transformador é alternativa, de 

si também. Precisamos de um pensamento alternativo de alternativas, como nos 

lembra Boaventura de Sousa Santos. Descolonizar é preciso, é a tarefa da 

dignidade humana. 

A estupidez não é de forma alguma neste tempo uma condição individual, mas 

uma cortina de sangue que a tantos tem coberto inconsequentemente. Se é 

verdade que a estupidez é sistêmica não pode ser menos verdade que o combate 

à estupidez também o seja. Não pode ser menos verdade também que a 

descolonização seja uma tarefa dos estúpidos e dos estupidamente afetados, 

uma vez que o estúpido, ao reduzir-se, reduz o outro a uma visão pobre, violenta 

e míope de si. 

EM LUTA, Filipe Gervásio Pinto da Silva. 

  

>Filipe Gervásio Pinto da Silva é Pedagogo, 

Mestre em Educação e Professor da UFCG-
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 O Processo 
Grupal na 

Formação do 
Protagonismo 

Juvenil 
 

 

 

 

Resumo:  

O objetivo geral deste presente artigo é proporcionar o debate sobre o processo grupal 

na formação do protagonismo juvenil. Diante da vulnerabilidade social a juventude é vista 

como portadora de apatia polícia pelo senso comum. De acordo com pesquisa 

bibliográfica realizada por meio de autores que pesquisam o tema juventude, 

protagonismo juvenil e processo grupal, é possível realizar uma discussão sobre o tema e 

fazer conclusões acertadas. É possível identificar claramente que através de processos 

grupais de formação a juventude se empodera e se torna protagonista de sua própria 

história. 
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Palavras-chave: Juventude; Adolescência; Grupo. 

Abstract: The group process in the formation of youth participation 

The aim of this present article is to provide the debate on the group process in the 

formation of youth leadership. Given the socially vulnerable youth is seen as having police 

apathy by common sense.  

According to literature search performed by authors researching the youth theme, youth 

leadership and group process, it is possible to hold a discussion on the subject and make 

right conclusions. It is it clear that through training group processes youth to empower and 

becomes the protagonist of his own story. 

Keywords: Youth; Adolescence; Group. 

 

 

 

Introdução 

 

A idade da juventude, 

compreendida dos 15 aos 29 anos, é 

uma fase natural do desenvolvimento 

humano, caracterizado pela 

passagem da adolescência para a 

vida adulta. Um período de formação, 

afirmação de identidade e definição 

de projeto de vida. 

Diante das diversas realidades 

diferentes da juventude brasileira o 

foco desse trabalho é discutir a vida 

de jovens de baixa renda, que devido 

a várias circunstancias, se tornam 

vulneráveis e as principais vítimas de 

desemprego e marginalização, 

excluindo-os da sociedade e dando 

margem para comportamentos de 

apatia, inconformismo, revolta, 

violências e delinquência juvenil. 

 

 

Diante disso, o processo 

grupal pode promover a participação 

dos adolescentes e jovens em 

atividades que extrapolam os âmbitos 

de seus interesses individuais, o que 

pode ser chamado de 

empoderamento, ou mesmo 

protagonismo juvenil. 

 

Revisão Bibliográfica 

 

Conceito de Adolescência e 
Juventude 

 

Segundo Freitas (2007), o 

termo “Juventude” é muito conhecido 

e utilizado cotidianamente, porém é 

uma palavra que, dependendo do 

contexto, pode encontrar diversos 

significados e referências.  
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Freitas (2007) diz que 

normalmente o termo juventude 

refere-se a um determinado período 

de vida de um ser humano, situado 

entre a infância e a vida adulta. 

Quando nos referimos à jovem, ou 

juventude, estamos nos referindo a 

pessoas de uma determinada faixa 

etária, que segundo a ONU 

(Organização das Nações Unidas), 

são consideras pessoas jovens com 

idade entre 15 a 24 anos. No Brasil, 

segundo as diretrizes da Secretaria 

Nacional de Juventude, jovens são 

as pessoas de idade entre 15 a 29 

anos. 

Para Silva (2002), juventude e 

adolescência são diferentemente 

compreendidas conforme contexto 

cultural e social. Ou seja, conforme 

cada cultura, classe social e também 

conforme a legislação de cada país a 

juventude e a adolescência podem 

ser percebidas de formas diferentes. 

O que existe de comum é o consenso 

em definir a juventude e a 

adolescência como um período de 

transição entre a infância e a vida 

adulta. 

O que se tem de noção mais 

geral e usual do termo juventude é 

uma referência a faixa de idade, em 

que se completa o desenvolvimento 

físico do indivíduo e mudanças 

psicológicas e sociais. A noção de 

juventude é uma variável social, pois 

a noção de tempo de duração, dos 

conteúdos e significados sociais 

modificam-se de sociedade para 

sociedade (ABRAMO,1994). 

Para Abramo (2005, p.37): 

Juventude é desses temas que 
parecem óbvios, dessas palavras 
que se explicam por elas 
mesmas; é assunto a respeito do 
qual todo mundo tem algo a dizer, 
normalmente reclamações 
indignadas ou esperanças 
entusiasmadas. Afinal, todos nós 
somos ou fomos jovens (há mais 
ou menos tempo), convivemos 
com jovens em relações mais ou 
menos próximas, e nas ultimas 
décadas eles tem sido tema de 
alta exposição nos diferentes 
tipos de mídia que atravessam 
nosso cotidiano. 

 

Vulnerabilidade Social 

 

Souza (2008) diz que a 

vulnerabilidade social dos jovens de 

baixa renda os torna as principais 

vítimas do desemprego e 

marginalização, excluindo-os da 

sociedade e dando margem para 

comportamentos de apatia política, 

inconformismo, revolta, violências e 

delinquência juvenil. Essa postura 

social agressiva e defensiva impede 

que o próprio jovem seja um 
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protagonista no cuidado com a sua 

própria vida. 

Em questões como as de 

delinquência juvenil e rebeldia, 

tornam-se como promotores na 

construção de um estigma de 

problematização da juventude, em 

contrapartida a caracterização de 

uma “juventude normal” que está, 

algumas vezes, nas mesmas 

condições e possibilidades 

(ABRAMO, 1994). 

Abramovay (2002, p.33) 

relaciona a vulnerabilidade e a 

violência à falta de estrutura social e 

econômica quando diz que:  

Esses atores sofrem um risco de 
exclusão social sem precedentes 
devido a um conjunto de 
desequilíbrios provenientes do 
mercado, Estado e sociedade 
que tendem a concentrar a 
pobreza entre os membros desse 
grupo e distanciá-los do “curso 
central” do sistema social. 

 

O Processo Grupal 

 

É muito difícil encontrarmos 

comportamentos humanos que não 

envolvam componentes grupais, se 

assumirmos que somos 

essencialmente a nossa identidade 

social, que ela é consequência de 

opções que fazemos devido a nossa 

constituição e grupos que 

convivemos (LANE, 2006). 

Segundo Ribeiro (1994), o 

processo grupal é todo movimento 

existencial com um sentido de 

alteração ou mudança. É uma 

qualidade que se automantém 

através da permanência e da 

transitoriedade. O grupo é um 

conjunto de pessoas formando uma 

unidade permanente de mudança 

interna e externa. O grupo é como 

uma rede, onde cada elemento 

funciona independentemente, porém 

psicodinamicamente interligado. 

Para Lane (1982) o Processo 

Grupal é pensado em duas direções. 

Primeiramente, onde o sentido da 

existência e da ação em grupo só 

pode ser encontrado dentro de uma 

perspectiva histórica que considere a 

sua inserção na sociedade, com seus 

aspectos econômicos, institucionais e 

ideológicos.  Segundo, a ação grupal 

deverá ser reconhecida enquanto um 

processo histórico, e sendo assim a 

forma correta de se falar de grupo, 

seria falando de processo grupal e 

não grupo. 

 

Protagonismo Juvenil 
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O protagonismo dos jovens é 

parte de um método de educação 

para a cidadania, priorizando o 

desenvolvimento de atividades em 

que os jovens ocupam posição de 

centralidade, suas idéias, opiniões e 

participação nas atividades são 

valorizadas em todos os momentos 

(ABROMAVAY, 2002). 

De acordo com Costa (1998), 

quando falamos em Protagonismo 

Juvenil, estamos nos referindo ao 

jovem e/ou adolescente como o ator 

principal de uma determinada ação. 

É a participação consciente, afetiva e 

efetiva dos jovens em atividades, 

ações, projetos, sejam eles de 

caráter pessoal, público, comunitário, 

escolar ou privado.  As experiências 

podem ser promovidas em diversas 

formas campanhas, movimentos, 

trabalho voluntário e/ou várias outras 

formas de mobilização.  

Para Costa (1998, p. 90)  

Protagonismo juvenil é a 
participação do jovem em 
atividades que extrapolam os 
âmbitos de seus interesses 
individuais e familiares e que 
podem ter como espaço a escola, 
os diversos âmbitos da vida 
comunitária; igrejas, clubes, 
associações e até mesmo a 
sociedade em sentido mais 
amplo, através de campanhas, 
movimentos e outras formas de 
mobilização que transcendem os 

limites de seu entorno sócio-
comunitário. 

 

Resultados e Discussão 

 

Abramo (1994) diz que a 

juventude emerge como uma fase 

centrada na reivindicação do prazer, 

independência e autonomia, que 

resultam em vários conflitos com 

familiares além de conflitos com 

professores e colegas nas escolas, 

gerando posturas de violência. Tais 

posturas acontecem como recusa em 

entrar numa ordem social 

massacrante e sem sentido. 

Para Souza (2008), os jovens 

de baixa renda são vulneráveis e 

presas fáceis para se tornarem 

vítimas do desemprego. Se formos 

analisar a situação familiar e 

financeira de muitos adolescentes e 

jovens brasileiros essa afirmação, 

torna-se preocupante a falta de valor 

e desprezo com que a sociedade e o 

poder público lidam com os jovens. 

Apesar do crescimento das diversas 

Políticas Públicas existentes ainda 

existem conflitos a serem resolvidos. 

É necessário ver a pessoa do 

jovem como sujeito de direitos, como 

pessoa que tem o direito de ser  
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percebida em si mesma, é preciso 

verificar as diversas juventudes 

existentes na sociedade e perceber 

as necessidades dessa parcela da 

população (SOUZA, 2008). 

Tudo isso só pode ser 

alcançado através da relação 

interpessoal, a partir do processo 

grupal onde os jovens se identificamo 

como pessoa, tornam-se 

protagonistas construindo sua própria 

identidade tendo o grupo como 

condição para a sua manutenção e 

metamorfose (LANE, 2009). 

 

Conclusões 

 

No contexto geral existe a 

necessidade de ver a pessoa do  

 

 

 

 

 

 

 

 

jovem como sujeito de direitos, o 

jovem precisa ser entendido como 

pessoa que tem o direito de ser 

percebida em si mesma, e como um 

membro atuante da sociedade. 

É preciso verificar as diversas 

juventudes existentes em cada 

sociedade e perceber as 

necessidades dessa parcela da 

população, para assim, fomentar a 

criação, o desenvolvimento e a 

manutenção de políticas públicas que 

atendam os jovens de forma efetiva.  

O processo grupal proporciona 

aos jovens a possibilidade de vínculo 

com outros jovens que compartilham 

de situações semelhantes. Com essa 

vivência em grupo, acontece 

claramente abertura para o 

protagonismo juvenil, a descoberta 
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de identidade e a possibilidade do 

trabalho em conjunto. 

A partir daí criamos 

possibilidades do sujeito se 

empoderar de situações particulares 

e comunitárias de sua vida. O 

processo grupal promove 

protagonismo juvenil colocando a 

pessoa do jovem como um sujeito de 

direitos. 
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Projetar políticas públicas de 

juventude no Brasil sempre foi um 

desafio, pois é preciso compreender 

as disputas entre o estado e 

sociedade civil. A questão vai além 

de inserir na pauta dos governos 

tema juventude e sim fazer com que 

eles promovam debates sobre o 

assunto com os próprios jovens. 

 Para realizar uma retórica 

sobre as ações desenvolvidas, no 

que se refere às Políticas Públicas de 

Juventude no Brasil (PPJs), é 

necessário ter presente quais 

problemas afetam os jovens e que na 

década de 1990 é socialmente 

construída uma percepção sobre 

essa juventude que os empurram 

para uma definição isco social. As 

ações então pensadas a partir das 

necessidades (saúde, segurança, 

emprego...) partem da premissa da 

juventude como problema a ser 

combatido, ou seja, é preciso ter um 

controle sobre o tempo livre dos 

jovens oferecendo programas 

esportivos, culturais e de trabalho, 

sobretudo das regiões periféricas 

(SPOSITO, CARRANO; 2003; p. 21).  

 As primeiras ações realizadas 

para a juventude foi com o objetivo 

de prevenção, de controle ou efeito 

compensatório de problemas, 

conforme afirmam Marília Sposito e 

Paulo Carrano (2003). Os autores 

chamam a atenção para as iniciativas 

federais (1995-2002) que não 

demonstraram nenhuma capacidade 

de informar dados acerca das 

políticas públicas. Um dos primeiros 

diagnósticos, por parte do governo, 

foi em relação à falta de avaliação e 

acompanhamento das políticas 

(SPOSITO, CARRANO; 2003; p. 21). 

 O quadro a seguir foi 

construído a partir dos resultados do 

levantamento, realizado por Marília 

Ponte Sposito e Paulo Cesar 

Rodrigues Carrano (2003), sobre os 

programas/projetos com ações 

voltadas para adolescentes e/ou 

jovens com forte relevância. 

 

 

 

 Programa/Projeto Destinação Objetivo Ano de 
Criação 

Ministério da 
Educação 

Programa de 
Estudantes em 
convênio de 
graduação (PEC-
G). 

Jovens 
estrangeiros 18 
a 25 anos 

Formação de 
jovens em áreas 
especifica com o 
objetivo de 
retornarem aos 
seus países de 
origem. 

Não 
informado. 

 Projeto Escola 
Jovem 

Jovens e 
Jovens adultos. 

Ampliação de 
vagas para o 
Ensino Médio. 

Março 
2001 
 

Ministério do 
Esporte e 
Turismo 

Jogos da 
Juventude 

Jovens Promoção da 
prática de 
esportivas e 
descobertas de 
novos atletas. 

1995, 
sofreu 
interrupção 
em 1999 e 
foi 
retornado 
em 2001. 
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 Olimpíadas 
Colegiais 

Adolescentes 
12 a 14 anos e 
jovens de 15 a 
17 anos. 

Fomentar o 
desporto escolar, 
promover 
intercâmbio 
sociodesportivo e 
desenvolver o 
potencial esportivo 
brasileiro. 

2000 

 Projeto Navegar Adolescente 12 
a 15 anos. 

Destinado para os 
jovens das 
comunidades 
ribeirinhas, 
lacustres e 
costeiras com o 
objetivo de difundir 
e democratizar o 
acesso a esportes 
náuticos. 

1999 

Ministério da 
Justiça 

Serviço Civil 
Voluntário 

Jovens de 18 
anos que 
optaram por 
não se alistar 
no serviço 
militar ou foram 
dispensados. 

Preparação do 
jovem para o 
trabalho e para a 
cidadania. 

1997 

 Programa de 
Reinserção Social 
o Adolescente e 
conflito com a lei. 

Adolescentes Destinado a 
adolescente em 
conflito com a lei 
que cumprem 
medidas judiciais.  

Não 
informado. 

 Promoção de 
Direitos de 
Mulheres Jovens 
vulneráveis ao 
Abuso Sexual e a 
Exploração Sexual 
comercial no 
Brasil 

Jovens 
violentadas nos 
primeiros anos 
de vida e 
meninas que 
são exploradas 
sexualmente. 

Promover os 
direitos das jovens 
com o objetivo de 
eliminar a violência 
contra elas.  

1999 

Ministério da 
Saúde 

Programa de 
Saúde do 
Adolescente e do 
Jovem 

Adolescente e 
Jovem 

Formulação de 
uma política 
nacional para a 
adolescência e 
juventude. 

1989 

Ministério do 
Trabalho e 
Emprego 

Jovem 
Empreendedor 

18 a 29 anos Capitação 
profissional e 
posterior 
financiamento de 
jovens 
interessados a 
dirigir o próprio 
negócio. 

Segundo 
mandado 
do FHC. 

Ministério da 
Assistência 
Social e 
Previdência 

Programa Brasil 
Jovem (Centros 
de Juventude) 

14 a 25 anos Polos de 
distribuição de 
informações sobre 
programas, 

Segundo 
mandato 
do FHC. 
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Social. projetos e serviços 
nas áreas de 
saúde, educação, 
cultura, 
capacitação para o 
trabalho e 
assistência social. 

 Agente Jovem de 
Desenvolvimento 
Social e Humano 

Não informado. Preparar os jovens 
para atuação 
intergerencial 
procurando 
capacitá-lo para o 
mercado de 
trabalho e também 
para atuar em 
suas 
comunidades. 

Não 
Informado. 

Ministério da 
Ciência e 
Tecnologia 
(CNPq) 

Prêmio Jovem 
Cientista 

Jovens 
Graduados (até 
40 anos) e 
jovens técnicos 
(até 30 anos) 

Estimular a 
revelação de 
talentos e investir 
em estudantes e 
profissionais que 
procuram 
alternativas para 
problemas do país. 

1981 

 Prêmio Jovem 
Cientista do futuro. 

Alunos do 
Ensino Médio. 

Despertar o 
interesse dos 
jovens na carreira 
cientifica e 
tecnológica. 

1995 

Presidência 
da República 
Solidária 

Programa 
Capacitação 
Solidária 

16 a 21 anos Fortalecer as 
organizações da 
sociedade civil 
através de 
atividades e cursos 
voltados para o 
desenvolvimento 
de competências e 
aperfeiçoamento 
de gestores 
sociais. 

1995 

 Rede Jovem Jovem Conectar jovens 
dando-lhes um 
instrumento de 
interação e 
comunicação 
como forma de 
lhes permitir a 
superação da atual 
condição de 
isolamento, 

Não 
informado. 
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especialmente os 
jovens das 
grandes 
metrópoles que 
estariam excluídos 
e desinformados. 

Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão. 

Brasil em Ação 15 a 29 anos Promover a 
interação das 
ações 
governamentais 
com o mesmo 
público-alvo ou no 
mesmo espaço 
geográfico de 
atuação.  

2000 

 

 Os programas/projetos que 

compõem o quadro são anteriores ao 

governo do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e na maioria das ações, 

suas formulações partem da 

premissa do assistencialismo, 

pois“alguns pretendem a inclusão 

dos ‘jovens carentes’ e outros dão 

um caráter profiláticoàs suas ações, 

implementando medidas 

saneadoraspara evitar a 

violência”(SPOSITO, CARRANO; 

2003; p. 31). 

  A concepção de uma 

“juventude problema” é anterior aos 

programas/projetos aqui 

apresentados. Em 1927, por decreto, 

foi sancionado o Código de Menores 

que serviu de inspiração para que em 

1941 fosse criado o Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM) e em 

1964 a Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor (FUNABEM). O 

Código de Menores pode ser 

considerado o início de políticas 

públicas para a infância e juventude.  

(SILVA, SILVA; 2011;) 

 A luta das organizações da 

sociedade civil por políticas públicas 

de/para juventude, já na década de  

 

1980, contribuiu para incluir nas 

pautas o sujeito jovem. Em 1985 a 

Organização das Nações Unidas 

lança o Ano Internacional da  

 

Juventude o que impulsiona ainda 

mais tais discussões.  

 Os governos seguintes ao 

período ditatorial (pós 1985) foram 

substituindo os serviços públicos por 

subvenções com organizações não-

govermental e/ou privados, conforme 

afirmação de Paul Singer (2005):  
 

Governos neoliberais foram 
eliminando gastos sociais e 
substituindo serviços públicos de 
amparo aos carentes, de 
educação de jovens e adultos, de 
pré-escola, de ajuda a idosos, 
crianças abandonadas ou em 
situação de risco, 
desempregados e excluídos 
sociais, sem teto e semelhantes, 
por subvenções a organizações 
não-governamentais para 
prestarem estes mesmos 
serviços. A privatização de 
grande parte da assistência social 
foi abrindo imenso campo de 
atuação a pessoas movidas por 
sentimentos de solidariedade e 
também a outras, desprovidas de 
oportunidades aceitáveis de  
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ganhar a vida. O voluntariado 
social ganhou grande destaque e  
se tornou muito atraente para 
numerosos jovens (SINGER; 
2005; p. 32). 

 

 Para o autor a parceria entre o 

público e o privado abriu 

possibilidade na atuação de 

voluntários cujo suas intenções e 

sentimentos eram de solidariedade. 

Essa prática acabou ganhando 

destaque entre os jovens e atraindo-

os para o trabalho social. Apesar do 

aumento do interesse, apenas 22% 

de jovens desejam fazer algo pela 

comunidade, conforme pesquisa 

mostrada por Singer (2005):  
 

Verifica-se que apenas 22% dos 
jovens fazem ou desejam fazer 
alguma coisa pela comunidade. É 
pouco diante dos 57% que dizem 
acreditar que os jovens podem 
mudar muito o mundo e os 27% 
que dizem que podem mudá-lo 
pouco. Apenas um pouco mais de 
um quarto dos que acham que os 
jovens podem mudar o mundo 

muito ou pouco gostaria de ajudar 
a própria comunidade. Essa 
diferença entre os que dizem que 
podem e os dizem que querem 

indica o hiato que vai dá teoria à 
prática (SINGER; 2005; p. 34). 

 

Apesar dos avanços já na 

década de 1990, os anos seguintes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tende a ter mais visibilidade diante 

das inúmeras conquistas. A partir de 

2000 inúmeras pesquisas foram 

realizadas que possibilitaram a 

formulação de diversos projetos que 

garantiram os avanços nas PPJs. 

 Se a preocupação era 

somente em torno da criança e do 

adolescente, consequência disso foi 

a aprovação do ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) em 1990, 

os últimos anos pautou os anseios da 

juventude e permitiu sua participação 

o que não quer dizer que não há 

setores conservadores contrários a 

permanência dos jovens nas 

decisões e deliberações das políticas 

públicas de juventude. 

 Com os estudos realizados por 

diversos organismos a partir dos 

anos 2000 que possibilitou um 

diagnostico sobre a juventude 

brasileira, os resultados foram 

apresentados aos vários ministérios e 

nas discussões sentiu-se a 

necessidade de construir políticas 

publicas de juventude para além da 

faixa etária da adolescência e assim, 

realizou uma nova etapa de 

discussão denominada Projeto 

Juventude (SILVA, SILVA; 2011). 

 Em 2003 foi estabelecido pela 

Câmara Federal a Comissão 

Especial de Juventude cuja função 
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era realizar a discussão com a 

sociedade para a construção do 

Plano Nacional de Juventude e do 

Estatuto de Juventude. Em 2005 foi 

criada a Secretaria Nacional de 

Juventude (SNJ), o Conselho 

Nacional de Juventude (CONJUVE) e 

o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem). 

 O Estatuto da Juventude – 

Lei12.852/2013- que determina os 

direitos garantidos aos jovens 

brasileiros - independente de governo 

- foi sancionado pela Presidenta 

Dilma Rousseff em agosto de 2013 

após aproximadamente dez anos de 

tramitação e sua aprovação pelo 

Congresso só foi possível graças a 

mobilização social. As manifestações 

de junho protagonizadas pela 

juventude de diversos seguimentos 

da sociedade civil, que eclodiram no 

mesmo ano, contribuíram para 

pressionar – mesmo que 

indiretamente – a aprovação do 

Estatuto da Juventude no Congresso. 

 Os programas desenvolvidos, 

promovendo políticas públicas de 

juventude, desempenham um papel 

importante para a sociedade, 

sobretudo para o público alvo, pois 

permitem contemplar os anseios, 

diminuir a desigualdade social e 

garantir o acesso aos mais diversos 

serviços que anteriormente era 

negada a maioria da população. 

Segundo o site da Secretaria 

Nacional de Juventude3 os 

programas desenvolvidos, 

atualmente, para os sujeitos jovens 

são: 

 

                                                             
3
http://juventude.gov.br/ 

 Juventude Viva: Iniciativa do 

governo, sob responsabilidade da 

Secretaria Nacional de Juventude. O 

presente programa tem por objetivo 

promover ações para reduzir as 

mortes de jovens negros bem como 

situações de violências que são 

enfrentadas diariamente criando 

possibilidades de inclusão social e 

autônoma para os sujeitos de 15 a 29 

anos. 

 Estação Juventude: A partir 

de um espaço físico, acolhedor e 

democrático que permita o acesso a 

cultura, lazer e informação o 

programa tem por objetivo ampliar o 

acessos dos jovens as políticas 

públicas de juventude fortalecendo 

sua capacidade de participação e 

emancipação através de uma 

tecnologia inovadora. 

 Vale Cultura: Proporcionar 

aos trabalhadores que recebem até 

cinco salários mínimos com gastos 

cultuais tais como: shows, circo, 

teatro, Cds, revistas... e/ou pagar 

mensalidades de cursos relacionados 

com o tema. 

 Centro de Artes e Esportes 

Unificados (CEU): O objetivo é 

integrar, no mesmo lugar, programas 

e ações culturais, esportiva e de 

lazer, formação e qualificação para a 

inclusão no mercado de trabalho 

promovendo a cidadania dos sujeitos 

inseridos em realidades com a 

vulnerabilidade social. 

 Cotas no Ensino Superior: 

Reserva de 25% das vagas, nas 

universidades e institutos federais, 

para estudantes oriundas de escolas 

públicas. Destas vagas metades 

serão destinadas aos estudantes 
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com renda mensal familiar de até um 

salário mínimo e meio.  

 Idiomas sem fronteiras: 

Proporcionar o acesso, através de 

outros programas, a universidade de 

outros países aonde a educação 

superior é conduzida em sua 

totalidade ou em parte por meio de 

línguas estrangeiras. 

 Ciência sem Fronteiras: O 

objetivo é promover a consolidação, 

expansão e internacionalização da 

ciência e tecnologia, da inovação e 

competitividade através de 

intercâmbios e mobilidade 

internacional. 

 Sistema de Seleção 

Unificada: Sistema informatizado do 

Ministério da Educação, por qual 

instituições públicas de ensino 

superior oferecem vagas aos 

participantes do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). 

 Programa Mais Educação: 

Promoção de projetos através de 

atividades nas diversas áreas a fim 

de ampliar a jornada escolar e 

organizar o currículo na perspectiva 

da educação integral. 

 Programa de Financiamento 

Estudantil (FIES): Programa 

destinado a financiar a graduação 

para estudantes em instituição de 

ensino superior privada. 

 Programa universidade para 

todos (PROUNI): Programa 

destinado a concessão de bolsas 

(integrais e parciais) a estudantes de 

baixa renda em instituições 

superiores privadas. 

 Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec): Criado em 

2011 com o objetivo  de ampliar a 

oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica. 

 Projeto Rondon: Projeto 

voltado para integração social que 

envolve a participação voluntária de 

estudantes universitários na busca de 

soluções para o desenvolvimento 

sustentável de comunidades 

carentes. 

 Programa Nacional de 

Educação no Campo 

(Pronacampo): Ações articuladas 

que asseguram melhoria do ensino 

nas redes, bem como, a formação de 

professores e o acesso e 

recuperação da qualidade da 

educação no campo. 

 Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PronafJovem): Visa o 

acesso ao crédito rural para jovens 

de 16 e 29 anos, integrante de 
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unidades familiares agricultores e 

assentados da reforma agrária. 

 ProJovem Urbano: O objetivo 

é elevar a escolaridade de jovens de 

18 a 29 anos que saibam ler e 

escrever, mas não concluíram o 

ensino fundamental visando à 

conclusão por meio da educação de 

jovens e adultos integrando a 

qualificação profissional. 

 Projovem Trabalhador: Esse 

programa é destinado para jovens de 

18 a 29 anos que estejam 

desempregados, pois o objetivo é 

preparar o jovem para o mercado de 

trabalho e alternativas geradoras de 

renda. 

 Participatório – Observatório 

Participativo da Juventude: 

Ambiente virtual destinado para a 

interação de lideranças e 

pesquisadores a fim de produzir 

conhecimento sobre a juventude. 

 Juventude Rural: Destinado a 

fortalecer a autônima econômica e 

social da juventude que está situada 

no campo associando a formação 

cidadã com base nos princípios 

agroecológicos estimulando a 

geração de renda e ampliação das 

políticas públicas. 

 Id Jovem: Tem por objetivo 

assegurar a meia-entrada de jovens 

a eventos artístico-culturais, 

esportivos e reservas em transporte 

interestadual a jovens de baixa 

renda.  

 É possível perceber que nos 

primeiros projetos/programas a 

juventude é tratada como um 

problema social enquanto aqueles 

desenvolvidos a partir da década de 

2000 tende a compreender e 

reconhecer que os jovens são 

sujeitos de direitos e diversos e que 

seus anseios e demandas devem ser 

respeitados e garantidos. Essa 

concepção de garantia e respeito foi 

adquirida pela intensa participação 

das organizações juvenis espalhadas 

por todo o território nacional.  
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Geração Z: A visão empresarial 

sobre a nova mão de obra 
 
Resumo 
Entre os interesses da área de recursos humanos (RH) das organizações estão 
às expectativas quanto à mão de obra que está ingressando no mercado. A nova 
geração de trabalhadores, conhecida como Geração Z, que chega com muita 
informação e com pouco ou nenhum conhecimento técnico. O estudo buscou 
analisar como as empresas de Caxias do Sul (RS) observam os trabalhadores 
desta geração. Para tal realizou-se entrevistadas com quatro profissionais de RH 
da referida cidade. Foram constatadas diferenças relevantes entre as gerações, 
existindo assim possibilidades de conflitos entre os integrantes de cada uma 
delas. Não foram observadas, durante este estudo, políticas de RH adaptadas às 
características da nova geração, a fim de, extrair o seu potencial criativo e 
produtivo. Também se conclui que não houve alterações significativas no perfil de 
funcionário desejado pelas empresas. 
 
Palavras Chave: Gerações de Trabalhadores; Geração Z; Recursos Humanos. 
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Abstract 

Between the interests of the human resources (HR) organizations are the 
expectations regarding the labor that is entering the market. The new generation 
of workers, known as Generation Z, which comes with a lot of information with little 
or no technical knowledge. The study sought to analyze companies in Caxias do 
Sul (RS) observe the workers of this generation. To this end it was held 
interviewed with four HR professionals that city. significant differences were found 
between the generations, so there potential for conflicts between the members of 
each of them. Were observed during this study, HR policies adapted to the new 
generation in order to extract their creative and productive potential. It also 
concluded that there were no significant changes in the desired employee profile 
by companies. 
 
Keywords: Workers Generations; Generation Z; Human Resources. 

 

 

 

Introdução 

 

As relações humanas, a partir 

da década de 1930, tornaram-se 

centro de diversos debates, pelo 

papel fundamental para o sucesso ou 

não de uma organização. A fim de 

reduzir os conflitos e melhorar o 

ambiente organizacional, as 

empresas devem acompanhar as 

evoluções das práticas de RH, bem 

como as características de cada 

geração de trabalhadores, a fim de 

incentivar a criatividade e aumentar a 

sua produtividade. Cada geração, por 

sua vez, possui suas visões de 

mundo e realidade que os cerca. O 

presente trabalho teve como objetivo 

analisar como empresas de Caxias 

do Sul (RS) percebem os 

trabalhadores pertencentes à 

Geração Z. Os resultados são 

oriundos de entrevistas realizadas 

com quatro profissionais de RH 

ligados ao recrutamento e seleção na 

cidade referida. O trabalho parte de 

uma revisão teórica sobre a evolução 

da administração de RH, com a 

finalidade de fornecer elementos que 

subsidiem a análise proposta. Após, 

são apresentadas as características 

das gerações que hoje compõem o 

mercado de trabalho, de modo 

especial a Geração Z. E por fim a 

metodologia da pesquisa e analise 

dos dados coletados. 

 

Administração de RH nas 

organizações 

 

A partir de 1980 se teve a 

necessidade de incorporar o RH as 

estratégias da organização 

(FISCHER, 1998). Nesta linha, deve-

se procurar adequar às políticas da 

empresa e ao ambiente em que se 

situa. A nova configuração, é mais 

dinâmica e pautada pelos fatores 

sociais e suas relações com o 

trabalho. O novo papel da política de 

RH seria “[...] garantir a integralidade 

do indivíduo sabendo que é 

imprescindível alcançar resultados 

e/ou metas que quase sempre 

6
3

   
  >

 e
m

 p
au

ta
 



deslocam o eixo de interesses 

individuais para o eixo de interesse 

organizacional” (BARBOSA, 2005, p. 

125). 

 Na gestão contemporânea, o 

setor volta-se para o negócio da 

empresa. Ocupando de fato uma 

posição de ser uma vantagem 

competitiva para a empresa. Sendo 

que, além de trazer esta possível 

vantagem competitiva, se faz 

também necessário o 

desenvolvimento do individuo. Dando 

maior autonomia e 

responsabilidades; oferecendo 

desenvolvimento pessoal e 

profissional. Levando em 

consideração, que os resultados da 

empresa dependem das ações dos 

funcionários, compreenderem a 

forma como pensam e reagem a 

cada estímulo, pode trazer benefícios 

à gestão e resultados no que diz 

respeito à produtividade e 

lucratividade (FISCHER, 1998).  

 

Características dos trabalhadores 

anteriores à Geração Z 

 

Para Feixa e Leccardi (2010), 

em teoria, as gerações podem ser 

contadas por uma faixa de tempo 

linear e progressiva, sendo assim, a 

cada 30 anos (em média) temos uma 

nova geração substituindo a anterior, 

na vida pública, trabalho, família e 

processo histórico. Procura-se 

esclarecer abaixo as características 

dos trabalhadores anteriores à 

Geração Z, a Geração X e a Geração 

Y. 

 

GERAÇÃO X e GERAÇÃO Y 

 

Para a Geração X levamos em 

consideração as pessoas nascidas 

entre 1961 a 1977. Também 

conhecida como geração sem 

identidade, eles tem a necessidade 

de enfrentar as incertezas do mundo 

e toda a sua hostilidade (ULRICH, 

2004). Já a Geração Y que são filhos 

dos babyboomers e dos “Xs”, 

nasceram entre 1978 e 1992 tem 

forte familiaridade com a tecnologia e 

o imediatismo, como características 

marcantes. Essa geração é formada 

por indivíduos ambiciosos, 

individualistas, instáveis, 

preocupados com o meio ambiente e 

práticas saudáveis (FAGUNDES, 

2011). 

 

Geração Z 

 

Os nascidos a partir de 1993 

compõem esta geração, também 

chamados de Zs, Zees ou Zeds 

(FAGUNDES, 2011). A denominação 

derivou do termo “zapear”. Segundo 

Filho e Lemos (2008), também 

podem ser utilizadas outras 

nomenclaturas como “geração 

digital”, “geração net”, “geração 

pontocom”. Tendo os mais velhos 

desta geração, 23 anos de idade. 

McCrindle (2011) afirma que essa 

geração é artística e adaptativa, pois 

tem muita intimidade com a mídia e 

as artes, essa geração nasceu em 

meio à recessão global e estão 

fadados a entrar na vida adulta em 

meio a uma turbulência econômica e 

social. No que diz respeito ao lado 

profissional, são multitarefa, ou seja, 

conseguem fazer, e entender, várias 

coisas ao mesmo tempo; também é 

caracterizada pelo imediatismo, e  
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buscam resultados rápidos dentro da 

organização; a hierarquia tradicional 

não faz mais sentido, Esse novo 

grupo de profissionais chega ao 

mercado procurando empresas que 

valorizem a conectividade, a abertura 

ao diálogo, a velocidade e a 

globalidade (CATHO, 2009).  

 

Metodologia 

 

Esta é uma pesquisa 

exploratória que, conforme explica Gil 

(2006), caracteriza-se por pesquisa 

bibliográfica e entrevistas em 

profundidade com pessoas que têm 

ou tiveram experiência prática na 

área do problema de pesquisa. A 

etapa qualitativa compreende em 

uma metodologia exploratória, 

baseada em pequenas amostras, que 

proporcionam melhor visão e 

entendimento do contexto do 

problema através de uma abordagem 

direta. Sendo o objetivo é alcançar 

uma compreensão qualitativa das 

razões subjacentes (MALHOTRA, 

2001). 

 Para este trabalho foram 

realizadas quatro entrevistas com 

profissionais de RH diretamente 

ligados ao recrutamento e seleção na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cidade de Caxias do Sul. As 

entrevistas passaram por processo 

de literalização e os dados foram 

organizados, tomando-se cuidado 

para preservar o sentido. O período 

de realização das entrevistas foi de 

15 a 29 de fevereiro 2016, na sede 

de cada empresa. Para as 

entrevistas, foi utilizado um roteiro 

semi-estruturado. 

 

Mercado de trabalho para os 

jovens da Geração Z  

 

 Na atual realidade econômica, 

o primeiro desafio é conseguir um 

emprego, principalmente sem 

experiência, a boa notícia é que as 

empresas estão investindo no 

treinamento e capacitação dos 

jovens, através de cursos técnicos 

específicos, e também auxiliam com 

as despesas para a educação técnica 

e superior a fim de que os mesmos 

permaneçam por muito tempo na 

organização. As entrevistadas 

salientam que tem aumentado a 

média de permanência dos jovens 

em seu primeiro emprego e que essa 

mudança iniciou-se em meados de 

2013. Com menor número de vagas 

disponíveis no mercado, as pessoas 

têm se esforçado mais para manter 

6
5

   
  >

 e
m

 p
au

ta
 



seu emprego atual.  Pode-se verificar 

que as vagas disponíveis, em sua 

maioria, são para jovens 

matriculados em cursos técnicos e/ou 

nível superior. Assim, existe uma 

escassez de vagas para jovens com 

ensino médio, muito ainda por conta 

da atual realidade da economia 

supracitada.  

Observou-se que, para as 

funções de estágio, o candidato 

necessariamente precisa estar 

estudando e que os valores iniciais 

de remuneração têm pequenas 

variações de empresa para empresa, 

porém de uma forma geral, seguem o 

mercado. A média salarial é exposta 

na Tabela 1, que não levou em 

consideração os benefícios extras 

oferecidos. 

 

 

Tabela 1 – Salário inicial para jovens sem experiência 

Entrevistada Cargo Empresas de 

referência 

Média Salarial (R$) 

A Analista de RH 1 Efetivo: 1.112 

B Gerente de RH 1 Estágio: 600 – 700 

Efetivo: 1.100 – 

1200 

C Coordenadora de 

RH 

60-70 ativas Estágio: 700 – 800 

Efetivo: 1.000 – 

1.100 

D Coordenadora de 

RH 

150 ativas Estágio: 800 – 1000 

Efetivo: 900 – 1100 

Fonte: Elaborada pelo autor, utilizando as informações das entrevistadas. 

 

Análise sobre os jovens 

ingressantes no mercado de 

trabalho 

 

 Entretanto as entrevistadas 

manifestaram preocupação com a 

geração Z, pois parece não ter sido 

preparada para o trabalho. Entre 

outros fatores, dizem que “parecem 

viver em um mundo paralelo”. Sobre 

uma possível solução para essa dita 

“alienação”, a entrevistada D 

manifestou sua experiência que vem 

dando bons resultados. Segundo ela,  

 

“nesse momento de transição, o 

jovem precisa de um 

acompanhamento de perto, quase 

que pegar pelo braço e orientar;  

 

assim a maioria dos jovens percebe 

que agora a realidade é outra”; 

relatando também que seus clientes 

gestores de outras empresas atestam 

que, com acompanhamento mais 

próximo, o aproveitamento dos 

jovens e sua produtividade são 

positivos.  

 

 

Quando se trata sobre a 

facilidade de aprender e se adaptar 

aos ambientes, as entrevistadas 

divergem. A entrevistada B, por 

exemplo, afirma que “eles não 

aprendem rápido, são distraídos e 

prestam atenção somente no que 

interessa”. Já a entrevistada A diz 

que “eles tem facilidade de entender 

em
 p
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as coisas e eles sempre trazem uma 

nova visão do problema, uma visão 

mais atual”. Apontam ainda que a 

maioria dos jovens, em nível superior 

e selecionados para estágios, já vem 

com algum preparo e uma educação 

básica melhor, porém ressaltam que 

alguns realmente não têm vontade de 

aprender.  

 

Comentários gerais das 

entrevistadas 

 

Acreditam que essa geração 

tem grande potencial e que, no 

futuro, os jovens tendem a superar 

em desempenho os integrantes das 

outras gerações, muito por utilização 

das tecnologias disponíveis e 

também pela sua própria capacidade 

ou criatividade. Salientam e 

reconhecem que o mercado de 

trabalho mudou nos últimos anos e 

que as exigências por capacitação e 

educação formal aumentaram muito, 

até para posições de menor 

destaque. Sendo necessário o jovem 

buscar muito mais conhecimento 

para se destacar.  

 

A visão das empresas sobre a 

Geração Z 

 

No que diz respeito às 

diferenças entre os indivíduos 

pertencentes a cada geração, muito 

dessa diversidade transcende o 

ambiente empresarial e vai até o 

nível de educação familiar, bem 

como a forma de ver o mundo e de 

agir no seu cotidiano (ROBBINS, 

2005).  

Referindo-se à Geração Z, 

destaca-se sua familiaridade com a 

tecnologia e agilidade de 

pensamento e criatividade. Porém, a 

grande dificuldade é de diferenciar a 

vida real da digital e o grande 

sentimento de imediatismo com que 

querem conduzir as suas vidas. Muito 

deste sentimento vem do seu 

convívio exagerado com a tecnologia 

e a internet. Nesse sentido, diversos 

casos foram relatados indicando que 

em trabalhos burocráticos ou fora do 

eixo tecnológico, os jovens 

apresentam baixo desempenho e, até 

mesmo, é revelado certo desleixo 

para com a atividade e a empresa.  

Na análise dos dados ficou 

clara a grande expectativa existente 

das empresas em relação aos 

jovens. Tais expectativas que não 

são atendidas, muitas vezes, pela da 

falta de preparo, que vem da 

educação básica e da formação 

escolar, conforme explicado por 

Greenfield (2014). Averiguou-se que 

muitos jovens não estão recebendo a 

educação adequada. Em decorrência 

disso, provavelmente, enfrentarão 

muita resistência no mercado, tendo 

dificuldade de constituir uma carreira 

promissora nas empresas.  Em 

contrapartida, diante do processo 

evolutivo e inovações no setor de 

RH, percebeu-se que um ponto 

crucial segue o mesmo: as empresas 

seguem buscando o mesmo perfil de 

profissional, não se adaptando de 

forma adequada à nova mão de obra 

disponível. Ao contrário do que 

poderia se imaginar, não ocorreu 

uma mudança de paradigma ou de 

perfil desejado. Pode-se constatar 

também que as empresas são 

receptivas à contratação de jovens 

sem experiência, seja por, ser uma 
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mão de obra mais barata, segundo 

os relatos; ou seja, pela possibilidade 

de facilmente treinar e engajar o 

jovem às políticas e objetivos da 

empresa.   

 

Considerações Finais 

 

Faz-se necessário uma 

preparação para receber os 

profissionais da Geração Z, ansiosos 

para crescer e se desenvolver. 

Notou-se na pesquisa que as 

exigências das empresas não são 

colocadas de forma clara. Sendo 

que, nas organizações mais rígidas e 

verticalizadas; a tendência é gerar 

conflitos de toda a natureza, 

principalmente no que se refere à 

agilidade de informações e acesso 

irrestrito a superiores (FILHO e 

LEMOS, 2008). Porém não foi 

possível o aprofundamento nesta 

questão, principalmente pela forma 

simplista como o tema é tratado 

pelas organizações. Assim, a 

pesquisa deixa claro que não existem 

políticas para a recepção e 

engajamento da nova mão de obra, 

bem como o comportamento dos 

jovens deixa a desejar esta lacuna 

com o tempo precisa ser preenchida.  
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Idade: 49  
Formação: Filosofia, Teologia, especialista em Bioética e 

mestre em Comunicação Social 
Função exercida no Jornal Mundo Jovem: Redator 
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Revista Geração Z: Quais suas 
experiências no trabalho com 
juventudes?  
 
Rui: Minha experiência e atuação com 
jovens foi na Pastoral da Juventude 
(1985 a 1995), em todas as instâncias 
de sua organização, desde grupos de 
base (paroquial) até a Coordenação 
Nacional. Também fui Coordenador 
liberado da PJ no RS (1992 a 1994) e, 
depois, membro da Equipe do 
Instituto de Pastoral da Juventude 
(IPJ/1995-1997). A partir de 1997 passei a 
fazer parte da Equipe de redação do Jornal 
Mundo Jovem. 
 
RGZ: Como foi o convite para trabalhar no 
Mundo Jovem?  
 
Rui: Foi uma indicação dos próprios 
membros da equipe do Mundo Jovem, com 
quem já tinha alguns trabalhos conjuntos, 
especialmente na produção de vídeos para a 
Campanha da Fraternidade, da CNBB.  
  
RGZ: Conte-nos um pouco sobre a sua 
experiência no Mundo Jovem!  
 
Rui: A minha experiência no Mundo Jovem 
foi marcante para a minha vida. Durante 
esse período chegamos a ter 120 mil 
assinaturas em mais de 4000 municípios de 
todo o Brasil. Uma publicação 
extremamente respeitada em todos os 
lugares onde chegávamos, responsável pela 
conscientização de muitas pessoas. Nesse 
sentido, tudo que sou e construí se confunde 
com a minha trajetória na PJ e no Mundo 
Jovem. 
 
RGZ: Você saberia nos contar um pouco da 
trajetória do jornal?  
 
Rui: Claro, tive a oportunidade de pesquisar 
a história do Mundo Jovem durante o 
mestrado em Comunicação Social, na PUCRS. 
Mundo Jovem surgiu pequeno, em 1963, 
como um informativo vocacional, no 
Seminário Maior de Viamão, RS. O nome 
“SOS Vocações” mostrava a preocupação 
com a ‘pescaria’ de jovens para a vocação 

sacerdotal. Depois, passou para “Lançai as 
Redes”, avançando um pouco num sentido 
mais de compromisso com os jovens 
atuantes em suas comunidades. Na década 
de 1970, já como Jornal Mundo Jovem e na 
PUCRS, começa a ganhar força e a dimensão 
que teria mais adiante. Importante salientar 
que o sucesso do Mundo Jovem se deve a 
suas equipes, sempre muito atuantes e 
empenhadas. Jamais, para os membros da 
equipe, Mundo Jovem significou um simples 
emprego. É uma missão, um serviço a todas 
e todos que buscam ideias para transformar 
a realidade. Poderia citar várias pessoas que 
dedicaram a vida a este serviço: Ireno 
Finckler, Laurício Neumann, Pedro Paganin, 
André Birck, Izabel Teixeira, Moacir Turmina, 
etc. Na década de 1980, num contexto de 
muitos acontecimentos sociais e eclesiais, 
numa linha de transformação social, o 
Mundo Jovem se torna uma voz e um 
instrumento para lideranças que buscavam 
formação. Na década de 1990 o Jornal 
Mundo Jovem vai se tornando, cada vez 
mais, um veículo destinado ao debate nas 
escolas. Os conteúdos, nesse período, 
voltam-se mais a subsidiar as disciplinas na 
área humana das escolas. Foi nesse 
momento que começou a ter um grande 
crescimento em assinaturas e ganhando 
credibilidade entre as instituições de 
educação em todo o país. 
 
RGZ: Como funcionava a organização 
interna do Mundo Jovem? Como eram 
decididos os temas de cada edição e 
publicações a serem realizadas?  
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Rui: As equipes do Mundo Jovem sempre 
tiveram o empenho em todas as fases da 
produção de cada edição. Nesse sentido, 
através de reuniões e formação interna, toda 
a equipe estava envolvida em toda a 
produção. Por exemplo, os temas das 
edições de cada ano eram definidos a partir 
de pesquisa com os leitores e assinantes.  
Toda a equipe se envolvia na apuração das 
pesquisas, que também avaliava o Jornal, 
fazendo o programa de cada ano. Durante o 
ano, já no serviço mais específico da 
redação, os temas eram encaminhados para 
especialistas em cada área, procurando 
atender a diversidade de ideias de todo o 
Brasil. Nesse sentido, a variação de 
colaboradores que escreveram artigos ou 
que entrevistamos é fantástica. Um segredo 
foi a intensa participação da equipe em 
seminários, congressos e outras atividades 
em vários estados, descobrindo e 
conversando com pessoas que pesquisavam 
e publicavam em diversas áreas. 
 
RGZ: Quais motivos levaram o fechamento 
do Mundo Jovem?  
 
Rui: Pois é... uma coisa que vivemos de 2008 
em diante, principalmente, foi a redução de 
assinaturas, uma realidade de todos os 
impressos. Mundo Jovem, que teve cerca de 
120 assinaturas em 2003, em 2016 finaliza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
com cerca de 20 mil assinaturas, o que já 
não cobria todas as despesas da publicação e 
envio aos assinantes. Estávamos mexendo já 
nas aplicações. Por outro lado, já tínhamos 
um projeto pronto e anunciado de 
publicação impressa e digital para 2017. 
Nesse sentido, causou estranheza a decisão 
da PUCRS, na medida em que se gastara 
bastante dinheiro neste projeto, abortado 
antes de ser experimentado. Além disso, 
devido à burocracia de uma grande 
instituição como a PUC, aguardávamos há 
dez anos pela possibilidade de vendermos 
assinatura com cartão de crédito pela 
internet. Conseguimos concluir esse projeto 
para aplicá-lo em 2017. Outro projeto 
abortado. Então, como nunca fomos ouvidos 
pelos responsáveis pelo fechamento do 
Mundo Jovem, podemos afirmar que foi uma 
decisão arbitrária e autoritária, com projetos 
e o planejamento de 2017 em pleno 
andamento. Mas, nesses tempos obscuros 
que estamos vivendo, podemos supor 
também que outras motivações, ideológicas, 
também levaram a essa decisão. Mundo 
Jovem nunca foi um “filho bem 
comportado”, mas sempre procurou o 
caminho da contestação à ordem 
estabelecida, porque esta sempre é injusta 
com quem mais precisa. 
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RGZ: Qual sua opinião sobre o fechamento 
do jornal e o que essa ação acarretará 
externamente?   
 
Rui: A primeira coisa é o impacto que gerou 
na equipe. Um grupo empenhado no seu 
trabalho, sem ser consultado 
para nada, é pego de surpresa e 
vê os seus sonhos e projetos 
destruídos por uma decisão de 
cima para baixo. Senti 
profundamente a expressão, o 
choro e a emoção de cada 
colega. Externamente, já vimos 
uma grande repercussão em 
todo o país, de indignação, mas 
também de solidariedade com a 
equipe. Muitos perguntam 
sobre a continuidade. A PUC diz 
que não fechou, mas que vai 
continuar numa versão digital, 

de seis em seis meses. Uma piada 
isso. Nós afirmamos que o Jornal 
Mundo Jovem foi arbitrária e 
autoritariamente fechado pela 
PUC. Temos o propósito de 
continuar, reunindo parcerias, 
estudando outra forma de se 
manter... Entendemos que 
somente quem está com um 
espírito de missão e compromisso 
com essa causa é que pode 
continuar esse projeto. A PUC 
pode criar alguma outra coisa, mas 

não com o mesmo espírito rebelde e 
transformador que sempre caracterizou o 
Jornal Mundo Jovem. Estamos nos reunindo 
e teremos novidades e uma palavra a dizer 
para todas e todos que sempre apostaram 
em nosso “jornal de ideias”. 
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Para maiores informações, acesse o link ou o QR Code 

abaixo. Sua doação será muito importante para nós! 

 

http://bit.ly/AmigoProtagonista 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Protagonismo Juvenil – 

IPJ 

Rua Cônego Benigno Lira, sn – Centro 
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Fones: (81) 9412-5731 / 9781-6950 

www.jovensprotagonistas.wix.com/ipjorg 
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