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RESUMO
A apropriação de Tecnologias da Informação e Comunicação pelos novos movimentos sociais
tem possibilitado uma maior interação e articulação com outros atores sociais. Dentre esses
atores articulados estão os jovens que, por um lado, demonstram afinidade com a utilização
das TIC’s e, por outro, ainda é visto como público com baixos níveis de participação. Este
processo de apropriação tem intensificado o volume e o fluxo de informações, além das
discussões acerca da necessidade da mobilização e da participação política, em prol da
garantia dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Neste contexto, destaca-se a
internet na medida em que abre oportunidades para as mais diversas vozes sociais, que
encontram no ciberespaço inúmeras possibilidades para difundir seus propósitos e criar
vínculos com públicos afins. O tema “juventude” tem sido pauta de uma série de ações de
instâncias governamentais e não-governamentais no Brasil. Contudo, apesar da
implementação de diversos dispositivos democráticos que visam estimular a participação dos
política dos jovens ainda há forte tendência em afirmar que eles representam um público
apático e sem interesse em questões políticas. Se por um lado, os jovens estão afastados das
discussões e ações que envolvem a participação, por outro, este mesmo público é justamente o
que se apropria com mais facilidade e com mais intensidade das TIC’s. O estudo da relação
entre juventude, internet e participação política é o propósito desta dissertação. Para tanto foi
realizado um estudo de caso com a rede Virajovem, rede de articulação nacional de jovens
que atua com o monitoramento de políticas públicas. O objetivo principal da pesquisa foi o de
investigar o papel da internet nas ações de participação política e engajamento cívico dos
jovens integrantes da rede Virajovem. Os objetivos específicos foram em torno do perfil dos
jovens, do perfil de participação política e do uso das redes sociais institucionais. Para obter
as informações foi realizado um estudo de caso, com a aplicação de 113 questionários. Os
principais resultados apontam que os jovens já possuíam participação política ativa antes de
entrarem na rede Virajovem; que a internet é utilizada de forma muito intensa pelos jovens,
mas não substitui as ações presenciais; e que a base das ações da rede estão sobre três pilares:
participação em espaços deliberativos, formação de jovens em participação política e uso da
internet para fins políticos. Assim, concluiu-se que o papel da internet é o de potencializar e
qualificar os processos desenvolvidos pelos jovens, ao mesmo tempo em que complementa as
ações presenciais.
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ABSTRACT
Ownership of Information Technologies and Communications by new social movements has
enabled greater interaction and collaboration with other social actors. Among these young
actors are articulated that, firstly, demonstrate affinity with the use of ICT and, secondly, it is
still seen as public with low levels of participation . This appropriation process has intensified
the volume and flow of information, in addition to discussions about the necessity of
mobilization and political participation in support of ensuring the individual and collective
rights of citizens. In this context, it is noteworthy the internet in that it opens up opportunities
for different social voices, which are numerous possibilities in cyberspace to spread their
purposes and create linkages with related public. The theme "youth" has been the agenda of a
number of shares of government and non - governmental organizations in Brazil. However,
despite the implementation of various democratic mechanisms intended to encourage the
participation of youth policy there is still a strong tendency to claim that they represent an
apathetic and not interested in public policy issues. On one hand, young people are deprived
of discussions and actions that involve the participation of the other, this is precisely the same
audience that appropriates more easily and with greater intensity of ICT. The study of the
relationship between youth, the Internet and political participation is the purpose of this
dissertation. To do a case study with Virajovem network, network of national articulation of
youth that operates with the monitoring of public policies was conducted. The main objective
of the research was to investigate the role of the internet in the actions of political
participation and civic engagement of young members of Virajovem network. The specific
objectives were around the profile of the young, the profile of political participation and the
use of institutional social networks. For information a case study was conducted with the
application of 113 questionnaires. The main results show that young people already had active
political participation before entering the Virajovem network, the internet is used very
intensively by young people, but does not replace the classroom activities, and that the basis
of the actions of the network are on three pillars: participation in deliberative spaces, training
of youth in political participation and internet use for political purposes. Thus, it was
concluded that the role of the Internet is the leverage and qualify the processes developed by
young people, while complementing real activities.
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1 – INTRODUÇÃO
Os novos movimentos sociais têm se apropriado cada vez mais das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC’s), para militar pelas causas que defendem, mobilizar a
sociedade e ampliar o seu alcance, possibilitando uma maior interação e articulação com os
atores sociais. Dentre esses atores articulados, estão os jovens que, conhecidamente,
estabelecem uma relação de muita afinidade com a utilização das TIC’s como notebooks,
tablets, smartphones, computadores pessoais, todos estes com conexão a internet.
Este processo de apropriação tem intensificado o volume e o fluxo de informações,
além das discussões acerca da necessidade da mobilização e da participação política, em prol
da garantia dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Neste contexto, destaca-se a
internet na medida em que abre oportunidades para as mais diversas vozes sociais, que
encontram no ciberespaço inúmeras possibilidades para difundir seus propósitos e criar
vínculos com públicos afins, através do alto grau de interatividade existente, como a formação
de redes, e-fóruns, base de arquivos, mensagens instantâneas, etc. (Machado, 2007).
Diante desta abordagem, a utilização das TIC’s, sobretudo, a internet, pelos novos
movimentos sociais para fins de intensificação da participação política e do engajamento
cívico, tem sido objeto de muitos estudos, inclusive no campo da Comunicação. Um dos
temas debatidos nesses estudos está diretamente relacionado com o fomento do engajamento
cívico dos jovens, a partir da apropriação dessas tecnologias digitais (Carpini, 2000; Norris,
2003).
O tema “juventude” é pauta de uma série de ações de instâncias governamentais e nãogovernamentais, em diversos países. No Brasil, essas ações têm como foco o combate aos
graves problemas que afligem esse público (violência, desemprego, exploração sexual,
defasagem educacional, etc.) e, cada vez mais, dão indícios de estimular a participação
política e o engajamento cívico desses indivíduos. Como exemplos dessas ações destacam-se
a criação da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude em 2004
e 2005, respectivamente; e a realização da 1ª e da 2º Conferências Nacionais de Juventude nos
anos de 2008 e 2011, respectivamente, que debateram e mobilizaram o Congresso Nacional e
a sociedade brasileira para a aprovação do Estatuto da Juventude (PL 4529/04), que foi
aprovado em julho de 2013, e promulgado sob forma da Lei 12.852, de 05 de agosto do
corrente ano. Este documento pode ser considerado como um grande marco para as políticas
de juventude no Brasil.
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Contudo, apesar de todo esse processo de legitimação das garantias dos direitos da
juventude, é bem verdade que a participação política e engajamento cívico desse público não
estão proporcionalmente atrelados à realização de conferências, aprovação de leis e/ou
estatutos. Alguns estudos tratam do desinteresse, muitas vezes declarado pelos próprios
jovens, em se integrar nas discussões políticas, e os definem como “aprendizes de cidadãos”,
ainda submetidos a um processo de transição entre a imaturidade da adolescência e a
responsabilidade do mundo adulto. Uma espécie de “devir humano” ao invés de “ser humano”
(Coleman, 2008).
Além dessa “falta de maturidade”, outros estudos relatam que a juventude está
desmobilizada, distante e desinteressada das questões que envolvam participação política e
engajamento cívico. Em linhas gerais, isso se deve, principalmente, à existência de um déficit
democrático instaurado na sociedade contemporânea, na qual nota-se um baixo nível de
participação, cujas razões estão intimamente relacionadas a questões concernentes à falta de
“cultura política” e ao atual funcionamento das indústrias culturais da informação e da cultura
de massa, que transmitem informações com baixo teor de qualidade política (Gomes, 2005).
Se por um lado, os jovens estão afastados das discussões e ações que envolvem o
engajamento cívico e a participação política (Coleman, 2008), por outro, este mesmo público
é justamente o que se apropria com mais facilidade e com mais intensidade das TIC’s,
principalmente, a internet. Este fato suscita que a internet, na medida em que proporciona uma
forma de conexão “coletiva”, pode vir a oferecer novas oportunidades de participação política
nas quais existem as possibilidades de troca de informações, consultas e engajamento em
debates, de maneira rápida, pouco dispendiosa e sem obstáculos burocráticos (Maia, 2008).
Faltaria, portanto, uma ponte, um elo que ligasse a perspicácia dos jovens ao uso da internet,
no sentido de aplicá-la para fins de participação política e engajamento cívico.
Neste contexto, as redes nacionais de articulação política para a juventude, criadas a
partir de projetos sociais voltados, especificamente, para a formação política de jovens e
desenvolvidos por Organizações Não Governamentais (ONG’s), cujo cerne de atuação é a
Comunicação, aparecem como realizadores deste papel. Por sua vez, os jovens pertencentes a
esta modalidade de rede tem se integrado cada vez mais a espaços importantes de discussão e
deliberação política (como fóruns e conselhos) e utilizam a internet como importante meio de
mobilização, produção e difusão de informações políticas. Contudo, ainda existem poucos
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estudos sobre essas redes de articulação de jovens para fins de participação política e sua
relação com a internet, e esta dissertação busca contribuir para suprir tal carência.
Diante da relevância das redes nacionais de articulação política de jovens e sua relação
com a internet, podem ser estabelecidos os seguintes problemas de pesquisa: Qual o papel da
internet nas ações políticas dessas redes? Qual o perfil dos seus integrantes? Quais os tipos de
participação política e engajamento cívico que esses jovens exercem? Como se dá o processo
de produção e difusão das informações políticas para a internet?

1.1 – DELIMITAÇÃO DO CORPUS EMPÍRICO
A decisão de se propor um estudo de redes nacionais de articulação de jovens e não
dos projetos de formação política das ONG’s em si, deve-se justamente ao fato de que a
proposta desta pesquisa é tratar da atuação desses jovens, uma vez aptos a usarem a internet
para fins políticos e não, necessariamente, tratar da metodologia com a qual foram formados.
Ademais, as redes de articulação política possibilitam uma maior capilaridade e interlocução
com outras instâncias sociais, além de proporcionar uma atuação mais autônoma dos jovens
integrantes, na medida em que estes são os próprios gestores desses espaços interativos.
Neste sentido, foi realizado um levantamento, em junho de 2011 (na elaboração do
projeto de pesquisa), sobre a quantidade de redes de articulação política de jovens, existentes
na internet e encontrou-se um universo composto por cerca de vinte desses espaços.
Analisando a estrutura e perfil dessas redes, verificou-se que grande parte delas apresentavam
características que não proporcionariam elementos consistentes para a análise do tema em
questão: eram de abrangência estritamente local, tratavam de temas muito específicos (como
HIV/AIDS, racismo, religião etc.), foram formadas relativamente há pouco tempo (cerca de
dois anos) e não possuíam representantes em esferas de deliberação sobre políticas para
juventude (conselhos, fóruns, comissões).
Diante deste levantamento, três dessas redes foram as únicas que apresentaram
características propícias à realização do estudo proposto. Essas características destacadas
foram: redes de abrangência nacional, com representantes de todas as regiões do país; redes
com mais de cem integrantes e com mais de cinco anos de existência; redes originadas a partir
de projetos desenvolvidos por ONG’s que atuam com o tema Comunicação e que realizam
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formação voltada para utilização das TIC’s e participação política; redes formadas por jovens
oriundos de regiões periféricas dos grandes centros urbanos; redes com representação nas
principais esferas de deliberação sobre políticas para a juventude (Conselho Nacional de
Juventude, Conselhos Regionais de Juventude, Conselhos de Direitos da Infância e
Juventude); redes que realizam monitoramento das políticas públicas para tema juventude;
redes que utilizam a internet, como principal meio para divulgação de suas ações, articulação
dos seus integrantes e mobilização de outros atores sociais; redes que realizam a formação
política de outros jovens multiplicadores, ou seja, que disseminam suas propostas, conteúdos
e modelos de atuação.
As redes em questão foram a Rede Sou de Atitude1, desenvolvida a partir do projeto
Sou de Atitude, da ONG CIPÓ – Comunicação Interativa2, localizada em Salvador/BA, a
Rede Virajovem3, criada a partir do projeto Agência Jovem de Notícias, gerido pela ONG
Viração Educomunicação4, situada em São Paulo/SP e a Rede Frutos do Brasil5, desenvolvida
a partir do projeto Juventude em Debate, da ONG Aracati6, situada em São Paulo/SP.
A Rede Sou de Atitude surgiu no final do ano de 2003, na época da realização do 1º
levantamento sobre redes de articulação de jovens (junho de 2011) era composta por cerca de
200 jovens distribuídos em 15 estados e funcionava como uma rede nacional de
monitoramento de políticas públicas para a Infância e Juventude direcionadas às “Metas do
Milênio”, instituídas pela Organização das Nações Unidas (Educação, Saúde, Proteção,
1

Rede Sou de Atitude: www.facebook.com/rede.soudeatitude

2

CIPÓ - Comunicação Interativa, organização não governamental localizada em Salvador/Bahia, e que atua há
14 anos promovendo a formação de adolescentes e jovens, através do uso de tecnologias da informação e da
comunicação, para atuarem em campos diversos como cultura, participação política e produção midiática. Nessa
formação, a CIPÓ se utiliza dos preceitos metodológicos da Educomunicação, alinhados com as teorias da
Comunicação para o Desenvolvimento Local. Sítio eletrônico: www.cipo.org.br
3

Rede Virajovem: www.agenciajovem.org

4

Organização criada em março de 2003 no intuito de promover a Comunicação, Educação e Mobilização Social
entre adolescentes e jovens, através do uso de práticas educomunicativas. Mesmo executando ações de âmbito
nacional, até agosto de 2009, era vinculada à Associação de Apoio às Meninas e Meninos da Região Sé, em São
Paulo, quando se estruturou legalmente como uma ONG independente. Sítio eletrônico: www.viracao.org.br
5

Rede Frutos do Brasil: www.frutosdobrasil.wordpress.com

6

Aracati - Agência de Mobilização Social, organização fundada em 1999 cuja missão é contribuir para o
desenvolvimento de uma cultura de participação juvenil no Brasil. Sua atuação está voltada para a formação de
jovens para a mobilização social, participação política e articulação com esferas do público, além de prestar
serviços de consultorias para outras instituições. Sítio eletrônico: www.aracati.org.br
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Cultura, HIV/AIDS, Meio Ambiente, Juventude, Trabalho e Comunicação e Tecnologia).
Além disso, os integrantes da rede realizavam capacitação de outros jovens, para a
participação política e utilização das TIC’s. Essas informações e materiais formativos eram
inseridos e sistematizados no portal da Rede Sou de Atitude, que também funcionava como
espaço de discussões online, através de chats.
A Rede Frutos do Brasil foi criada em 2006, a partir de uma série de debates entre
jovens e candidatos a Governador de 20 estados brasileiros, nas eleições estaduais daquele
ano. Desde então, essa rede formada por cerca de 150 jovens (até junho de 2011), promovia
ações de monitoramento de políticas públicas, mobilização social e formação política nas
cinco regiões do país. Ela contava também com a produção da revista Frutos do Brasil,
periódico semestral que continha relatos e sistematização das ações dessa rede.
Já a Rede Virajovem surgiu no ano de 2005, é composta por cerca de 300 jovens e
possui ramificações em 22 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Essa rede realiza
ações de monitoramento de políticas públicas, principalmente, políticas de Comunicação,
formação de jovens multiplicadores para o uso das TIC’s e cobertura jornalística. Ela faz parte
do corpo de desenvolvedores da Revista Viração, periódico mensal (online e impresso) que é
composto pelas matérias escritas pelos jovens (formadores e multiplicadores), com temas
relacionados às ações de monitoramento e articulação da rede.
A proposta inicial da pesquisa era estabelecer um estudo analítico, descritivo e
comparativo sobre essas redes, que enfatizasse questões referentes às formas de participação
política, engajamento cívico, além do papel da internet nas ações políticas realizadas pelos
jovens integrantes destes espaços. Contudo, ao iniciar uma averiguação mais apurada das três
redes, um ano após o levantamento feito em 2011, já para a dissertação, verificou-se que,
apesar de se constituírem como espaços de relevância nacional para articulação política de
jovens, duas delas possuíam graves discrepâncias que comprometeriam a qualidade da
pesquisa.
As principais discrepâncias estavam no fato das redes Sou de Atitude e Frutos do
Brasil não terem mais representação em algumas regiões do Brasil (região norte e sul para a
rede Sou de Atitude e regiões norte e centro-oeste para a rede Frutos do Brasil), o que
consequentemente, fez com que essas redes deixassem de participar de espaços importantes
de deliberação política; e também, no fato dessas duas redes apresentarem graves deficiências
na estrutura e na atualização de suas ferramentas institucionais na internet, sobretudo nos
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perfis institucionais nas redes sociais e nos sítios, o que dificultaria de sobremaneira qualquer
tipo de análise acerca do uso da internet pelos jovens integrantes da Sou de Atitude e da
Frutos do Brasil.
Diante de tal situação, se poderia adotar outros caminhos como, por exemplo,
continuar com a proposta inicial de estudo com as três redes e apontar os motivos para as
deficiências apresentadas na estrutura das redes Sou de Atitude e Frutos do Brasil; realizar um
novo levantamento sobre redes de articulação nacional de jovens para encontrar novos casos
mais exitosos que pudessem ser estudados em conjunto com a rede Virajovem; ou tomar por
base empírica apenas rede Virajovem, que atende a todos os pré-requisitos para a pesquisa, e
realizar um estudo de caso sobre a mesma, a fim de abordar de forma mais completa e
concreta as relações entre juventude, participação política e uso da internet.
Levando-se em consideração os aspectos apresentados, juntamente com as limitações
de tempo e recursos técnico/financeiros, além da preocupação de se realizar uma pesquisa
consistente, optou-se pela execução de um estudo de caso sobre a rede Virajovem que,
atualmente, constitui-se como uma das maiores e mais importantes redes de articulação
política nacional de jovens do Brasil.
1.2 – OBJETIVOS
A partir da contextualização do tema, da apresentação dos problemas e da justificativa
da escolha da rede Virajovem como corpus empírico, foram estabelecidos os seguintes
objetivos de pesquisa:
Objetivo Geral


Investigar o papel da internet nas ações de participação política e engajamento
cívico dos jovens integrantes da rede Virajovem.

Objetivos Específicos


Descrever o perfil dos integrantes da rede Virajovem.



Analisar os tipos de engajamento cívico e participação politica dos jovens
integrantes da rede Virajovem.



Analisar o processo de produção e difusão da informação dentro das redes
sociais institucionais (blog, facebook, twitter) da rede Virajovem, durante a
campanha pela aprovação do Estatuto da Juventude.
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1.3 – PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O presente estudo de caso caracteriza-se como uma pesquisa social com conteúdo
qualitativo. Este tipo de pesquisa fundamenta-se no estudo da realidade social que pode ser
compreendida como o conjunto de aspectos que tratam do relacionamento das pessoas entre si
e com as instituições sociais (Gil, 2008).
Neste sentido, este estudo empírico trata da investigação de um fenômeno
contemporâneo (a relação entre juventude, participação política e internet), dentro de um
contexto factível (Yin, 2001), o qual apresenta uma série de variáveis que ainda carecem por
mais pesquisas, como a que trata esta dissertação.
Complementando os aspectos apresentados até então, esta pesquisa tem caráter
descritivo, uma vez que trata da descrição e análise das principais características da rede
Virajovem e dos jovens que a compõem, bem como a descreve e analisa os processos que
envolvem a relação desta rede com a internet, em consonância com os objetivos expostos.
No que concerne à coleta de dados para o estudo de caso, Yin (2001) estabelece até
seis fontes (a documentação, os registros em arquivos, entrevistas, observações direta e
participante, além dos artefatos físicos). Para esta pesquisa foram utilizadas as seguintes
fontes: documentos, registros em arquivos e aplicação de questionários. Os documentos e os
registros em arquivos referem-se aos relatórios e planejamento de atividades da rede
Virajovem, bem como atas de reuniões e planos de ação. Yin (2001) aponta que as principais
vantagens dessas fontes para coleta de dados é o fato de serem estáveis, discretas, exatas, com
ampla cobertura, além de precisas e quantitativas. Já como desvantagem o autor aponta a
recusa de tais documentos e arquivos por parte de quem está sendo estudado, neste caso, a
rede Virajovem. Mas nenhum tipo de documento e/ ou acesso a arquivos solicitados para esta
pesquisa foi negado.
A outra fonte de obtenção de dados foi o questionário. Segundo Gil (2008), a
construção de um questionário consiste basicamente na tradução dos objetivos de pesquisa em
questões específicas. O mesmo autor ainda aponta as principais vantagens e limitações deste
instrumento. Como vantagens estão a possibilidade de atingir um grande número de pessoas
em diferentes localidades, já que os questionários podem ser enviados pelos correios; a
diminuição drástica nos gastos com aplicação que pode ser feita pelo próprio pesquisador;
garante o anonimato das respostas; não impõe um tempo determinado para as pessoas
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responderem; e não expõe os pesquisados à influência do pesquisador. Em contra partida, Gil
(2008, p.122) aponta como principais limitações dos questionários, a necessidade de
conhecimento da leitura e escrita por parte dos entrevistados; impede o auxílio ao informante
em caso de dúvidas; não há conhecimento prévio acerca das circunstâncias e do ambiente em
que o questionário foi respondido; não há garantia de devolução dos questionários
respondidos, o que pode afetar diretamente na representatividade da mostra; envolve um
número pequeno de perguntas; pode proporcionar resultados críticos acerca da objetividade.
O fato do questionário desta pesquisa ter sido aplicado através da internet suscita ainda
outras questões. Se por um lado sua aplicação é ainda menos onerosa, já que praticamente não
há custos para a elaboração e envio e o seu alcance torna-se ainda maior pela abrangência da
internet, por outro os questionários online (e-surveys) apresentam limitações como o baixo
índice de respostas, além da dependência do acesso à internet para aplicação e recebimento
das respostas. Vasconcelos e Guedes (2007) elaboraram um resumo ilustrado com as
principais vantagens e limitações das e-surveys:
Figura 1 - Vantagens e limitações dos questionários via internet

Fonte: Vasconcelos e Guedes (2007, p.115)

A aplicação de questionários pela internet foi a melhor forma de obter as informações
do maior número de integrantes possível da rede Virajovem. Esses jovens estão espalhados
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pelas cinco regiões do país, distribuídos em grandes centros, pequenas cidades e até mesmo
em aldeias indígenas, o que limita e inviabiliza outra forma de aplicação que não seja através
da internet.
O questionário (APÊNDICE A) foi desenvolvido pela ferramenta Google Docs e
contou com 21 (vinte e uma) perguntas, dividias em três blocos de acordo com cada objetivo
específico da pesquisa: o primeiro bloco contou com dez questões fechadas que abordaram o
perfil dos jovens integrantes da rede Virajovem; o segundo bloco foi composto por seis
questões, cinco fechadas e uma aberta e buscou obter informações que contribuíssem na
definição dos tipos e dos perfis de participação política praticados pelos jovens da Virajovem;
e o terceiro e último bloco que enfatizou a produção e a difusão de informações políticas,
através das redes sociais institucionais, durante a campanha pela aprovação do Estatuto da
Juventude, conteve cinco questões abertas.
As questões de caráter objetivo foram tabuladas em termos percentuais fornecidos
pelo próprio sistema do Google Docs. Já para as questões abertas foram estabelecidas
categorias de agrupamento de respostas para, a partir daí, estabelecer o percentual de
semelhanças e apresentar estes resultados através dos gráficos. Segundo Gil (2008, p. 157), a
criação de categorias para questões abertas em questionários devem seguir regras básicas: as
categorias devem derivar de um único princípio de classificação; o conjunto de categorias
deve ser exaustivo; e devem ser exclusivas. Contudo, o autor alerta para a segunda regra que
trata da exaustividade das categorias, uma vez que um grande número de categorias,
dificultaria sobremaneira, a análise das respostas. Este problema pode ser sanado com a
criação de uma “categoria residual” que elimina categorias com poucos elementos citados. As
categorias do questionário desta pesquisa foram estabelecidas com base em “palavras-chave”
retiradas das respostas dadas pelos jovens e que se relacionavam diretamente com o tema de
cada pergunta.
Outro ponto que precisa ser elucidado sobre o questionário é o terceiro bloco de
questões, que trata da produção e a difusão de informações políticas durante a campanha pela
aprovação do Estatuto da Juventude, através do uso das redes sociais institucionais. A escolha
dos dois pilares deste bloco de questões (Estatuto da Juventude e rede sociais institucionais)
justifica-se pelos seguintes aspectos:


O Estatuto da Juventude constitui-se no principal documento

sobre políticas públicas para os jovens no Brasil. Sua aprovação foi fruto de
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uma série de ações do Congresso em conjunto com a sociedade civil
organizada. A campanha promovida pela rede Virajovem proporcionou a
oportunidade de envolver todos os seus integrantes em uma grande ação
conjunta. Neste sentido, tornou-se para este pesquisador, também, uma
excelente oportunidade em utilizar esta campanha como mote a ser tratado no
questionário. Uma vez que nesta campanha todas as ações foram planejadas em
caráter nacional, este fato eliminaria possíveis vieses nas respostas dos jovens
que viessem a incluir o uso da internet em ações locais específicas, tirando
assim a unidade necessária para averiguação do todo. No capítulo 3 desta
dissertação o tema Estatuto da Juventude será tratado com mais intensidade.


Esta pesquisa não lida com nenhum tipo de ferramenta que

colete informações quantitativas sobre o uso da internet. Por se tratar de um
estudo com características predominantemente qualitativas, optou-se por
analisar o uso das redes sociais institucionais da Virajovem (facebook, twitter e
o blog), pelo aspecto de quem insere e difunde as informações políticas nelas,
neste caso os jovens, e não analisar aspectos referentes à quantidade de
postagens e/ou aos conteúdos das mesmas.
Diante do exposto, este pesquisador acredita que a elaboração de questões referentes
ao uso das redes sociais institucionais da Virajovem na campanha pela aprovação do Estatuto
da Juventude, trará as respostas necessárias para, em conjunto com os outros dois objetivos
específicos, oferecer suportes satisfatórios para se atingir o objetivo geral desta pesquisa.
Ao todo foram aplicados 220 questionários e obtidos 113 respostas (taxa de retorno de
51%). A relação da amostra de 220 jovens que receberam o questionário, de um universo de
um pouco mais de 300 jovens que integram a rede Virajovem, foi obtida da seguinte forma:
este pesquisador participou como ouvinte do 4º Encontro Nacional de Adolescentes e Jovens
Comunicadores (ENAJOC), que é o encontro nacional da rede Virajovem, realizado em São
Paulo entre os dias 09 e 14 de julho de 2013 e contou com a participação de 70 integrantes da
rede. Lá no ENAJOC, foi estabelecido o contato com os jovens e aplicou um pré-teste do
questionário com vinte deles. Além da aplicação do pré-teste, foi solicitado aos jovens que
repassassem ao pesquisador os contatos dos outros integrantes da rede, para que recebessem a
versão final do questionário. Alguns jovens passaram uma lista de contatos ainda durante
evento e outros passaram ao retornarem para suas cidades. No começo do mês de agosto de
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2013 o pesquisador já estava de posse de um mailing list com os 220 contatos que, devido ao
calendário de ações da rede nos meses de agosto e setembro de 2013, só receberam o
questionário no dia 07 de outubro e os devolveram, devidamente respondidos, no dia 12 de
novembro.
1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação é composta por cinco capítulos, incluídas a Introdução e a Conclusão.
No segundo capítulo é feito um levantamento dos principais conceitos acerca da participação
política, democracia e movimentos sociais. Ali são debatidos e analisados temas referentes
aos modelos democráticos participativo e deliberativo, apatia política, engajamento cívico e
sociedade civil organizada.
No terceiro capítulo, a participação política e os movimentos sociais são
contextualizados sob a ótica da juventude e da internet, abordando os conceitos acerca da
participação política da juventude, suas aplicações no contexto social brasileiro e suas
relações com o uso da internet para fins de participação política e engajamento cívico deste
público.
O quarto capítulo trata da pesquisa empírica em si, com a descrição da rede
Virajovem, seu histórico, estrutura, organização e forma de uso das redes sociais, bem como a
campanha realizada em prol da aprovação do Estatuto da Juventude. Além disso, são descritos
e analisados os resultados dos questionários respondidos pelos integrantes da rede, onde se
buscou traçar o perfil social e de participação política destes jovens, como também,
compreender o processo de produção das informações tratadas pelas redes sociais
institucionais.
Já na Conclusão, estabelece-se a relação entre os resultados obtidos e aos objetivos
traçados, bem como a sugestão para novas abordagens sobre o tema, com novas formas de
investigação, além de apontar as limitações na realização deste estudo de caso.
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2 – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, DEMOCRACIA E MOVIMENTOS SOCIAIS
Neste capítulo serão abordados conteúdos de ordem teórica que abrangem as relações
entre a participação política, os modelos de democracia contemporâneos, o engajamento
cívico e os movimentos sociais.
O objetivo é traçar uma linha argumentativa que estruture o debate sobre esses temas e
levantem questões inerentes aos potenciais participativos da democracia (participativa e
deliberativa), o papel do engajamento cívico no fortalecimento da participação diante da
apatia política e o papel exercido pelos movimentos sociais dentro do contexto político
contemporâneo, incluindo o uso da internet por seus atores.
Espera-se que a partir desses argumentos, possa se estabelecer um contexto mais
abrangente de compreensão e reflexão sobre o papel da juventude diante dos processos que
envolvem participação política e internet. Processos esses que serão os pilares da construção
da análise empírica da rede Virajovem, objeto dessa dissertação.
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2.1 – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: INICIANDO O DEBATE SOBRE CONCEITOS E
APLICAÇÕES
Levando-se em conta apenas aspectos etimológicos, a palavra “participação” refere-se
a “tomar parte em alguma atividade”, contudo quando atrelado às questões de ordem política
o termo “participação política” ganha contornos bem mais abrangentes e complexos, do que
uma adequação simples a uma definição do tipo “tomar parte em alguma atividade de ordem
política”. O termo “participação política” é oriundo da Ciência Política e pode ser
caracterizado por ações ligadas ao ato de participação em sufrágios (votar); militância em
partido político; participação em manifestações, comícios e/ou reuniões; discussão sobre fatos
políticos, participações em campanhas eleitorais; ações de mobilização e difusão de
informações de teor político, dentre outras.
Apesar de todas essas ações fazerem parte do conceito de participação política, a
definição deste termo ainda passa por diversas outras interpretações, uma vez que existem
diferentes formas de participar, desde agir como um simples espectador ou até mesmo um
protagonista de ação política. Muitos autores versam sobre os conceitos e tipos de
participação política e mesmo sem a possibilidade de se estabelecer qual a melhor definição
e/ou aplicação deste termo, há um consenso de que a participação política é parte integrante e
fundamental para a estrutura das sociedades democráticas contemporâneas. Algumas das
diferentes posições (convergentes e divergentes), a respeito deste tema, serão expostas e
refletidas no decorrer deste capítulo.
Um dos primeiros estudos empíricos sobre participação política foram realizados por
Milbrath (1965) intitulado Political Participation e que define o tema como um conjunto de
atividades relacionadas ao período eleitoral. Dentro deste conceito, o autor estabelece uma
série de comportamentos participativos que ocorreriam, em termos de custos e complexidade,
dentro do seguinte continuum: 1) expor-se a solicitações políticas; 2) votar; 3) participar de
uma discussão política; 4) tentar convencer alguém a votar de determinada forma; 5) usar um
distintivo político; 6) fazer contato com funcionários públicos; 7) contribuir financeiramente
com um partido ou candidato; 8) participar de comícios e assembleias; 9) dedicar-se a uma
campanha política; 10) ser membro ativo de um partido político; 11) participar de decisões
políticas; 12) solicitar contribuições financeiras para causas políticas; 13) candidatar-se a um
cargo eletivo; 14) ocupar cargos públicos.
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Além disso, Milbrath (1965) estabelece o “modelo da centralidade” como o que define
os níveis de participação política. Neste modelo, os cidadãos são divididos em três grupos de
acordo com o seu nível de engajamento: o grupo dos passivos (que não participam), o grupo
dos espectadores (que se envolvem minimamente com questões políticas) e o grupo dos
gladiadores (os ativistas políticos). Segundo o autor, tais níveis seriam cumulativos e
formariam uma espécie de pirâmide, na qual as atividades mais complexas seriam exercidas
pelos cidadãos mais centrais da estrutura social.
Apesar da sua reconhecida relevância, a forte ênfase no aspecto eleitoral e o modelo da
centralidade limitaram por demais a definição e aplicação propostas por Milbrath (1965), para
a participação política. Contrapondo esta ênfase nas eleições e o modelo da centralidade, outra
abordagem para a participação política foi realizada por Pizzorno (1966). Este estudo não só
ampliou o conteúdo do tema (extrapolando a realidade norte-americana), como também, levou
em conta ações participativas indo além da esfera eleitoral. Sua proposta de classificação
previu quatro modalidades de exercício da participação segundo o tipo de solidariedade
(política ou privada) e pelo contexto da ação (estatal ou extraestatal). O modelo de
participação de Pizzorno (1966) pode ser melhor ilustrado abaixo:
Quadro 1 – Modelos de Participação Pizzorno
Solidariedade Política

Solidariedade Privada

Ação Estatal

Profissionalismo Político

Participação civil na política

Ação Extraestatal

Movimento Social

Subcultura

Fonte: Pizzorno (1966, p. 125)

A primeira forma de participação seria o Profissionalismo Político, no qual o
participante vive da política e sua ação dentro do Estado deve ser de acordo com a
solidariedade política, sem conexão com a sociedade civil. No segundo modelo se estabelece
a Participação civil na política, na qual a participação entrelaça a ação estatal com a
solidariedade dos interesses privados. Segundo o autor, ela atua em conformidade com os
valores da estrutura social existente e aferida através de indicadores ligados à adesão a
associações voluntárias integradas ao Estado, grupos corporativos, etc. O terceiro modelo, no
qual são inseridos os Movimentos Sociais, no entrelaçamento de ações extraestatais com a
solidariedade política, a participação caracteriza-se pela relação entre identidades políticas e
identidades privadas que, para o autor, é uma forma instável de participação uma vez que
pode se modificar de acordo com o contexto. Por fim, a participação através da Subcultura, se
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dá pela identificação natural do indivíduo com os grupos no qual ele está inserido. Para o
autor, esta identidade política é dada, não construída e se difere da participação civil pelo fato
de não necessitar de intermediários nas interlocuções.
De acordo com Borba (2012, p.268) o modelo de participação política proposto por
Pizzorno (1966) foi alvo de muitas críticas por conta do elevado nível de abstração, pela falta
de clareza com relação a algumas definições e pela dificuldade para sua aplicação empírica.
Contudo, é considerado um dos estudos mais importantes sobre categorização da participação,
principalmente por ter sido visionário ao lançar luz sobre o debate das modalidades não
convencionais de participação política.
Após os estudos de Milbrath (1965) e de Pizzorno (1966), diversas outras pesquisas
empíricas foram realizadas com o intuito de categorizar e definir a participação política, entre
estas podem ser destacados, segundo revisão feita por Borba (2012), os trabalhos de Verba,
Kim e Nie (1971); Huntington e Nelson (1976); Barnes e Kase (1979); Verba, Schlozman e
Brady (1995); Teorell, Torcal e Montero (2007). Não é objetivo deste capítulo apresentar um
levantamento histórico sobre todos os estudos já publicados sobre participação política.
Muitos autores já fizeram essa tarefa de forma muito precisa, como Avrtzer (2005), Borba
(2012), Borges (2011), Bonifácio (2012), entre outros. Contudo, tratar deste tipo de
contextualização enfatiza a importância do debate sobre a participação política e traz mais
subsídios para estruturar a sua relação com os modelos democráticos contemporâneos,
sobretudo os modelos participativo e deliberativo, como será apresentado a seguir.
2.2

–

A

PARTICIPAÇÃO

POLÍTICA

NOS

MODELOS

DEMOCRÁTICOS

PARTICIPATIVO E DELIBERATIVO
A participação política se constitui como um dos principais pilares de sustentação para
a democracia e possui um papel fundamental para a definição dos modelos democráticos. Para
um dos maiores estudiosos sobre este assunto, David Held (2009, p. 25-26), os modelos de
democracia se constituem como “ (...) la construcción teórica diseñada para revelar y explicar
los elementos clave de uma forma democrática y su estrutura subyacente de relaciones. (...)
Los modelos son, por conseguinte, ‘redes’ complejas de conceptos generalizaciones acerca de
aspectos políticos, económicos y sociales.”
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Em sua principal obra, “Modelos de Democracia”, Held realizou um trabalho
primoroso de sistematização e categorização dos modelos democráticos vigentes na sociedade
ao longo de sua da história. Held (2009) dividiu esses modelos em dois grandes blocos, os
quais denominou como “modelos clássicos” que abrange a democracia desde a democracia
direta da Grécia Antiga até a democracia liberal do século XIX e “modelos do século XX” ou
“variantes recentes”, que abordam a democracia nos aspectos mais contemporâneos como o
elitismo democrático, pluralismo, democracia participativa, democracia representativa e
democracia deliberativa. Para o autor esses modelos poderiam ser divididos em dois tipos
gerais de democracia: a democracia direta ou participativa, cujo sistema permite que a tomada
de decisões para as questões públicas seja feita diretamente pelos cidadãos; e a democracia
liberal ou representativa que corresponde a um sistema de governo que repassa a
“funcionários eleitos” a responsabilidade de representar os interesses e opiniões dos cidadãos
dentro de um marco de “império da lei”. A figura abaixo ilustra os modelos de democracia
sistematizados por Held (2009).
Figura 2 - Variantes da democracia

Fonte: Held (2009, p. 23)

Dos modelos democráticos definidos por Held (2009), dois serão aprofundados e
correlacionados com a participação política, neste capítulo: a democracia participativa e a
democracia deliberativa. Estes podem ser considerados como os modelos mais
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contemporâneos de democracia vigentes e fazem parte de diversos estudos sobre teoria
democrática. Além disso, esses modelos possuem extensa capilaridade com o uso das
tecnologias digitais de comunicação, sobretudo com a internet e tratar dessa relação é parte
estrutural para o desenvolvimento desst dissertação.
A democracia participativa tem como componente básico a defesa da participação
direta dos cidadãos na tomada de decisões políticas de interesse para a sociedade a qual
pertencem. Neste sentido, a democracia participativa preconiza um modelo de participação no
qual é estabelecido o deslocamento do processo participativo das esferas de representação
para a ação direta da população (soberania popular). Pateman (1992) estabelece que a
participação não está confinada à esfera habitual do governo nacional ou local, a participação
refere-se à igualdade na tomada de decisões. Para a autora, a defesa por oportunidades de
participação que levem os cidadãos a serem os principais agentes das decisões políticas é
fundamental e justifica este processo participativo afirmando que:
Por fim, a justificativa para um sistema democrático em uma teoria da democracia
participativa reside primordialmente nos resultados humanos que decorrem do
processo participativo. Pode-se caracterizar o modelo participativo como aquele
onde se exige o input máximo (a participação) e onde o output inclui não apenas as
políticas (decisões), mas também o desenvolvimento das capacidades sociais e
políticas de cada indivíduo, de forma que existe um feedback do output para o input.
(Pateman, 1992, p. 62)

Outro autor que é reconhecido como grande defensor da democracia participativa é
Benjamin Barber. Para ele a democracia não deve funcionar com uma espécie de “balcão de
serviços”, no qual o cidadão solicita ou escolhe o “produto democrático” que melhor lhe
convém. Estes, os cidadãos, devem ser os reais protagonistas da produção das decisões
políticas. Isso formaria, segundo Barber (2004) uma “democracia forte” que seria definida
como:
A democracia forte é definida pela política no seu modo participativo: literalmente, é
o autogoverno gerido pelos próprios cidadãos, em vez de um governo representativo
em nome destes. Os cidadãos ativos se governam diretamente aqui, não
necessariamente em todos os níveis e em todos os casos, mas com frequência
suficiente e, em particular quando as políticas básicas estão sendo decididas e
quando um poder significativo está sendo implantado. (Barber, 2004, p. 150-151)7
7

Tradução livre de “Strong democracy is defined by politics in the participatory mode: literally, it is selfgovernment by citizens rather than representative government in the name of citizens. Active citizens govern
themselves directly here, not necessarily at every level and in every instance, but frequently enough and in
particular when basic policies are being decided and when significant power is being deployed.
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Considerando a abordagem acerca da democracia participativa, Borges (2011, p.60)
sintetiza, de forma muito elucidativa, as principais assertivas deste modelo, considerando os
seguintes aspectos: “a noção de política amplia-se para além da esfera habitual do governo e
ganha novos espaços como o do trabalho e das associações; a estabilidade do sistema
participativo tem uma relação diretamente proporcional com a formação política, ou seja,
quanto mais o indivíduo participa, melhor capacitado ele se torna para fazê-lo; a percepção,
por parte dos cidadãos, de que suas opiniões são levadas em conta na produção das decisões
coletivas, estimulará a sua participação ativa na vida política; a participação gera um efeito
integrativo e auxilia na aceitação das decisões coletivas, o que torna a democracia
participativa mais estável.”
O que pode se refletir sobre a democracia participativa é que ela estabelece uma
relação sine qua non entre a participação política e a autonomia dos cidadãos para a tomada
de decisões. A questão que gera o dissenso neste modelo é justamente que a autonomia
precisaria ser precedida de uma formação política no intuito de qualificar a participação e
manter os cidadãos engajados e estimulados a sempre participarem dos processos decisórios.
Para Barber (2004) é obrigação das instituições políticas contribuir no desenvolvimento da
participação, superando o simples oferecimento de mecanismos que possibilitem à esfera civil
a produção de decisões. Isso, segundo o autor, proporcionaria uma melhora na educação
cívica e o desenvolvimento de habilidades políticas nos cidadãos.
Allegretti (2011) aprofunda mais essa questão ao afirmar que o processo participativo
não visa um ganho utilitarista, e sim a valorização de cada indivíduo e de suas exigências,
sem renunciar às possibilidades de compartilhar espaços coletivos. Segundo ao autor, para
evitar as armadilhas do utilitarismo liberal, deve-se valorizar o componente pedagógico da
participação, ou seja, a prática dos interventores de se transformar por meio da escuta
recíproca e da busca pelo lugar da diferença no processo; canalizar a participação para os
meios de comunicação alternativos, proporcionando a criação de “observatórios da
participação”, garantindo o acesso aos cidadãos menos cultos; reformar as próprias
ferramentas de participação, a fim de limitar as possibilidades de cooptação, garantir a
aproximação entre os saberes laico e especializado e desenvolver na população a capacidade
de elaborar estratégias que dialogam com as do mundo político; reconhecer os cidadãos (e
suas organizações) como interlocutores concretos do processo político, o que implica na
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renovação dos modelos culturais nos quais se inserem os projetos locais; consolidar a gestão
participativa, de forma a adotar estatutos jurídicos que criem elos de aproximação com a
população, não apenas no sentido de suporte técnico, mas também no que concerne ao
fundamento cultural da participação política.
Contudo, as limitações do modelo democrático participativo não se resumem apenas à
necessidade de obtenção de habilidades políticas pelos cidadãos. Há outros elementos que
condicionam essas limitações e que estão arraigados à própria condição do Estado e à
dinâmica social. Marques (2008) traça com clareza esses aspectos:
Por exemplo, as demandas, interesses e grupos ligados ao jogo político são cada vez
mais numerosos e divergentes, o que impõe certos desafios ao Estado e às suas
instituições, uma vez que é preciso administrar estas tensões de um modo razoável;
os assuntos que envolvem a política moderna requerem, necessariamente, algum
grau de especialização sobre o funcionamento das instituições, suas regras,
dispositivos e trâmites, o que pode tornar mais custoso o acesso de alguns cidadãos
às arenas de discussão da coisa pública; o tamanho dos estados modernos dificultam
as condições de reunião dos cidadãos para deliberarem sobre a produção da decisão
política; a dificuldade de exigir, ainda, que todos participem com o mesmo vigor ou
que estejam prontos a fiscalizar voluntariamente o exercício do poder público, uma
vez que cada indivíduo possui interesses particulares, e que demandam uma
dedicação especial a perseguir. (Marques, 2008, p.68)

Percebe-se, portanto, que a democracia participativa recebe muitas críticas quanto à
sua real capacidade de melhorar os processos decisórios, justamente por necessitar de
elementos que garantam a sua aplicabilidade prática como a necessidade de boa circulação de
informações, capacidade cognitiva, educação e alto engajamento cívico (Borges, 2011).
Neste sentido, o outro modelo discutido neste capítulo, o modelo de democracia
deliberativa, se propõe a melhorar o desenvolvimento da participação, através da qualificação
argumentativa nos processos de deliberação e assim melhorar a democracia como um todo.
Para Held (2009, p.332) a democracia deliberativa trata-se de uma melhora na natureza e na
forma da participação política e não somente para ampliar seus próprios interesses. O autor
também afirma que os democratas deliberativos defendem um debate informal, o uso público
da razão e a busca imparcial da verdade e continua:
El problema que abordan los demócratas deliberativos es si los procesos e
instituiciones democráticos deben construirse alrededor de la voluntad real o
empírica de los actores políticos o si deben contruirse alrededor de que cabría
denominar juicio político “razonable”. Los demócratas deliberativos priman las
preferencias refinadas y meditadas. (Held, 2009, p.333)
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Para Avritzer (2000, p.44) o local da democracia deliberativa deve ser os fóruns
instituídos entre o Estado e a sociedade como, por exemplo, os conselhos e o orçamento
participativo no Brasil. Segundo o autor, esses fóruns partilham de três características que
propiciam a argumentação deliberativa: a primeira é a cessão de um espaço decisório por
parte do Estado em favor de uma forma ampliada e pública de participação, que possibilitam
que os arranjos deliberativos se transformem em formas ampliadas de participação,
contribuindo para a qualidade da argumentação; a segunda é a forma como os arranjos
deliberativos são tratam a informação detida pelos atores sociais, uma vez que tais
informações devem ser partilhadas e discutidas, ou seja, os arranjos deliberativos presumem
que as informações (ou soluções) mais adequadas não são a priori detidas por nenhum dos
atores sociais e necessitam ser construídas coletivamente; a terceira é a possibilidade que as
formas deliberativas tem em proporcionar múltiplas experiências, uma vez que elas trabalham
com a ideia de que a inovação institucional depende da capacidade de experimentar e partilhar
resultados , instituindo como elemento central a possibilidade de variação em detrimento à
repetição institucional.
Ainda dando ênfase às vantagens do processo deliberativo para a tomada de decisões
coletivas, as mesmas são apresentadas por Maia (2008, p.30) como sendo: a) seu poder
educativo, com o aperfeiçoamento das qualidades morais e intelectuais dos cidadãos
envolvidos; b) a promoção de um senso comunitário que confere aos indivíduos a
possibilidade de tornarem-se cientes de sua interdependência social e a consolidarem a
coparticipação sob formas de vida mais coletivizadas; c) o aprimoramento dos resultados
democráticos, promovendo mais justiça uma vez que são congregadas as perspectivas
relevantes, os interesses legítimos e as opiniões dissidentes não são excluídas; d) a discussão
de uma racionalidade prática para ao alcance de resultados democráticos, já que as
informações mais relevantes são elaboradas pelos próprios interessados ou sensibilizados pelo
processo; e) a promoção de um ideal democrático compatível com a autonomia individual e
política dos indivíduos e grupos integrantes do processo que devem definir, por si mesmos,
quem são e o que querem.
Em linhas gerais, Maia (2008) apresenta condicionantes para caracterizar o processo
deliberativo político: deve realizar-se de forma argumentativa; visa a igualdade política e
moral dos cidadãos e devem ser livres de coerções externas; é inclusivo e público; é livre de
coerção interna; visa um acordo motivado racionalmente; abrange todas as matérias passíveis
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de regulamentação; e inclui interpretações de necessidades e a transformação de preferências
pré-políticas.
Em suma, os argumentos aqui constituídos em prol do uso da deliberação nos
processos políticos decisórios, dão à democracia deliberativa um aspecto de “democracia
legitimada” a qual, segundo Held (2009, p.340), reforça a legitimidade dos procedimentos,
por parte dos seus praticantes e leva as instituições democráticas a adotarem elementos
deliberativos desenhados para ampliar a qualidade da vida democrática e melhorar seus
resultados. Sendo assim, esta qualidade é a garantia de que a democracia deliberativa é a
melhor ideia de procedimento democrático, já que é capaz de gerar as melhores decisões e,
portanto, legítimas. Ou descrevendo de outra forma, “o modelo de democracia deliberativa
está relacionado a uma ampliação do espaço público, tendo em vistas a possibilidade de se
estabelecer uma discussão aberta, com fins deliberativos, acerca de políticas públicas e, assim,
ser capaz de promover a democratização do processo decisório” (Guimarães, 2008, p.57).
Percebe-se então que para a democracia deliberativa acontecer de forma efetiva, eficaz
e constante faz-se necessário que a sua aplicação aconteça em sociedades cujas relações
sociais se estabeleçam de maneira harmônica, intensa e “perfeita”. Obviamente, que o
processo deliberativo, em termos práticos, é muito importante e salutar para o processo
democrático e elemento estruturante para a participação política, que pode sim contribuir
significativamente na qualidade da formação política e cidadã das pessoas.
Porém, o que alguns argumentos utilizados pelos defensores da democracia
deliberativa não levam em conta é que nem sempre as pessoas estão dispostas a mudar de
opinião, participar ou até mesmo expor suas ideias e contribuir efetivamente na formação
política da sociedade. Ou expressando de outra maneira, nem sempre os cidadãos possuirão
informações e habilidades suficientes para integrarem um debate decisório e nem sempre os
cidadãos estarão dispostos a obter essas informações e essas habilidades.
Assim sendo, para que o processo deliberativo alcance os objetivos desejados, faz-se
necessário o acesso à informação, atrelado a aspectos cognitivos dos seus receptores. Borges
(2011) faz referência a essa limitação para os processos que envolvem a democracia
deliberativa:
Inerente ao modelo deliberativo, portanto, estão as competências em informação e
comunicação. Tanto a capacidade de informar-se (localizar informação relevante,
avaliá-la e aplicá-la) como a capacidade de estabelecer e manter diálogos racionais
são competências cognitivas necessárias ao sucesso do modelo. E muitas das críticas
atuais à funcionalidade de práticas deliberativas direcionam-se justamente à
desigualdade infocomunicativa presente nas esferas públicas. (Borges, 2011, p. 64)
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Apesar das críticas e limitações feitas aos modelos participativo e deliberativo de
democracia é inegável a relevância e a abrangência dos estudos sobre esses temas e,
sobretudo, a sua influência dentro das esferas políticas, a ponto de suscitar melhorias nas
práticas democráticas. Marques (2008, p.50), afirma que este incremento é fruto de quatro
fatores que correlacionam o Estado, os movimentos civis, os atores sociais e as tecnologias
digitais de comunicação:
1) “A ascensão e o incremento de mecanismos ligados ao aperfeiçoamento de
liberdades, transparência e visibilidade, que pressionam para que outros princípios
sejam considerados em maior conta, a exemplo da participação política;
2) A dinamização de movimentos civis e o papel proeminente de variados atores
sociais, cuja atuação acaba por resultar em um aumento nas demandas
reivindicatórias quanto à promoção de oportunidades para que a esfera da
cidadania possa influenciar a formatação e implantação de políticas públicas;
3) O crescente significado de modelos teóricos que se posicionam a favor de uma
ampliação dos instrumentos e recursos de participação, pois tais sistematizações
vem sofrendo melhorias e recebendo emendas, ao mesmo tempo em que se
dedicam a refletir sobre as críticas e dificuldades apontadas por suas contrapartes;
4) O surgimento de expectativas geradas pelos aparatos da tecnologia digital de
comunicação, justificadas pela capacidade técnica de se fomentar uma interação
mais efetiva entre cidadãos e representantes, graças à supressão de estorvos como
distância e custos. Mediante o emprego dos media digitais, descortina-se, por
exemplo, o potencial de realização de debates entre esfera civil e esfera política; da
ocorrência de consultas públicas; do recebimento de denúncias e de sugestões para
a melhoria na prestação de serviços públicos, dentre outros mecanismos que
contribuem para suscitar novas formas de participação.”.
2.3 – A APATIA POLÍTICA, ENGAJAMENTO CÍVICO E PARTICIPAÇÃO
Independente do modelo democrático, a apatia política tem presença marcante nos
estudos relacionados à participação, sempre compondo os elementos de contraponto e de
limitação para o pleno exercício da participação política por parte dos cidadãos.
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Uma vez que nem todas as pessoas são capazes, ou não estão dispostas a querer
exercer atividades relacionadas à participação política, alguns autores afirmam que as
democracias contemporâneas passam por um momento de déficit de participação. Neste
sentido, Gomes (2005), estabelece que a falta de participação política está diretamente
atrelada à falta de requisitos da vida democrática relacionadas à cultura política, no âmbito de
mentalidade, valores, convicções e representações compartilhadas:
Faltaria à cultura política dos cidadãos nas democracias contemporâneas um
elementar sentido de efetividade das práticas políticas civis. Parece ausente a esta
mentalidade a sensação de que há uma conexão de causa e efeito entre a ação do
cidadão e o modo como as coisas referentes ao Estado se decidem. Este sentimento
se reforça pela impressão de que, com efeito, as indústrias da notícia, do lobby e da
consultoria política têm muito maior eficácia junto à sociedade política e ao Estado
de que a esfera civil. Haveria como que uma marginalização do papel dos cidadãos.
(Gomes, 2005a, p.60)

Já Allegretti (2011) atribui essa apatia à crise política pela qual atravessam as
sociedades modernas. Para o autor, essa crise é causada pelos seguintes aspectos: as
instituições sociais e políticas (administrações, partidos, sindicatos, mídia, igrejas, ONGs...)
teriam perdido a legitimidade; a crise financeira atingiu as fontes públicas locais, em um
contexto de “subsídio assimétrico”, no qual a descentralização das responsabilidades mais
“sensíveis” (social, de saúde, de infraestrutura) seria realizada sem recursos suficientes; as
necessidades sociais se multiplicaram na mesma proporção do aparecimento de soluções
meramente técnicas para elas.
Diante desse quadro, a intensificação e fortalecimento dos processos de engajamento
cívico são de suma importância para a efetivação da participação política e também do
revigoramento dos princípios democráticos. Segundo Weare, Musso e Crigler (2005), o
engajamento cívico exige, dos indivíduos, conhecimento dos problemas da comunidade,
capacidade de ação para implementar possíveis soluções, além de compreender os processos
de governança. Ainda de acordo com os autores, as redes associativas podem ajudar esses
indivíduos a desenvolver a capacidade de agirem coletivamente.
Desta forma, o engajamento cívico é essencial para o fortalecimento das instituições
democráticas e ponto de partida para que se estabeleça uma ligação direta entre as ações da
população, sobretudo dos jovens e as instâncias governamentais. Para Levine (2008), uma
sociedade justa não pode ser governada por poucos, mesmo que os governantes sejam hábeis,
éticos e tenham um alto nível de representatividade, o engajamento cívico, de forma ampla,
faz-se sempre necessário.
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O referido autor aponta três razões importantes para o estabelecimento do
engajamento cívico na sociedade: 1ª - o engajamento cívico evidencia um melhor
funcionamento das instituições, na medida em que as pessoas participam socialmente dentro
dos parâmetros da vida cívica e comunitária. Além disso, os governos trabalham melhor
quando os cidadãos se comunicam entre si sobre os problemas públicos; 2º - os resultados
sociais aparecerem com mais probabilidade quando o nível de participação é equitativo, sendo
assim, os indivíduos que conseguem bons resultados graças ao seu nível de participação
social, servem de referência e incentivo para a participação alheia; 3º - alguns problemas
cruciais da sociedade só podem ser resolvidos através da ação direta popular e não apenas por
legislação. Os governos possuem capacidade persuasiva limitada no que se refere às questões
de grande apelo popular como questões de comportamento, preconceito, meio ambiente,
religião, etc.
Vitale (2007) defende que há, também, outros meios de sobrepujar o déficit de
participação política na sociedade como a criação e legitimação de novos espaços de
articulação, discussão e possibilidade de interferência nas esferas políticas, que vão além do
sufrágio universal:
[...] conselhos setoriais, associações civis, orçamentos participativos e outros
espaços que podem vir a ser criados, pautados pelo debate de questões morais e
éticas, pela discussão e proposição de novas políticas públicas e pelo controle e
fiscalização das políticas implementadas, bem como pelos princípios da publicidade,
deliberação pública e prestação de contas permanente, que devem informar os
governos democráticos (Vitale, 2007, p. 150).

Neste sentido, pode-se afirmar que existe uma forte relação entre engajamento cívico,
participação política e fortalecimento da democracia, a partir do momento em que são
disponibilizadas, para os cidadãos, oportunidades de exercitar a participação em outros
espaços e núcleos sociais. Abre-se, portanto, “caminho para a constituição de valores próprios
de uma sociedade democrática, que vai pressionar o Estado para que também abra espaço para
práticas participativas” (Borges, 2011, p. 58).
Seguindo esta ótica, Gomes (2005) realiza uma abordagem na qual a relação entre a
democracia, a participação política e o engajamento se dá a partir de “ênfases de vinculação”,
que se portam em uma escala progressiva de intensidade, partindo de um grau mais moderado
de reivindicações até se chegar a formas mais radicais de defesa da participação popular.
Determinada essa escala, o autor estabelece três tipos de participação que vão aumentando de
intensidade progressivamente:

a participação

moderada que é representada pelo
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fortalecimento da presença da esfera civil na cena política, mediante variadas formas de
expansão do debate público sobre temas políticos, manifestações da vontade popular, ações de
organizações não governamentais voltadas para a reivindicação e mobilização, além de
pressão sobre governos e esfera pública em geral; uma participação popular um pouco mais
radical que a anterior se realiza através de modelos em que se verifica a intervenção da
opinião e da vontade civil na decisão política. Assim sendo, a fronteira, entre sociedade civil e
sociedade política, entre mandantes e tomadores de decisão, torna-se mais difusa; e a terceira
e mais radical das escalas, refere-se ao ideário da democracia direta, na qual a esfera política é
dispensada e as funções de decisão são assumidas pela esfera civil.
Complementando este aspecto, Toro (2009), estabelece uma relação entre participação
política e mobilização social, que a torna ao mesmo tempo meta e meio. Para o autor:
[...] não podemos falar da participação apenas como pressuposto, como condição
intrínseca e essencial de um processo de mobilização. Ela de fato o é. Mas ela cresce
em abrangência e profundidade ao longo do processo, o que faz destas duas
qualidades (abrangência e profundidade) um resultado desejado e esperado. (Toro,
2009)

Ao justificar essa proposta de relação, Toro (2009) estabelece a participação política e
aponta três significados:
a) “Considerar a participação como um valor democrático - Toda ordem social é
construída pelos homens e mulheres que formam a sociedade. A ordem social não é
natural e cada sociedade é que constrói sua. Uma que essa ordem não é natural, é
possível discutir mudanças, que proporcionam à sociedade a capacidade de percepção
do seu papel de instauração da ordem social e percepção da participação, diferença e
deliberação como recursos fundamentais para a construção social. Neste sentido, a
participação deixa de ser uma estratégia para converter-se em ação rotineira, essencial.
Ela é o modo de vida da democracia.
b) Considerar a abrangência desta participação como valor e sinal democrático - Não é
possível desenhar, nem saber como será a ordem de convivência democrática e de
produtividade sem a participação ativa de toda a sociedade. Trata-se de construir com
todos, inclusive com os pobres, uma ordem social na qual todos convivam e produzam
nas esferas econômica, política, cultural e social. Para uma dinâmica de mobilização
social é preciso acreditar que existe sempre alguma coisa que uma pessoa pode fazer
para que os objetivos sejam alcançados, que todos têm como e porque participar.
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c) Considerar a participação de todos como uma necessidade para o desenvolvimento
social - A participação é uma aprendizagem. O entendimento alcançado para a decisão
e ação em prol de um objetivo comum de algo mais próximo a uma comunidade,
como a melhoria da escola do bairro, proporciona a construção e viabilização de
solução para problemas de escala maiores. A participação, a deliberação e a ação
coletiva promovem a construção de uma sociedade com identidade e autonomia”.
Contudo, estes aspectos não são evidenciados apenas na esfera pública convencional.
A internet cada vez mais adquire um papel fundamental para a intensificação dos valores
democráticos, fortalecimento do engajamento cívico e ampliação da participação política e
mobilização social, inclusive no que se concerne à superação da apatia política.
Sobre estes aspectos, Gomes (2005) elenca quais seriam as principais vantagens
democráticas da internet neste processo: 1- Superação dos limites de tempo e espaço para a
participação política, que possibilitaria, além da troca de ideais online, a disseminação de
informações políticas, cobrança sobre os representantes eleitos, contribuição para a produção
de leis, etc.; 2 - Extensão e qualidade do estoque de informações on-line, com a
disponibilização de informações instrumentais necessárias para que a cidadania usufrua dos
serviços do Estado, possa exercer pressão e cobrança sobre governos e parlamentos e tenha
controle cognitivo sobre o estado dos negócios públicos; 3 - Comodidade, conforto,
conveniência e custo, com a dispensa do deslocamento espacial, do hiperengajamento, das
condições desconfortáveis e cansativas das assembleias presenciais, possibilitando assim uma
intervenção muito mais confortável e de acordo com o ritmo de vida dos cidadãos; 4 Facilidade e extensão de acesso, que colocaria a internet como uma oportunidade
incomparável de disponibilidade abertura e transparência, possibilitando ao público o controle
cognitivo de atos, registros, procedimentos, processos legislativos e administrativos; 5 - Sem
filtro nem controles, na qual a rede atuaria como uma zona protegida onde poderiam prosperar
as liberdades básicas de expressão e opinião; 6 - Interatividade e interação, na qual a internet
forneceria eficientes canais perfeitamente adaptáveis para fluxos de comunicação e
informação em mão dupla entre cidadãos e sociedade política; e 7 - Oportunidades para vozes
minoritárias ou excluídas, o que possibilitaria aos grupos mais arredios à participação política
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nas formas mais tradicionais, como é o caso dos jovens, a terem melhores oportunidades de
intervenção no campo político8.

2.4 – SOCIEDADE CIVIL, MOVIMENTOS SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
O termo sociedade civil é um dos conceitos da teoria política clássica mais usados para
caracterizar o cenário político contemporâneo. Ao tratar deste tema, Bobbio (1998) afirma
que esta expressão teve vários significados ao longo dos séculos. Originariamente, sociedade
civil foi definida dentre da doutrina jusnaturalista, sendo sinônimo de “sociedade política”, ou
seja, o próprio Estado. Ainda segundo o autor, essa expressão foi foco de estudo de grandes
nomes da Filosofia e Sociologia como Locke, Kant, Hobbes, Rousseau, Hegel, Marx,
Gramsci e Weber. Nos tempos atuais, para Bobbio (1998), a definição mais usual para
sociedade civil é a que segue a linha marxista e é descrita como:
(...) a esfera das relações entre indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se
desenvolvem à margem das relações de poder que caracterizam as instituições
estatais. Em outras palavras, sociedade civil é representada como o terreno dos
conflitos econômicos, ideológicos, sociais e religiosos que o Estado tem a seu cargo
resolver, intervindo como mediador ou suprimindo-os; como a base da qual partem
as solicitações às quais o sistema político está chamado a responder; como o campo
das várias formas de mobilização, de associação e de organização das forças sociais
que impelem à conquista do poder político. (Bobbio, 1998, p. 1210)

Ao tratar da relação entre Estado e sociedade civil, Bobbio (1998, p. 1210-1211)
afirma que a contraposição desses dois elementos é utilizada com frequência para fins
polêmicos no sentido de afirmar que o Estado não tem sensibilidade suficiente para detectar
todos os fermentos que provêm da Sociedade civil; que na Sociedade civil forma-se
continuamente um processo de deterioração da legitimidade que o Estado nem sempre tem
condições de deter. Daí que as soluções para as crises que ameaçam a sobrevivência do
Estado devem ser buscadas, antes de tudo, na sociedade civil, onde é possível formar novas
fontes de legitimidade e novas áreas de consenso.
Gramsci (2001, p.20) foi quem melhor desenvolveu a matriz marxista acerca do
conceito de sociedade civil. O autor estabelece a sociedade civil como um conjunto de
organismos (designados vulgarmente como ‘privados’) formado por organizações
8

As correlações entre participação política e internet que aparecem no decorrer deste capítulo serão mais
aprofundadas no capítulo 3 desta dissertação.
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responsáveis tanto pela elaboração quanto pela difusão de ideologias como o sistema escolar,
as igrejas, os sindicatos, os partidos políticos, as organizações profissionais, a organização
material da cultura (veículos de comunicação de massa).
Contudo, Maia (2008, p.114-115) ressalta que a sociedade civil é heterogênea,
composta por grupos com diferentes formas de organização, valores, metas e que, ainda,
estabelecem distintos padrões de relação com os agentes do Estado e da sociedade. E que
apesar desta fragmentação, é preciso dar a devida atenção aos efeitos combinados entre os
diferentes atores cívicos que favorecem práticas democráticas. De outro modo, a autora
caracteriza o “ecossistema da sociedade civil” como o conjunto de grupos de ação local,
associações voluntárias, grupos beneficentes, organizações híbridas em parceria com o poder
público, entre outros.
Essa heterogeneidade da sociedade também é considerada por Scherer-Warren (2006,
p.110) que define a sociedade civil como sendo “a representação de vários níveis de como os
interesses e os valores da cidadania se organizam em cada sociedade para encaminhamento de
suas ações em prol de políticas sociais e públicas, protestos sociais, manifestações simbólicas
e pressões políticas.” Ao contextualizar essa definição com a realidade brasileira, a autora
estabelece três níveis de sociedade civil:


Associativismo local – Formado por associações civis, os movimentos comunitários
que correspondem a expressões locais e/ou comunitárias da sociedade civil
organizada. Fazem parte deste nível os núcleos dos movimentos de sem-terra, semteto, piqueteiros, empreendimentos solidários, associações de bairro;



Formas de articulação inter-organizacionais – É constituído pelos fóruns da sociedade
civil, as associações nacionais de ONGs e as redes de redes, que buscam se relacionar
entre si para o empoderamento da sociedade civil, representando organizações e
movimentos do associativismo local. A articulação entre esses atores se dá, graças a
aparatos comunicacionais como a internet;



Mobilizações na esfera pública – Diferente dos dois níveis anteriores, este não se
caracteriza por formas organizacionais institucionalizadas (registros legais e
certificações, contratos, etc.). Este nível agrega a articulação de atores dos
movimentos sociais localizados, das ONGs, dos fóruns e redes de redes, mas com o
intuito de transcendê-los por meio de grandes manifestações na praça pública,
incluindo a participação de simpatizantes, produzindo visibilidade através da mídia e
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efeitos simbólicos para os próprios manifestantes e para a sociedade em geral. São
exemplos desse nível a marcha dos excluídos, a parada do orgulho gay, as
manifestações do MST no movimento “Abril Vermelho”, dentre outras manifestações
contínuas e/ou de caráter pontual.
Para Scherer-Warren (2006 apud Maia, 2008, p. 332-333), além do estabelecimento de
níveis, a atuação da sociedade civil se especializa de acordo com o âmbito no qual estão
inseridos, de forma a fortalecer as práticas democráticas. Essas áreas de especialização são
caracterizadas como: desenvolvimento dos indivíduos, que são ações que contribuem para que
as pessoas informem-se sobre determinadas questões e aperfeiçoem sua capacidade crítica e
habilidade política, como capacidade de comunicação e negociação; esfera pública, que se
constituem em ações que trazem novos temas para a atenção pública e incorporam vozes de
grupos previamente excluídos do debate; e institucional, que são ações que visam a
contribuição para representar interesses de indivíduos e grupos, inserir demandas na agenda
política e estabelecer condições institucionais para a negociação das reivindicações e
planejamento de ações coletivas, a fim de pressionar os representantes das instâncias
governamentais.
A compreensão desses ecossistemas, níveis e âmbitos da sociedade civil é fundamental
para contextualizar as ações dos movimentos sociais em prol da participação política, uma vez
que estes atores têm exercido papel importante junto à sociedade - no que concerne à
formação cívica, senso de comunidade, dinâmicas de conversação e deliberação - além de
contribuir no controle democrático das agendas, na pressão aos governos pela implementação
de políticas públicas e das produções das decisões políticas.
Gohn (2011, p. 335) define os movimentos sociais como “ações sociais coletivas de
caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e
expressar suas demandas”. Estas ações, segundo a autora, adotam diferentes estratégias de
pressão direta como mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem
constituída, atos de desobediência civil, negociações, dentre outros, e pressões indiretas,
relacionadas a articulações com instâncias do poder público.
Além disso, a autora afirma que os movimentos realizam diagnósticos sobre a
realidade social, constroem propostas e ações coletivas, que fortalecem a luta pela inclusão
social, e desenvolvem o empowerment (empoderamento) de atores da sociedade civil
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organizada, criando identidade para grupos antes dispersos, projetando em seus participantes
o sentimento de pertencimento social, através da atuação em rede.
Esse papel exercido pelos movimentos sociais ficou visível durante o processo de
redemocratização do Brasil, que culminou na promulgação da Constituição de 1988,
considerado como um dos documentos mais avançados e completos em termos de garantias
dos direitos civis, que possibilitou a aproximação da sociedade civil com a esfera
governamental através de uma série de canais de participação para a elaboração e condução
das políticas públicas como conselhos gestores, conferências, fóruns, redes, plebiscitos e
referendos.
Porém, logo após todas essas conquistas, os movimentos sociais no Brasil se
depararam com um grande desafio com a instituição no país, a partir da década de 1990, de
uma postura notadamente neoliberal, que trouxe consigo a reforma do Estado e da
administração pública, e que passam a adotar referenciais de qualidade ligados à gestão de
setores privados (sobretudo a priorização da área econômica), além do recuo drástico das
ações governamentais em áreas sociais primordiais para o desenvolvimento do país como
saúde e educação.
Para Borges (2011, p. 90) diante desse quadro desfavorável, “os movimentos sociais e
organizações da sociedade civil, precisavam rever seu papel na sociedade. Além disso, são
pressionados por mudanças na conjuntura política e econômica, como o desmonte de políticas
sociais pelas políticas neoliberais, crises econômicas internas e a desorganização do mercado
de trabalho, que levou ao crescimento do setor informal e à fragmentação de grupos antes
organizados.”
O que se vê a partir de então é uma mudança de postura das organizações da sociedade
civil que passam a priorizar a participação na elaboração e aplicação de políticas
governamentais – inclusive assumindo funções de governo em diversos aspectos ligados a
elaboração de políticas públicas – em detrimento das críticas ao governo e luta pelas
demandas sociais.
Por trás dessa mudança de papel das organizações da sociedade civil, estão fundações
e organizações do terceiro setor, articuladas e financiadas por empresas, bancos, redes do
comércio e da indústria, e até mesmo por artistas famosos e outras celebridades, que passaram
a realizar os projetos junto à população, em parcerias com o Estado. Ao analisar este cenário,
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que trouxe alterações quanto ao papel exercido e à estrutura dos movimentos sociais no
Brasil, Gohn (2008) avalia que:
Apoiados por recursos financeiros, privados e públicos (oriundos dos numerosos
fundos públicos criados) e por equipes de profissionais competentes – previamente
escolhidos não por suas ideologias, mas por suas experiências de trabalho –, essas
organizações passaram a trabalhar de forma diferente de como os movimentos
sociais atuavam até então. O terceiro setor passou a atuar com populações tidas
como vulneráveis, focalizadas, grupos pequenos, atuando por meio de projetos, com
prazos determinados. Novos conceitos foram criados para dar suporte às novas
ações, tais como responsabilidade social, compromisso social, desenvolvimento
sustentável, empoderamento, protagonismo social, economia social, capital social
etc. (GOHN, 2008, p. 341)

Para Melluci (2001), a análise deste cenário, entretanto não configura necessariamente
em uma crise nos movimentos sociais. Na verdade, ele considera que conflitos, reivindicações
e lutas pelas causas sociais sempre existirão e que sempre haverá questões sobre as quais se
posicionam diferentes grupos, com seus diferentes argumentos, lógicas e projetos de
sociedade. Assim sendo, os movimentos sociais não podem ser conceituados através de um
modelo fixo, uma vez que as lutas sociais seguem tendências e formatos distintos. Destarte,
uma vez que as lutas, enquanto fenômenos sociais, passaram a se realizar de outras maneiras,
faz-se necessário, também que se compreenda os novos modelos de participação e ação das
organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais contemporâneos.
Ainda sobre esta perspectiva do novo modelo de participação das organizações da
sociedade civil e movimentos sociais, Melluci (2001) conclui:
Estamos, certamente, diante do desaparecimento da ação e dos sujeitos que
coincidem com a nossa ideia tradicional de movimento. Não creio que isto
signifique o desaparecimento da ação coletiva, nem o desaparecimento dos conflitos
sociais. Penso, ao contrário, que o que está desaparecendo é a modalidade de
constituição dos atores coletivos que caracteriza a época moderna. A nossa
dificuldade está, portanto, no ter que colocar no interior de categorias, hoje
obsoletas, fenômenos que não podem ser interpretados por meio delas. Não nos
encontramos diante da dissolução dos atores coletivos ou do desaparecimento dos
conflitos, mas de uma mudança profunda da sua forma. (...) verificar-se-á um
crescimento da capacidade de produzir conflitos e de construir identidades coletivas
mais transitórias e mais flexíveis, que terão como interlocutor também um sistema
transnacional. (Melluci, 2001, p. 10).

Entendendo que a sociedade está diante de uma nova conjuntura sócio-política, os
movimentos sociais contemporâneos devem diferenciar-se dos movimentos sociais do
passado. Essas diferenças conjunturais, segundo Gohn (2010) evidenciam-se basicamente nos
seguintes aspectos: a necessidade de qualificação do tipo da ação coletiva; as alterações do
papel do Estado nas suas relações com a sociedade civil; e o surgimento de novos sujeitos
sociopolíticos e a sua relação entre si, através da ação em rede.
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Segundo Subirats (2006 apud Borges, 2011, p. 99) as ações em rede também
apresentam uma abordagem interessante porque podem reunir recursos dispersos e incluir
uma grande variedade de atores diferentes em torno de ganhos comuns. Isso pode contribuir já
na estruturação dos problemas, já que os problemas que geram a formação de políticas
públicas são quase sempre interdependentes, ou seja, trata-se de um conjunto de fatores que
os envolvem e que precisam de um tratamento holístico.
Complementando Subirats (2006), Scherer-Warren (2006) afirma que aspectos como a
globalização e a informatização da sociedade, tem proporcionado o surgimento de novos
sujeitos sociais, novas formas de organização e articulação, além de cenários políticos bem
mais dinâmicos que articulam atores e movimentos sociais e culturais, conectando sujeitos
individuais e atores coletivos em torno de uma identidade ou identificações comuns. Ainda
conforme a autora:
As redes, por serem multiformes, aproximam atores sociais diversificados – dos
níveis locais aos mais globais, de diferentes tipos de organizações –, e possibilitam o
diálogo da diversidade de interesses e valores. Ainda que esse diálogo não seja
isento de conflitos, o encontro e o confronto das reivindicações e lutas referentes a
diversos aspectos da cidadania vêm permitindo aos movimentos sociais passarem da
defesa de um sujeito identitário único à defesa de um sujeito plural. (SCHERERWARREN, 2006, p. 115-116)

Neste sentido, Scherer-Warren (2006) traz o conceito de “rede de movimento social”
que é a identificação de sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos ou projetos em
comum, os quais definem os atores ou situações sistêmicas antagônicas que devem ser
combatidas e transformadas. A definição da rede é ilustrada na figura abaixo:
Figura 3 - Rede de movimento social

Fonte: Scherer-Warren, 2006, p. 113
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Maia (2008, p. 334-336) ao tratar dos efeitos democráticos das diferentes associações
dos movimentos sociais, estabelece quatro tipos de redes, que complementam e reforçam as
definições trazidas por Scherer-Warren (2006): a) redes para produção de conhecimento
técnico-competente, que destinam-se a organizar o conhecimento especializado e torná-lo
disponível para outros movimentos sociais; b) redes de memória ativa, que cuidam da
digitalização de documentos de movimentos sociais (estatutos, atas, relatos), para posterior
armazenamento em portais da internet a fim de torná-los disponíveis para outros atores sociais
interessados; c) redes para produção de recursos comunicativos que buscam aperfeiçoar as
habilidades para uso eficaz de oportunidades de comunicação, no sentido de auxiliar grupos
subordinados e marginalizados a articularem, de modo autônomo, seus próprios interesses e
necessidades; d) redes de vigilância e solidariedade à distância que visam a defesa dos direitos
e proteção dos cidadãos contra discriminação, ou exercendo função de vigilância.
Diante dessa realidade para os movimentos sociais que impõe novas formas de
articulação e contribuição para o incremento e qualificação da participação política, é evidente
que a internet exerce um papel fundamental neste processo de conformação. Para Castells
(2003, p.115) internet é mais do que um instrumento para esses movimentos, ela é o “meio de
comunicação e a infra-estrutura material de uma determinada forma organizacional em rede”.
Ainda segundo Castells (2003,p. 115-118), há três características que marcam essa
nova era para os movimentos sociais: a primeira é que esses movimentos são também
culturais e, por isso, necessitam dos sistemas de comunicação para trabalhar os sistemas e
valores do modo de vida e modelo social que defendem; a segunda é que estes movimentos
sociais precisam representar uma alternativa em relação à crise das organizações políticas
constituídas na “Era Industrial” e, por isso, necessitam de uma comunicação eficiente e
abrangente para sustentar o debate sobre essa questão; a terceira trata do potencial da internet
para a globalização dos movimentos sociais de forma a ampliar as possibilidades de defesa
dos princípios democráticos e da ação dos interesses da mídia de massa, em outras palavras, a
internet possibilita que os movimentos sociais possam pensar localmente (tomando como
referência sua identidade e interesses próprios) e agir de forma global, se fortalecendo e
agregando novos atores e novas experiências de participação.
Dentro deste contexto Machado (2007), aborda que os movimentos sociais utilizam a
internet com o propósito de produzir, reproduzir, compartilhar, expressar e difundir fatos,
ideias, valores, visões de mundo e experiências individuais e coletivas em torno de interesses,
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identidades e crenças – e em um espaço muito curto de tempo e que o seu uso possibilita
vantagens não apenas para as associações, mas também aos cidadãos que podem exercer
diversos papéis de cunho democrático:
A possibilidade de comunicação rápida, barata e de grande alcance faz atualmente
da Internet o principal instrumento de articulação e comunicação das organizações
da sociedade civil, movimentos sociais e grupos de cidadãos. A rede se converteu
em um espaço público fundamental para o fortalecimento das demandas dos atores
sociais para ampliar o alcance de suas ações e desenvolver estratégias de luta mais
eficazes. Em suma, a rede é um espaço público que possibilita novos caminhos para
interação política, social e econômica. Principalmente pelo fato de que nela qualquer
cidadão pode assumir, ao mesmo tempo, uma variedade enorme de papéis – como
cidadão, militante, editor, distribuidor, consumidor, etc. – superando as barreiras
geográficas e, até certo ponto, as limitações econômicas. Este compartilhamento de
valores ocorre com mediações cada vez menores e sem interferência direta de
governos e corporações (Machado, 2007, p.268 e 269).

Realmente, a internet oferece uma gama de possibilidades para que os movimentos
sociais se organizem, mobilizem a sociedade, ampliem o debate acerca das questões sociais, e
qualifiquem e potencializem os processos de participação política dentro de contextos
democráticos (sejam eles representativos, participativos ou deliberativos).
Se por um lado, cria-se uma grande expectativa de que a internet traga mais pessoas à
arena de discussões políticas, sobretudo a juventude que notoriamente tem uma relação de
muita proximidade e afinidade com o uso das tecnologias de comunicação e informação,
deve-se também ter cautela quanto à capacidade da internet em garantir o fortalecimento da
democracia e da adesão aos processos de participação política. Ademais, a internet pode
aumentar as adesões às causas democráticas e participativas, podendo atingir espaços,
instância e pessoas mais diversas e, até mesmo não previstas, contudo, ela não é suficiente
para sustentar os processos estruturais da sociedade nesses aspectos.
As questões referentes à inclusão da juventude nos processos participativos e o uso da
internet para fins políticos, serão tratadas no próximo capítulo.
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3 – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA JUVENTUDE E O PAPEL DA INTERNET
Uma vez abordadas, no capítulo anterior, as relações entre os conceitos e tipos e
participação política com os modelos de democracia contemporâneos, o engajamento cívico e
os movimentos sociais, neste segundo capítulo serão tratadas as implicações destes aspectos
sobre a juventude, em especial no Brasil, bem como o papel da internet nos processos de
participação política e engajamento cívico.
O objetivo é abordar a participação política dos jovens, trazendo aspectos que tratem
da relevância deste público para as pesquisas empíricas acerca do tema; as discussões sobre o
desinteresse dos jovens por questões políticas; apresentar a evolução do cenário brasileiro e os
principais instrumentos e políticas públicas instituídas para garantir a participação dos jovens;
assim como estabelecer um diálogo crítico entre a participação política dos jovens e a
utilização dos recursos da internet.
Este capítulo conclui a abordagem teórica desta dissertação e complementa os pilares
que estruturarão a análise das questões empíricas envolvendo o estudo da Rede Virajovem,
objeto desta pesquisa.

44

3.1 – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA JUVENTUDE
Tratar do tema participação política da juventude não implica simplesmente em tratar
de uma simples relação entre determinado público (os jovens) com um conjunto de ações
vinculadas à cidadania e à democracia (participação política). Lidar com um estudo sobre
juventude requer muito cuidado, uma vez que este público demanda conceitos de diversas
áreas do conhecimento além das Ciências Sociais.
Pode-se definir juventude, dentro dos parâmetros das Ciências Sociais, como sendo
uma etapa de transição na qual os indivíduos dão início ao processo de entrada em diversas
dimensões sociais, características da fase adulta, realizando atividades que esta fase acarreta
(como estudo, trabalho, sexualidade, responsabilidades familiares, deveres e direitos cívicos e
políticos). Essa transição é notadamente marcada pela relatividade e ambiguidade uma vez
que os jovens exercem responsabilidades e independência sempre maiores que as das crianças
e ainda não tão completas como os adultos (Abramo, 1998).
A condição social, de gênero, de etnia e de urbanidade de cada jovem faz com que a
relatividade dessa transição varie de forma muito intensa (Margulis, 1996; Bourdieu, 1983).
Neste sentido, a juventude pode ser caracterizada, genericamente, como um período no qual é
definida a construção da identidade pessoal e social, atrelada com a definição de projetos de
futuro, levando-se em consideração as ambiguidades e relatividade supracitadas.
Em termos de participação política, conforme exposto no capítulo anterior, este tema
está diretamente relacionado às evidências de fortalecimento dos regimes democráticos, bem
como fortalecimento da atuação dos movimentos sociais. A condição dos jovens neste
processo não é uma exceção, ao contrário, muitas vezes os pesquisadores acabam investindo
na juventude grandes expectativas de mudanças que são extraídas de outros contextos, que
não condizem com os incentivos oferecidos para a adesão aos instrumentos de participação
democrática a esses indivíduos. Isso porque o ingresso dos jovens nas atividades políticas
manifesta uma espécie de “renovação demográfica” constante e crescente que qualifica o
processo da participação política (Krischke 2005, p. 324).
Para Mische (1997) um dos problemas com as tentativas de explicar a participação
política de jovens é a utilização de modelos estáticos e deterministas de influência social.
Segundo a autora, esses modelos têm várias versões, desde a teoria funcionalista de
socialização, que explica o comportamento dos jovens como a internalização de normas préconcebidas, até as análises mais estreitas de classes sociais, que reduzem a ação e os
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interesses do jovem à sua posição nas relações de produção. Ainda segundo Mische (1997, p.
138), o estudo da participação política dos jovens requer a inclusão de instrumentos de análise
mais flexíveis, capazes de compreender o dinamismo, a contingência, e a multiplicidade das
experiências e interações sociais deste público.
A complexidade no estudo da participação política dos jovens é consequência da
forma como a juventude é vista pelos pesquisadores. Se por um lado o jovem é tido como
“motor de mudanças na sociedade” tendo como força motriz sua atitude contestadora,
contrária à injustiça e seu dinamismo inovador e criativo, por outro, os jovens também são
vistos como potencialmente desmotivados para participar politicamente das arenas de decisão
nas esferas públicas.
Alguns autores, inclusive, relatam esse desinteresse, muitas vezes declarado pelos
próprios jovens, em se integrar nas discussões políticas, e os definem como “aprendizes de
cidadãos”, ainda submetidos a um processo de transição entre a imaturidade da adolescência e
a responsabilidade do mundo adulto. Uma espécie de “devir humano” ao invés de “ser
humano”. Coleman (2008) aborda essa questão:
Mas quais são as implicações desse estado de transição? Defensores da e-cidadania
consideram o público jovem como aprendizes de cidadão que estão em processo de
transição da imaturidade da adolescência para a consciência de si mesmo da fase
adulta. Como aprendizes, os jovens estão em estado de dependência. Usando uma
frase irônica de Quovrup, eles seriam um “vir a ser humano” ao invés de seres
humanos formados. Isso significa que eles não tem poderes de independência
associada à autodeterminação. O aprendizado cívico implica aprender as habilidades
necessárias para agir responsavelmente, em um mundo de riscos e complexidades.
(COLEMAN, 2008, p. 191)9

Touraine (1993) contrapõe este desinteresse político generalizado e aponta sua
preocupação acerca das condições sociais para a participação política dos jovens, sobretudo os
jovens desprovidos de oportunidades de inserção social, que carecem de desenvolvimento no
sentido para que possam processar a integração de sua experiência de vida e a sua vinculação
com projetos pessoais referidos ao meio social, agindo como legítimos atores sociais. Para o
autor, isso passa pelo fortalecimento do indivíduo, isto é, pela chance de uma socialização
através de mecanismos como educação, construção da autoestima e pela possibilidade de se
9

Tradução livre de: “But what are the implications of this transitional status? Advocates of managed ecitizenship regard young people as apprentice citizens who are in a process of transition from the immaturity of
childhood to the self-possession of adulthood. As apprentices, youth are in a state of dependency and becoming:
to use Quovrup’s wry phrase, they are human becomings rather than human beings. This means that they lack
the powers of independent agency associated with self-determination. Civic apprenticeship entails learning the
skills required to exercise responsible judgment in a risky and complex world.”
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perceberem como executores de papéis na vida adulta futura. Além disso, com a capacidade
de definir escolhas, fazer julgamentos e sustentar relações sociais, sejam elas de cooperação,
consenso ou conflito.
Abramo (1998, p. 34-37) reforça essa questão afirmando que há a necessidade de se
potencializar a participação política dos jovens em condições de vulnerabilidade. Para a
autora existem quatro passos fundamentais para isso: “1 – Fortalecimento individual do
jovem: para que os jovens se tornem atores com capacidade de participação faz-se necessário
o fortalecimento subjetividade e da autoestima. Ou seja, com a personalidade estruturada,
juntamente com a capacidade de identificação social e estruturação de projetos pessoais, os
jovens estão aptos a estabelecer vínculos de participação social; 2 – Educação para cidadania
e para democracia: deve-se fomentar, em todos os espaços de socialização dos jovens
(incluindo a escola, organizações sociais, governamentais e não governamentais), a educação
para a participação e para a cidadania. Ela inclui a prática de tomada de decisões em grupo, o
desempenho do papel de lideranças na representação do grupo, a solução de controvérsias
através da mediação e da negociação e o debate sobre a ética social e os direitos e
responsabilidades inerentes ao exercício da cidadania; 3 – Fomento ao protagonismo juvenil:
protagonismo juvenil pode ser compreendido como estímulo para que os jovens possam
envolver-se, de forma autônoma, com processos de discussão, decisão, planejamento e ação,
através do envolvimento com questões reais.” Este conceito deve ser visto em duas
dimensões: a educativa, voltada para o preparo ao exercício da cidadania, e a dimensão social,
na medida em que o protagonismo gera o reconhecimento da participação dos jovens e que é
capaz de gerar mudanças decisivas na realidade social, cultural e política, na qual estão
inseridos; 4 – Potencialização e espaço para organizações juvenis: entre as quatro proposições
esta é que está menos desenvolvida e incorporada pelas instituições sociais, e
consequentemente a mais difícil para se implementar, porque parte da premissa que os jovens
são capazes de se estruturar, como atores coletivos com capacidade para atuar, negociar e
tomar decisões a partir de seus próprios pontos de vista e demandas. Além disso, deve-se
levar em consideração, também, que as organizações juvenis, possam atuar como
interlocutores válidos, que possam abrir espaços de negociação e aumentem sua
representatividade e capacidade de interferência social.
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A Análise de Abramo (1998) é muito pertinente porque pode ser visto como um
percurso composto por etapas sequenciais que visam garantir a potencialização da
participação política de jovens, em especial, os jovens desfavorecidos de oportunidades de
inserção social. Primeiro esse sujeito é fortalecido individualmente, de forma a estruturar sua
identidade, seus vínculos sociais e seus projetos pessoais; depois ele passa a aprender, nos
locais onde convive com outros jovens, as bases para cidadania e a participação política,
desempenhando papéis de liderança e mediação; a partir daí ele passa a exercer a atuar como
protagonista, envolvendo-se de forma autônoma com as responsabilidades do exercício da
cidadania; e por fim, esse jovem pode atuar em conjunto com os seus pares, também
preparados, através de ações coletivas dentro de organizações juvenis.
Percebe-se que o grande entrave deste percurso metodológico de Abramo (1998), na
época em que foi concebido, final do século passado, era a atuação coletiva dos jovens,
através de organizações juvenis, uma vez que estas deveriam contar com o apoio de outros
movimentos para contribuir na sua atuação. Contudo, como visto no capítulo anterior desta
dissertação, o advento do século XXI trouxe consigo uma nova perspectiva para os
movimentos sociais, com o aumento da integração e atuação em rede, graças ao uso
intensificado das tecnologias digitais de informação e comunicação, principalmente a internet.
Isso proporcionou as organizações juvenis maiores aprendizados e apoio às suas ações de
voltadas para participação política e engajamento cívico. No decorrer deste capítulo, o uso da
internet pelos movimentos sociais será melhor desenvolvido.
Voltando às questões referentes à participação política dos jovens, outros estudiosos
relatam em seus estudos que a juventude, de forma geral, está cada vez mais desmobilizada,
distante e, sobretudo, desinteressada das questões que tenham envolvimento com situações
diretamente ligadas a participação política e engajamento cívico. Nos Estados Unidos, onde
os estudos sobre essa temática estão mais avançados, há pesquisas que indicam um aumento
significativo nos índices de desprendimento cívico da juventude americana do final do século
XX, se comparada com a juventude das décadas de 1960 e 1970.
Em um desses estudos, Carpinni (2000) averiguou que o engajamento cívico dos
jovens só acontece quando há três fatores que se interligam: a motivação aliada a
oportunidade e a capacidade de participar politicamente. Essa motivação para participar
deriva de uma série de itens como a sensação de responsabilidade, satisfação em participar
visando um bem comum com os outros, identificação de um problema público e a crença de
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que a participação vai fazer a diferença. As oportunidades de se envolver na vida pública
são determinadas pela própria infraestrutura cívica e estão diretamente ligadas ao processo
eleitoral e às associações civis e políticas. E finalmente, os cidadãos devem ter a capacidade
de aproveitar as oportunidades que estão disponíveis, capacidade esta que inclui organização,
comunicação e liderança.
Segundo o autor, o declínio do engajamento cívico dos jovens americanos está
atribuída diretamente a cada um desses três fatores. Falta a este público a crença de que o
envolvimento nas questões de ordem pública, de forma individual ou coletivizada, é possível.
Além disso, o afastamento dos jovens é reflexo da falta de oportunidades significativas para
se engajar.
Outro ponto analisado por Carpinni (2000) é a possibilidade da internet contribuir com
o aumento do engajamento cívico entre os jovens. Mesmo passados mais de dez anos da
realização dessa pesquisa, o autor traz nas suas considerações elementos importantes que
servem de parâmetros para justificar essa relação: a internet aumenta a velocidade
com que as informações podem ser coletadas e transmitidas, aumenta o acesso a um maior
volume de informações, cria maior flexibilidade para a produção e acesso às informações,
proporciona maior interatividade e permuta entre as fontes de informação (de um a
um, um para muitos, muitos para um e muitos para muitos), muda a natureza dos pólos
geográficos (tanto da emissão, como na recepção das mensagens), integra e convergem todas
as outras mídias tradicionais e altera as definições tradicionais quanto a quem são os
produtores e quem são os consumidores da informação. Para o autor, essas características da
internet têm implicações que potencializam justamente os três fatores para o engajamento
cívico: a motivação, a capacidade e, sobretudo, proporciona novas oportunidades para que os
jovens se envolvam em questões de ordem pública e política10.
Essas considerações são de fundamental importância levando-se em conta que, se por
um lado os jovens estão afastados das discussões que envolvem o engajamento cívico e a
participação política, por outro, este mesmo público é justamente o que utiliza com mais

10

É importante salientar que não estão sendo considerados aqui os impactos do “fenômeno” da participação
política dos jovens americanos, através do uso da internet, durante a campanha de Barack Obama para presidente
dos EUA, em 2008.
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facilidade e com mais intensidade das tecnologias digitais de comunicação, sobretudo a
internet11.
Carroll, Howard, Vetere, Peck e Murphy (2001) constataram esta facilidade no
processo de apropriação das TIC’s pelos jovens, e nomeou este processo dentro de duas
categorias: tecnologia como concebida e tecnologia em uso. Segundo os autores, a tecnologia
como concebida refere-se aos artefatos tecnológicos que são oferecidos a um público
específico com o intuito de que os usuários sigam o modelo e as regras já instituídas e,
utilizem apenas os recursos recomendados para executar determinadas tarefas. Este público
normalmente é constituído por formadores de opinião (jornalistas, consultores, artistas) de
forma a divulgar e influenciar o uso de determinada tecnologia. Uma vez exposto a esses
artefatos tecnológicos previamente concebidos, os jovens podem agir dentro de três
parâmetros: 1 - A não apropriação, quando os usuários não conhecem ou não têm interesse
pela tecnologia; 2 - A apropriação, quando os usuários julgam e avaliam a tecnologia,
selecionam e adaptam alguns dos seus recursos de forma a satisfazer as suas necessidades; e 3
- Desapropriação, quando os usuários após tomarem conhecimento sobre a tecnologia em
questão, preferem não utilizá-la. Este último parâmetro pode ocorrer no início ou no final do
processo de apropriação.
Já a categoria das tecnologias em uso descreve a maneira com a qual o usuário ou um
grupo de usuários utilizam as TIC’s. Essa categoria é justamente o resultado do processo de
apropriação, incorporado às rotinas diárias dos jovens, implicando a sensação de estabilização
que está condicionada a ausência de interação social entre os usuários, novos conhecimentos,
o tempo e as necessidades sociais que podem levar esses sujeitos a uma nova avaliação da
tecnologia e iniciar o processo de desapropriação.
Outro ponto importante a ser destacado neste estudo é que a apropriação das TIC’s
pelos jovens é impulsionada pela necessidade de lidar com questões ligadas a identidade,
poder e fragmentação. As questões envolvendo identidade referem-se ao sentido de
pertencimento a um determinado grupo com a apropriação da tecnologia, uma espécie de
“pré-requisito” para uma vida social. O poder também faz parte dessas questões na medida em
que os jovens podem estabelecer, através do uso das tecnologias, filtros determinando quem
pode acessar suas informações, bem como quem são os contatos prioritários. Já no aspecto da

11

O uso da internet pelos jovens será amplamente abordado em outro tópico deste capítulo.
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fragmentação, as tecnologias digitais permitem que os jovens possam lidar de forma mais
autônoma com a fragmentação resultante dos diferentes grupos dos quais pertencem (trabalho,
escola, atividades sociais, família e amigos) e que nem sempre estão próximos
geograficamente.
Os efeitos da apropriação das TIC’s pelos jovens também foram estudados por Bar,
Pisani e Weber (2007), que definem apropriação como sendo o processo através do qual os
usuários tomam uma tecnologia exterior como sua, adaptando, reinventando e inovando essa
tecnologia de acordo com suas necessidades. Este processo é fundamentalmente uma
negociação entre o poder e o controle sobre a configuração da tecnologia, suas formas de uso
e a distribuição dos seus benefícios. Este processo é fundamentalmente político e consiste em
uma verdadeira “batalha” sobre as configurações do sistema tecnológico a fim de definir
quem pode usá-lo, a que custo, sob quais condições, para que fins e com quais consequências.
Além disso, este confronto é altamente criativo e propicia a inovação, na medida em
que os usuários podem “reinventar” a tecnologia, saindo das características pré-concebidas e
instituindo novos usos não previstos, para atender suas necessidades e interesses,
proporcionando uma renegociação criativa de poder que é essencial para que seja constituída
verdadeiramente a apropriação.
Na visão dos referidos autores a evolução das tecnologias digitais da comunicação se
dá através de etapas cíclicas, compostas por três momentos fundamentais: o primeiro consiste
na adoção da tecnologia e a sua utilização nas atividades cotidianas, com os fornecedores
exercendo o controle da situação; no momento seguinte, os usuários começam a experimentar
novos recursos da tecnologia, modificam características para melhor se adaptar às suas
necessidades e desejos; inevitavelmente a experimentação do segundo momento encontrará
barreiras nos limites impostos pela arquitetura da tecnologia em questão, esse confronto
suscitará a necessidade de transformar substancialmente essas plataformas, fazendo com que
uma nova tecnologia seja inserida e as etapas cíclicas se repitam novamente. Independente de
quanto tempo dure cada etapa deste ciclo, Bar, Pisani e Weber (2007) afirmam que este
modelo é essencial para a compreensão do processo de apropriação:
Independentemente da escala de tempo determinado, este modelo cíclico é
particularmente útil para um estudo da apropriação das tecnologias por três razões:
Primeiro, ele isola o mecanismo de adoção dentro do amplo processo de evolução
tecnológica permitindo uma melhor identificação e análise de suas propriedades e
explorar como se relaciona com outros estágios. Em segundo lugar, este modelo
destaca as flutuações cíclicas de poder entre fornecedores e usuários: na primeira os
fornecedores são os controladores e os usuários apenas decidem se adotam ou não a
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tecnologia; na segunda (a da apropriação) os usuários adquirem um maior controle
sobre o uso da tecnologia e passa a ocorrer uma negociação tensa e criativa entre
ambas as partes; já na última fase acontece a renegociação por meio da
reconfiguração da tecnologia, baseada nas novas formas de experimentação da fase
anterior. Em terceiro lugar, esta visão cíclica traz uma descrição detalhada sobre a
análise do processo de inovação e evolução do uso das tecnologias. (BAR, PISANI e
WEBER, 2007, p. 25)12

Ainda dentro dos parâmetros da análise deste modelo cíclico, os autores elencam três
modos de apropriação: o barroco, a crioulização e o canibalismo. No modo barroco, os
fornecedores deixam, intencionalmente, lacunas para que os usuários possam fazer pequenas
experimentações e personalizações, seguindo um “script” já determinado. É a maneira mais
básica na qual os usuários podem se apropriar de uma tecnologia.
A crioulização é uma forma mais profunda de apropriação, na qual os usuários criam o
seu próprio roteiro de personalização e experimentação criativa da tecnologia, recombinam
elementos e, sobretudo, estão mais envolvidos na mudança da tecnologia para que esta atenda
às suas necessidades.
Por fim, o canibalismo define um modo de apropriação no qual a prática dos usuários
é contra os interesses dos fornecedores. Essa é a forma de apropriação mais extrema no
sentido em que os usuários optam pelo conflito com os fornecedores no intuito de alterarem
os dispositivos da tecnologia para burlar barreiras, utilizando conhecimentos técnicos
avançados.
Em suma, essas análises trazem indícios de que o processo de apropriação por se tratar
também de um processo de negociação e renegociação das relações de poder, quanto à
aplicação e replicação das TIC’s, pode levar os jovens a se sentirem mais estimulados e
capacitados a participarem com mais propriedade das questões que incorram em engajamento
cívico. Ou seja, a relação entre a TIC’s e as práticas da cidadania se estabelece na medida em

12

Tradução livre de: “Regardless of the particular time scale or scope, this cyclical model is particularly
useful to a study of technology appropriation for three reasons. First, it isolates the appropriation mechanism
within the broader technology evolution process, thus allowing us to better identify and analyze its properties
and explore how it relates to the other stages. Second, this cyclical model highlights the fluctuations of the power
relationship between providers and users. At first, providers are largely in control and users simply get to decide
whether to adopt the technology or not. The appropriation phase marks the attempts by users to acquire greater
control over the shape and use of the technology, characterized by the negotiation of the creative tension
between these two parties. Finally, the re-organization phase brings some measure of resolution through
reconfiguration of the technology around the lessons learned through experimentation during the appropriation
phase. Third, this cyclical view opens up a richly detailed description and analysis of the innovation process, and
of the attached co-evolution of technology and practice”.
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que considera-se a primeira como um potencial através do qual os sujeitos coletivos atuem no
sentido da construção da segunda (Cogo; Lopes, 2011, p.46).
Reforçando esta relação entre TIC’s e práticas cidadãs, outros pesquisadores apontam
um aumento significativo nos índices de participação política dos jovens. Norris (2003)
aponta uma crescente importância de formas políticas de participação, principalmente na
juventude europeia. A pesquisa da autora foi baseada nos dados do European Social Science
Survey do ano de 2002 que abrangeu 15 países deste continente e constatou que o ativismo
político da juventude tem aumentado e confirma uma mudança qualitativa nas modalidades de
participação política, incluindo as modalidades de caráter espontâneo, associativo e não
convencionais, como complementares as modalidades tradicionais de participação.

Ao

concluir o estudo a autora afirma que:
Therefore the comparison suggests that the political energies among the younger
generation in postindustrial societies have diversified and flowed through causeoriented activism, rather than simply ebbed away into apathy. Evidence in this report
indicates that multiple contemporary channels of civic engagement, mobilization
and expression have emerged in postindustrial societies to supplement traditional
modes. How far this represents a broader cultural shift from the politics of loyalties
towards the politics of choice is an issue raising important challenges for the future
of representative democracy in Europe13. (Norris, 2003, p.17)

Para Krischke (2005, p. 342) o trabalho de Norris (2003) é de inestimável relevância
para os estudos de participação política, pois conseguiu correlacionar os subgrupos de idade e
a integração dos jovens no processo político, utilizando uma análise multivariada com
indicadores demográficos e socioeconômicos, agregando-os às atitudes políticas usuais, como
interesse, confiança e eficácia política, participação em campanhas sociais e políticas. Por
fim, a pesquisa conseguiu vincular dados da atividade associativa da própria juventude,
construindo variáveis culturais relacionadas à participação, tolerância e valores, incluindo
uma abordagem histórica do tema participação política em cada país pesquisado.
No Brasil, o tema juventude e sua relação com o uso das tecnologias digitais e com a
participação política, também é elemento chave de algumas pesquisas. Além disso, nos

13

Portanto, a comparação sugere que as energias políticas entre a geração mais jovem, nas sociedades pósindustriais se diversificaram e fluíram através de ativismo não convencional, ao invés de simplesmente se
declinar em apatia. Evidências neste relatório indicam que múltiplos canais contemporâneos de engajamento
cívico, mobilização e expressão surgiram nas sociedades pós-industriais para completar os modos tradicionais de
participação política. Até que ponto isso representa uma mudança cultural mais ampla das políticas de lealdade
para com a política de escolha é uma questão que suscita desafios importantes para o futuro da democracia
representativa na Europa. (Tradução livre)

53

últimos 25 anos, após o processo de redemocratização do país, e com a Constituição de 1988,
este público passou a se inserir, gradativamente, em uma série de políticas públicas adotas
pelo governo. Estes assuntos serão tratados no próximo subcapítulo.

3.2 – A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA JUVENTUDE NO BRASIL
O reconhecimento da importância da participação política dos jovens no Brasil evoluiu
de forma bastante significativa entre a segunda metade do século XX e os dias atuais. Até
meados dos anos 1960, a visibilidade do tema no Brasil ficou restrita aos jovens estudantes de
classe média, engajados em movimentos estudantis, jovens da contracultura e jovens
militantes de partidos políticos de esquerda, que exerciam o enfrentamento do modelo
capitalista da sociedade e, a partir de 1964 com a implantação da ditadura militar, passaram a
confrontar diretamente o sistema de governo, na luta pelo reestabelecimento da democracia.
Na década de 1980 com o arrefecimento da repressão, o cenário para a participação da
juventude se torna mais favorável, contudo nenhuma medida voltada para a implementação de
políticas públicas que beneficiassem este público foi instituída. Com a promulgação da
Constituição de 1988 e o estabelecimento de espaços e instrumentos para a participação
política dos cidadãos, não trouxe uma mudança imediata nesta questão. Obviamente, houve
um alargamento das possibilidades de participação política dos jovens, sobretudo através dos
movimentos sociais e organizações não governamentais, com a instituição de projetos sociais
que fomentassem o engajamento cívico desses sujeitos, ao mesmo tempo em que
pressionavam o poder público para a aplicação de políticas de inclusão e proteção da
juventude.
No começo da década de 1990 dois fatores marcaram a participação política dos
jovens no Brasil: 1 - A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que,
mesmo não acolhendo os jovens maiores de 18 anos, trouxe uma série de instrumentos de
garantia dos direitos a este público e tornou-se um documento de referência, que a princípio,
teria condições de, uma vez cumpridas suas determinações, contribuir diretamente na
formação cidadã das crianças e adolescentes e, consequentemente torná-las jovens mais
conscientes e mais participativos.
Porém, não foi necessariamente o que aconteceu, embora houvesse o debate sobre a
juventude, ele ainda acontecia de forma bastante fragmentada e ficava em segundo plano, uma
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vez que o tema “criança e adolescente” homogeneizava as discussões; 2 – A forte atuação dos
movimentos sociais e ONG’s que reivindicavam a inclusão da juventude nas políticas de
proteção e incentivavam os jovens a participar politicamente através de formas mais variadas
como aconteceu no processo de impeachment do então presidente Fernando Collor, que levou
milhares de pessoas às ruas de todo o Brasil.
Para Castro e Abramovay (2009) este cenário constituído nas duas últimas décadas do
século XX trouxe mudanças importantes na forma dos jovens exercerem a participação
política e o engajamento cívico:
Desde a década de 80, a juventude tem definido novos parâmetros no que concerne à
sua participação política na sociedade. Emergem, em nosso dia a dia, diversos
movimentos jovens que não mais se resumem às organizações partidárias, sindicatos
e grêmios estudantis. Também as temáticas suscitadas por esses movimentos não
mais se orientam seja para mudanças sociais macroformatadas, seja para
questionamento do sistema capitalista como a luta pelo socialismo. Mas, em
contrapartida, indo contra a corrente de análises lineares, não necessariamente as que
insistem em mudanças sociais e lutas político-partidárias e sindicais desapareceram
ou se colocaram de forma dicotômica. (Castro; Abramovay, 2009, p. 29)

Essa diversidade e ampliação das formas de participação política, não foram
suficientes para colocar a juventude como prioridade nas políticas governamentais inclusivas.
Foi apenas no início do século XXI, mais precisamente a partir de 2003, com a posse do
presidente Luís Ignácio Lula da Silva, que o governo federal iniciou o planejamento e
execução de ações que visavam à promoção de novos parâmetros de inclusão social e que,
finalmente, colocou a juventude no rol das prioridades dos programas governamentais.
Desde então foram instituídas a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho
Nacional de Juventude, em 2005, através da Lei 11.129, espaços institucionais que
fomentaram a elaboração do Plano Nacional de Juventude com o estabelecimento de políticas
públicas voltadas para os jovens, com a participação de instâncias governamentais e da
sociedade civil organizada.
Através deste plano foram organizadas e realizadas a I e a II Conferência Nacional de
Juventude, realizadas em 2008 e 2011, respectivamente. Essas conferências tiveram como
principal tema o Plano Nacional de Juventude, que foi fundamental para a aprovação de dois
projetos que se transformaram em divisores de água em relação à garantia dos direitos dos
jovens no Brasil: a aprovação em 13 de julho de 2010, pelo Congresso Nacional, do Projeto
de Emenda Constitucional 42/2008, a chamada PEC da Juventude, que inseriu na
Constituição o termo “juventude” e estabeleceu a faixa-etária de 15 a 29 anos para essa
população; e a aprovação do Estatuto da Juventude (PL 4.529/04), que foi aprovado em julho
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de 2013 e sancionado pela presidente Dilma Rousseff em agosto deste mesmo ano, na forma
da Lei nº 12.852. Esses avanços na política governamental para a juventude no Brasil
(Política Nacional de Juventude, Secretaria e Conselho Nacional de Juventude e o Estatuto da
Juventude), serão melhor contextualizados a seguir.
A Política Nacional de Juventude14 (PNJ) abrange um conjunto de ações do governo
federal no estabelecimento de políticas públicas para os jovens no Brasil. Através desta
política foram instituídos e legitimados, importantes espaços para a inclusão e a consolidação
da deliberação política para os jovens e suas causas. Ela aborda três dimensões, a dimensão
institucional que inclui a Secretaria Nacional de Juventude e Conselho Nacional de Juventude
que contribuíram na implantação de secretaria, subsecretarias, conselhos e coordenadorias de
juventude em cerca de 1.000 munícipios e 25 estados brasileiros, além do fomento à criação
de Fóruns Nacionais de Gestores Municipais e Estaduais de juventude.
Já a dimensão internacional exige que o Brasil mantenha o intercâmbio permanente
com outros países, sobretudo da América Latina, e participe de debates internacionais sobre o
tema. Desde 2010, o país integra a Organização Ibero-Americana de Juventude (OIJ), único
órgão multilateral de juventude no mundo que está vinculado à Organização dos Estados
Americanos (OEA) e é composto por Espanha, Portugal e pelos países latino-americanos.
Além disso, o Brasil integra a Reunião Especializada de Juventude do Mercosul (REJ), que
envolve os países do Cone Sul e responsável pela implementação de políticas de juventude
sob a ótica da integração; e também, mantém diálogo institucional, para manutenção de uma
agenda comum para a juventude, com os países que integram a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP).
Por fim a dimensão legal estabelece o marco legal, dando as condições para que as
políticas de juventude no Brasil se consolidem enquanto política de Estado, garantindo a sua
execução independente de qual partido político esteja governando o país. Três matérias
integram o marco legal da juventude no Brasil: o Projeto de Emenda Constitucional nº
042/2008, conhecida como PEC da Juventude, que transformou-se em Emenda Constitucional
65, que insere o termo “jovem” no texto constitucional, no capítulo dos Direitos e Garantias
Fundamentais, como já ocorreu com os termos “criança”, “adolescente” e “idoso”; O Estatuto
da Juventude, que estabelece a responsabilidade das três esferas governamentais na execução

14

www.juventude.gov.br/politica
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das políticas juvenis, que foi aprovado no Congresso Nacional em julho de 2013 e sancionado
em agosto do mesmo ano sob forma da Lei 12.852; e o Plano Nacional de Juventude que
estabelece um conjunto de metas que os governos – federal, estadual e municipal – deverão
cumprir em relação à política juvenil em um período de dez anos e que encontra-se sob
apreciação do Congresso Nacional.
A Secretaria Nacional de Juventude15 (SNJ) foi criada em 2004 a partir de um grupo
interministerial constituído para fazer um diagnóstico da juventude brasileira e dos programas
do governo federal destinados a esse público. Vinculada à Secretaria Geral da Presidência da
República, a SNJ tem como funções a promoção de programas de cooperação com
organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados para as políticas de
juventude. Até o ano de 2011 essa Secretaria era responsável pela execução do Programa
Nacional de Inclusão de Jovens, que a partir de 2012 passou para o Ministério da Educação.
Segue abaixo o organograma da SNJ, disponível no sítio da instituição.
Figura 4 – Organograma da Secretaria Nacional de Juventude

Fonte: www.juventude.gov.br/sobre-a-secretaria/estrutura

O Conselho Nacional de Juventude16 (CONJUVE) foi instituído em 2005, juntamente
com a Secretaria Nacional de Juventude e tem como principais atribuições: propor estratégias
15

www.juventude.gov.br

16

www.juventude.gov.br/conjuve
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de acompanhamento e avaliação da Política Nacional de Juventude; apoiar a Secretaria
Nacional de Juventude na articulação com outros órgãos da administração pública federal,
governos estaduais e municipais; promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre
a realidade da situação da juventude, com intuito de contribuir na elaboração de propostas de
políticas públicas; apresentar propostas de políticas públicas e outras iniciativas que busquem
assegurar e ampliar os direitos dos jovens; realizar articulação com os conselhos estaduais e
municipais de juventude e outros conselhos setoriais, para ampliar a cooperação mútua e o
estabelecimento de estratégias comuns de implementação de políticas públicas de juventude; e
fomentar o intercâmbio entre organizações juvenis nacionais e internacionais.
O CONJUVE é composto por 1/3 de representantes do poder público e 2/3 da
sociedade civil, em números, essa representação totaliza 60 membros, sendo 20 representantes
do governo federal e 40 representantes da sociedade civil. Entre os representantes da esfera
governamental estão integrantes da Secretaria Nacional de Juventude, de todos os Ministérios
que possuem programas voltados para os jovens; a Frente Parlamentar de Políticas para a
Juventude da Câmara dos Deputados; o Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude;
além das associações de prefeitos. Os membros do Conselho são escolhidos para um mandato
de dois anos, mediante eleição direta, e os cargos de presidente e vice-presidente são
alternados, a cada ano, entre governo e sociedade civil.
Já a parcela de representantes da sociedade civil envolve fóruns e redes de juventude,
movimentos sociais de jovens de abrangência local e nacional (que atuam em áreas como arte
e cultura, trabalho rural, movimento estudantil, movimento hip-hop, empreendedorismo social
e empresarial, feminismo, movimento negro, LGBTTT - lésbicas, gays, bissexuais,
transexuais, travestis e transgêneros - meio ambiente, pessoa com deficiência, movimentos
comunitários de moradia, político-partidários, religiosos, questões indígenas e trabalho
urbano). A proposta é garantir a maior diversidade possível para que as ações e políticas
propostas sejam as mais inclusivas.
O trabalho desenvolvido pelo CONJUVE é categorizado em duas frentes: as
comissões e os grupos de trabalho. As comissões atuam nas áreas de Articulação e Diálogo,
Acompanhamento de Políticas Públicas, Comunicação e Parlamento. Já os grupos de trabalho
são divididos em Juventude Negra, Relações Internacionais, Meio Ambiente e Pacto pela
Juventude. A representação da rede Virajovem no CONJUVE, é responsável pela
coordenação da comissão de Comunicação.
58

No ano de 2010, o CONJUVE realizou um mapeamento acerca dos conselhos
municipais e estaduais de juventude existentes no Brasil. Os principais resultados divulgados
a partir do levantamento foram: a existência na época de 105 conselhos atuantes, sendo que
pouco mais da metade deles possui entre um e cinco anos de funcionamento; 47% estavam
localizados na região Sudeste; 58% tinha composição paritária e 53% tinha caráter
deliberativo. Sobre os principais desafios enfrentados, 49% apontaram a falta de orçamento e
para 26% a falta de disposição dos conselheiros em participar das atividades. Por último a
pesquisa tratou dos impactos da atuação dos conselhos, para 47% o principal impacto foi na
melhoria das políticas públicas para a juventude e para 36%, a mobilização da sociedade civil
e dos movimentos juvenis foi o maior retorno positivo com a implantação dos conselhos. A
partir destes resultados o CONJUVE lançou, também em 2010, a cartilha Os Conselhos de
Juventude no Brasil – como criar um conselho17 com orientações básicas para a criação e
implementação de conselhos de juventude, com propostas para a elaboração de políticas de
participação e controle social de políticas públicas para os jovens.
Encerrando a explanação sobre os instrumentos da política governamental para a
juventude, instituídos no Brasil a partir de 2005, vem o Estatuto da Juventude18, que foi fruto
de intenso trabalho de mobilização e articulação dos movimentos sociais com instâncias dos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, durante mais de oito anos, em prol da garantia
dos direitos dos jovens.
Com a sua promulgação em 2013, tronou-se um documento pioneiro na América
Latina, no que se refere à legislação para jovens e que consolida a juventude das políticas de
Estado. Distribuído em 48 artigos, o Estatuto da Juventude discrimina os princípios e
diretrizes para o estabelecimento de políticas públicas para a juventude (pessoas com idade
entre 15 e 29 anos), além dos direitos concedidos a este público que estão agrupados em:
Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil; Direito à
Educação; Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda; Direito à Diversidade e à
Igualdade; Direito à Saúde; Direito à Cultura; Direito à Comunicação e à Liberdade de
Expressão; Direito ao Desporto e ao Lazer; Direito ao Território e à Mobilidade; Direito à
Sustentabilidade e ao Meio Ambiente; e Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça.

17
18

Disponível em: http://issuu.com/secretariageralpr/docs/juv_guiaconselhos
Vide documento na íntegra no Anexo 1 desta dissertação.

59

No que concerne ao foco desta dissertação, os artigos que compõem a Seção I (Direito
à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil) e a Seção VII (Direito
à Comunicação e à Liberdade de Expressão) do Estatuto da Juventude conforma os princípios
democráticos para a garantia e o fomento da participação política dos jovens com o uso das
ferramentas de comunicação. Na Seção I a participação da juventude compreende dentre
outros requisitos: a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários como indivíduo
digno de ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais; o envolvimento ativo
dos jovens em ações de políticas públicas das quais ele e sua comunidade sejam beneficiários;
a participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a defesa dos direitos
da juventude; e efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a voz
e voto.
Em termos de liberdade de expressão e acesso a bens de comunicação, a Seção VII
estabelece que os jovens têm direito à produção de conteúdo, individual e colaborativo, e ao
acesso às tecnologias de informação e comunicação e que é papel do Estado promover a
inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias de informação e
comunicação; além de promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens.
Diante de tudo que foi exposto sobre os pilares da política nacional de juventude, no
Brasil (Política Nacional de Juventude, Secretaria e Conselho Nacional de Juventude e o
Estatuto da Juventude) pode-se afirmar que eles funcionam como exemplos da aplicação dos
princípios de um governo democrático, na medida em que se estabeleceram parâmetros para a
integração e diálogo entre instâncias governamentais e movimentos sociais em prol de um
bem comum. Além disso, é possível perceber uma ligação direta com as assertivas acerca do
papel da democracia para o fomento da participação política, e da atuação dos movimentos
sociais na articulação e mobilização da sociedade pela garantia de direitos e da qualificação
das práticas democráticas, trazidas por Marques (2008); Borges (2011); Toro (2009); Maia
(2008), no capítulo anterior desta dissertação.
Em termos práticos, dentro do cotidiano da juventude brasileira, já é possível mensurar
avanços da política nacional de juventude em termos de fomento à participação política destes
indivíduos. A pesquisa realizada pelo CONJUVE em 2010, supracitada, demonstra nos seus
dados que, apesar de todos os instrumentos disponíveis, ainda há necessidade de um intenso
trabalho de mobilização para que os conselhos de juventude alcancem todas as regiões do país
e que possam atuar adequadamente pela garantia dos direitos dos jovens. Outras pesquisas de
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caráter mais abrangente foram realizadas com vistas a mensurar o índice de interesse dos
jovens brasileiros no que concerne à participação política e engajamento cívico:
a) No ano de 2005 os pesquisadores Helena Abramo e Pedro Branco organizaram o
estudo Retratos da Juventude Brasileira, em parceria com o Instituto Cidadania e a
Fundação Perseu Abramo. Foram realizadas 3.500 entrevistas, com jovens entre 15
e 24 anos de idade, residentes nas áreas urbanas e rurais de 198 munícipios, das
cinco regiões do Brasil. A pesquisa abordou aspectos relacionados à identidade,
valores, escola, políticas públicas, espaços de participação, cidadania, cultura e
lazer, questões de gênero e raça, relação coma mídia, sexualidade, drogas e
violência. No que concerne à área de interesse desta dissertação, a pesquisa
apontou como principais resultados: 37% dos jovens acham que a política
influencia muito na vida pessoal; 55% dos jovens responderam que não se
percebem como influenciadores na política; apenas 1% dos jovens afirmou que faz
parte de partido político; 54% percebem a política como algo muito importante;
para 53% a democracia é a melhor forma de governo; no que se refere à confiança
nas instituições, 83% afirmaram confiar totalmente na família, enquanto que os
movimentos populares tem a confiança completa de 19% e os partidos políticos e o
congresso nacional obtiveram 3% da confiança total dos entrevistados; 4%
afirmaram participar de movimentos sociais ou de associações de bairros; para
59% a participação popular é a melhor forma de se resolver os problemas do país;
para 59% os direitos individuais/civis são os mais importantes.
Quadro 2 - Resumo dos resultados da pesquisa Retratos da Juventude Brasileira
Pesquisa Retratos da Juventude Brasileira 2005
Variáveis

Percentuais

Influência da política na vida

37% acham que influencia muito

Jovens como influenciadores na política

55% não se veem como influenciadores

Integrante de partido político

Apenas 1% é integrante

Importância da política

54% acha a política muito importante

Melhor forma de governo

53% vê a Democracia como a melhor forma

Confiança nas instituições

54% na família
19% nos movimentos populares
3% nos partidos e no Congresso
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Participação em movimentos sociais

4% participam

Melhor forma para resolver os problemas do país

59% acham que é a participação popular

Direitos mais importantes

59% acham que são os direitos individuais e
civis

b) Em 2006, o IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas)
juntamente com o Pólis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas
Sociais divulgaram a pesquisa intitulada Juventude brasileira e democracia –
participação esferas e políticas públicas. Cerca de 8.000 jovens, de 15 a 24 anos
de idade, moradores de sete regiões metropolitanas do Brasil (Belém, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Distrito
Federal), participaram da primeira etapa, composta por uma aplicação de
questionário. Após essa fase, houve uma segunda etapa com um estudo qualitativo
com 913 jovens. Esta última etapa teve os seguintes resultados, referentes ao tema
participação política e engajamento cívico: 28,1% dos entrevistados fazem parte de
algum tipo de grupo, sendo que apenas 1% afirmou que estes grupos tem relação
direta com partidos políticos e 15% afirmaram que fazem parte de grupos
religiosos; 18,5% dos entrevistados afirmaram que participaram de algum tipo de
movimento que buscasse a melhoria para os eu bairro e/ou cidade; quando
submetidos à analise qualitativa, a maioria dos jovens afirmou que o ideal para
participar politicamente seria estar engajado em alguma causa e ter uma bandeira
de luta estabelecida, o que possibilita um contato direto com o governo, maior
legitimidade dentro das instâncias deliberativas e possibilidade de abertura de
canal aberto com poder público. Na análise dos resultados, os autores da pesquisa
afirmaram que “este pode ser um importante instrumento para questionar práticas e
valores estabelecidos nas relações entre Estado e sociedade, como também para
fomentar novas práticas pautadas em uma participação cidadã, em que os(as)
jovens possam atuar, com autonomia, pelas mudanças que desejam.” (IBASE,
2006 p. 73).
c) Em 2010 o instituto de pesquisa Box 1824, em parceria com instituições de caráter
privado (Banco Itaú, Pepsico e Rede Globo), concluiu a pesquisa O Sonho
Brasileiro que mobilizou 1.180 jovens, das classes A, B e C, de quatro capitais
62

brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre), abordando temáticas
a cerca de identidade, micro-revoluções, economia, política, educação, religião,
família, trabalho e conectividade. No que se refere às questões políticas, a pesquisa
conclui que: 59% não tem nenhum partido político de preferência; 83%
concordaram com a afirmação de que o poder político concentrado nas mãos de
poucas pessoas se configura como um dos principais problemas do Brasil e que
para 71% dos entrevistados o uso da internet para mobilização de pessoas é uma
forma válida de fazer política. Além disso, a pesquisa traz outras conclusões de
caráter qualitativo: 1 – os jovens se sentem cada vez menos representados pelo
sistema político institucional, que acreditam ter se afastado da sua função original
de olhar para o bem comum de todos, forçando-os a redefinirem seus conceitos de
política e de participação; 2 - a lógica das redes e da internet permite relações mais
horizontais, em que muito mais pessoas podem ter voz e participação, permitindo
que ela se transforme em palco de atos políticos; 3 - enxergam que atuar dentro de
suas possibilidades cotidianas (mesmo que com pequenas ações) é mais efetivo do
que apenas esperar soluções dos seus representantes políticos formais.
Analisando os resultados dessas pesquisas dentro da atual conjuntura da participação
política dos jovens no Brasil, pode-se afirmar que este público está longe de ser
desinteressado da vida política, mas também ainda não é de todo afeito à participação e ao
engajamento cívico. Diante dos percentuais apresentados, duas percepções podem ser
expostas aqui: a primeira diz respeito ao período em que as pesquisa foram realizadas, todas
antes da promulgação do Estatuto da Juventude, em agosto de 2013, ou seja, sem ainda a
vigência e aplicação da legislação específica para este público, o que poderia influenciar nos
resultados, uma vez que os instrumentos que possibilitam a participação e engajamento dos
jovens ainda não estavam estabelecidos.
Outro ponto de percepção é que há é um deslocamento dos interesses políticos para
outras direções, se organizando e se articulando de outras formas e chegando a novas
proposições, que não mais se alinham com as instâncias de participação política convencional
como os partidos e sindicatos. Isso pode ser comprovado pelo baixíssimo índice de confiança
nos partidos políticos, constatado na pesquisa Retratos da Juventude Brasileira (com apenas
3%); pelo também insignificante índice de relação direta com partidos políticos constatada na
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pesquisa do IBASE/Pólis (com 1%); e também, pela pesquisa O Sonho Brasileiro, na qual um
alto percentual de jovens não possuem nenhum partido político de preferência (59%).
Uma outra forma de interpretar tais dados seria conecta-los diretamente às questões
referentes a apatia política generalizada entre os jovens e que já foi relatada em tópico anterior
deste capítulo. De fato, os números expostos nas pesquisas tem fortes indícios de desinteresse
político entre os entrevistados, contudo, Castro e Abramovay (2009), trazem outros elementos
que contribuem para esta questão:
Não se trata simplesmente de “apatia juvenil” como se supõe muitas vezes. São
essas as abordagens que ressaltam uma preferência dos jovens por campos
identitários como gênero, raça, ecologia, direitos sexuais e digitais e o movimento
Hip-Hop. Esses, assim como redes virtuais, grupos de estudos, fóruns mundiais e
ONGs, para muitos têm representado uma nova configuração da prática política
juvenil. Mas, ao um juízo consciente, o tema participação é mais complexo do que
políticas de classe x políticas de identidade, tendo outras formas de debater trânsitos
entre o público e o privado ou entre temas ligados ao reconhecimento e à
estruturação da distribuição de bens e serviços. (Castro; Abamovay, 2009, p.30)

Castro e Abramovay (2009) trazem à luz outros aspectos que dão uma nova dimensão
acerca da participação política da juventude e deixando bem claro que esta questão é bastante
complexa e que não deve ser condicionada a determinados tipos de modelos participativos
mais convencionais como os partidos políticos, sufrágios, sindicatos, etc. Como as próprias
autoras relatam, faz parte do universo da juventude a correlação entre diversos aspectos de
caráter identitário, o que torna a análise do interesse (ou do desinteresse) deste público para
com as questões de participação política, algo muito mais complexo. Essa complexidade
aumenta ainda mais quando a participação política dos jovens está atrelada ao uso da internet,
uma vez que ela potencializa as interações e proporciona uma nova e maior dimensão dos
aspectos identitários. Estas questões serão tratadas no próximo tópico deste capítulo.

3.3 – O PAPEL DA INTERNET NO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA
JUVENTUDE
Você não poderá ficar em casa, irmão
Você não poderá conectar, ligar e deixar lá
Você não poderá perder-se em heroína
E sair para pegar uma cerveja durante os comerciais
Porque a revolução não será televisionada
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A revolução não será televisionada.
(...)
A revolução não vai melhor com Coca-Cola
A revolução não vai lutar contra os germes que podem causar mau hálito
A revolução irá colocá-lo no assento do motorista
A revolução não será televisionada, não será televisionada
Não será televisionada, não será televisionada
A revolução não será retransmitida, irmãos
A revolução será ao vivo19.
A revolução não será televisionada. O refrão que dá nome a música de letra forte e
ritmo marcante de Gil Scot-Heron, um dos ícones da black music norte-americana na década
de 1970, retratava àquela época a necessidade de mudança de postura frente aos problemas
sociais e convocava as pessoas para assumirem o “assento do motorista” da revolução e
saírem da condição de acomodação que a TV as impunha.
Muitas revoluções aconteceram desde a “convocação” de Gil Scot-Heron, mas em
nenhum momento da história recente, suas palavras fizeram tanto sentido como fazem agora.
Muitas pessoas, sobretudo os jovens, saíram literalmente da frente da TV e assumiram o
“assento do motorista” da revolução, ou melhor, das revoluções, nas mais diversas regiões do
mundo: Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, Chile e, mais recentemente, também no
Brasil. E, além disso, apesar dessas revoluções terem sido sim “televisionadas”, contrariando
a letra da música, a TV e os mass media ficaram longe de ser o principal meio de informação
sobre esses episódios, assumindo na maioria das vezes o papel de coadjuvante frente ao poder
das redes sociais e outros instrumentos da internet.
A internet pode fazer muito pela participação política. Essa afirmação é um dos
principais argumentos utilizados pelos entusiastas das novas tecnologias de informação e
comunicação quando a discussão gira em torno do debate sobre as possibilidades oferecidas
19

Fragmentos da música “The revolution will be not televised”, escrita e interpretada por Gil Scot-Heron no
disco homônimo, lançado em 1974 pela gravadora Flying Dutchman Records. Tradução livre de: You will not be
able to stay home, brother / You will not be able to plug in, turn on and cop out / You will not be able to lose
yourself on scag and / Skip out for beer during commercial / Because the revolution will not be televised / The
revolution will not be televised / The revolution will not go better with Coke (…) The revolution will not fight
the germs that may cause bad breath / The revolution will put you in the driver's seat / The revolution will not be
televised, will not be televised / Will not be televised, will not be televised /The revolution will be no re-run
brothers / The revolution will be live.
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pela rede para aumentar a presença da esfera civil nos processos de participação política. O
que se percebe é que essas novas tecnologias têm sido utilizadas como ferramentas para
mobilizar e militar por causas políticas e sociais, possibilitando uma maior interação e
articulação com atores sociais, não só pelos novos movimentos sociais, mas principalmente,
pelos jovens que estabelecem uma relação de muita afinidade com a utilização dessas TIC’s.
Neste sentido, a internet pode colaborar com o processo de mobilização através de boletins, emails, e-foruns, blogs, twitters e sítios. Além disso, a capacidade e a velocidade de proliferar
informação, atingindo indivíduos nos lugares mais longínquos e a construção de redes faz
com que esta tecnologia seja particularmente útil no processo de mobilização para ações
políticas.
O uso da internet pelo público jovem tem intensificado o volume, o fluxo de

informações e as discussões acerca da necessidade da mobilização e da participação política,
em prol da garantia dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Neste contexto, a
internet atua como agente primordial na medida em que abre espaço para as mais diversas
vozes sociais, que encontram no ciberespaço inúmeras possibilidades para difundirem seus
propósitos e criar vínculos com públicos afins, através do alto grau de interatividade existente
neste espaço como a formação de redes, e-fóruns, base de arquivos, mensagens instantâneas
etc. Segundo Machado (2007):
[...] tais tecnologias não apenas se tornaram instrumentos de fundamental
importância para a organização e articulação de coletivos sociais, como também
proporcionaram a formação de novos movimentos sociais e novas formas de
ativismo. Estas passam a se caracterizar com base em uma atuação cada vez mais em
forma de rede, pela formação de amplas coalizões e pelo enlaçamento ou agregação
de grupos identitários, freqüentemente segundo a geografia das comunidades
culturais, lingüísticas ou a identificação e compartilhamento de certos valores.
(MACHADO, 2007, p. 251)

Dentro dessa mesma temática, é importante destacar, também, a contribuição de
Moraes (2007) que concebe a internet como um espaço capaz de estimular a criação de
“ambientes compartilhados” que favorecem a participação e a reciprocidade:
Observando-se o cenário de fluxos na perspectiva de organismos críticos e
reivindicantes da sociedade civil, é possível perceber que ambientes compartilhados
favorecem convívios participativos e reciprocidades. Em distintas escalas e
intensidades, as redes podem ativar conexões, simbólicas e solidárias, de sujeitos e
atores coletivos, "cujas identidades vão se construindo num processo dialógico de
identificações éticas e culturais, intercâmbios, negociações, resoluções de conflitos e
de resistência aos mecanismos de exclusão sistêmica na globalização". (MORAES,
2007)
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Neste sentido, da internet atua como um espaço proliferador de discussões políticas e
sociais que, tem atraído o público jovem, conhecedor das ferramentas de interação, para
participarem desses espaços se mobilizarem em prol de uma participação social mais efetiva.
Segundo Colleman (2008) e Bennett (2008), é precisamente a “anarquia” da internet que atrai
esses cidadãos que a veem como um espaço livre para o florescimento da criatividade e das
ações. Além disso, a internet funciona como uma potencial esfera pública aberta ao público,
na qual ideias, planos e protesto podem ser trocados com relativa facilidade, velocidade e em
âmbito global.
Por outro lado, apesar das condições favoráveis à participação política proporcionada
pela internet, esta participação ainda apresenta uma série de limitações decorrente da apatia
política e do desinteresse em utilizar a internet para este fim. Gomes (2011, p.39) afirma que
alguns estudos continuam a demonstrar que, genericamente tomados, os usuários de internet
não são lá grandemente interessados em participação política e continua:
[...] Mais que isso: confirmam ainda que nem sequer estão particularmente
interessados em política, em bases normais. Mas há sólida documentação de que
esses usuários podem participar da política de modo extremamente relevante em
algumas circunstâncias especificas. Isso me leva à ideia de que a participação online
passa por questões relacionadas ao desejo tanto quanto por questões relacionadas a
meios, motivos e oportunidades de participação. Se, quando assim o deseja, o
cidadão puder encontrar ou criar canais adequados de participação, estará, então,
assegurado o princípio segundo o qual numa sociedade democraticamente saudável,
todo concernido deve poder participar, embora nem todos os concernidos sejam
sempre e efetivamente participantes. (Gomes, 2011, p.39-40, grifos do original)

O debate acerca dos incentivos e limitações da internet para a participação política é

amplamente estudado, por isso torna-se mais adequado para a abordagem proposta nesta
dissertação, compartilhar a contribuição feita por Borges (2011, p. 115) que compilou as
principais questões sobre este tema, em um quadro-síntese de forma extremamente clara e
didática.
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Quadro 3 - Principais potencialidade e limites na internet na participação política

Procedimentos

Informação

Comunicação

Potencialidades

Limites

Superação dos limites de tempo,
espaço e número de interlocutores.

Como acontece nas discussões presenciais, não são os recursos digitais que
garantirão igualdade de oportunidade para todos falarem e ouvirem. No
universo online também se verifica o monopólio da palavra.

Facilidade de contato e pressão
sobre representantes eleitos.

A diversificação dos meios de contato e pressão não tem se refletido em
respostas dos representantes. O sistema político continua fechado.

Intervenção em fóruns eletrônicos
sobre matéria de deliberação
política.

Há poucas evidências empíricas do aumento no interesse no processo
político e no estado dos negócios públicos, bem como da aplicabilidade das
deliberações em decisões públicas.

Troca irrestrita de ideias, opiniões e
necessidades.

A comunicação política com capacidade de produzir efeito sobre o domínio
público e a esfera política continua sendo a produzida e distribuída pelos
meios de massa. Além disso, governos e empresas podem monitorar e
praticamente controlar as ações das pessoas.

Condições mais paritárias de
discussão, já que o anonimato
garantiria certo apagamento das
diferenças sociais.

O anonimato também pode levar à irresponsabilidade, a ofensas e mesmo
à impossibilidade do debate civilizado. Além disso, as competências em
comunicação não encontram-se igualmente distribuídas, gerando
desequilíbrios na capacidade de argumentação.

Produção e circulação de
informações sem controle ou filtros
do Estado.

Organizações da sociedade civil, por exemplo, têm produzido informação
qualificada, mas restrita ao interesse, viés e foco da instituição.

Facilidade e extensão de acesso.

A distribuição desigual de recursos financeiros e competências
infocomunicacionais é transformada numa nova desigualdade de
oportunidade política.

Extensão e qualidade do estoque de
informações online (inclusive
informação estatal).

A informação política mais extensamente disponível tem, em geral,
problemas de credibilidade, relevância e tende a chegar depois que a
decisão pública já foi tomada.

Votações online (eleições,
plebiscitos, referendos, consultas).

Além de ainda terem um emprego limitado, há muitos questionamentos
quanto à representatividade dos resultados das votações: em que medida
representam a vontade geral ou a vontade dos que estão online.

Livre-associação a comunidades
virtuais que compartilham interesses

A Internet também beneficiou a associação de grupos que compartilham
valores que não beneficiam a democracia: terroristas, pedófilos,
traficantes etc.

Comodidade, conforto,
conveniências e custo reduzido para
participar.

Não há evidências do incremento da participação em função desses
elementos.

Fonte: Borges (2011, p. 115)
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A autora complementa essa abordagem afirmando que:
Quanto às possibilidades da internet para a participação, observa-se que não se trata,
em geral, de outra participação, mas de complementação de muitas atividades já
existentes que ganharam impulso pelo emprego da Rede. De fato, observando as
formas de participação política, é fácil perceber que para todas a internet pode ter
um papel propulsor. Em níveis diferentes, de acordo com o tipo de participação, com
as causas da organização, com as competências que domina, todas as formas de
participação envolvem comunicação e acesso à informação. E muitas das
ferramentas já disponíveis têm o potencial para dar suporte a essa participação: redes
sociais on-line, fóruns de discussão, sistemas eletrônicos de votação, grupos de
discussão, blogs e microblogs. (Borges, 2011, p. 130)

É nesse novo contexto, repleto de possibilidades, que a juventude tem demonstrado
cada vez mais a capacidade de fazer uso das potencialidades da internet como instrumento de
mobilização, articulação e participação dos processos políticos, sobretudo, atuando através da
formação de redes. Os blogs, sítios de compartilhamento de conteúdos e, principalmente as
redes sociais criaram um novo cenário, que ampliou o acesso e a produção da informação
através de múltiplos pólos nas mais variadas localidades. Contudo, as redes sociais na internet
tem se mostrado cada vez mais como poderosas ferramentas para organização e mobilização
política.
Para Castells (2012, p. 221) o aumento da conectividade, sobretudo através das redes
sem fio, proporciona um aumento significativo da comunicação entre dispositivos, dados,
pessoas e organizações que se interligam como uma malha que cobre tudo e todos. Neste
sentido, para o autor, as redes sociais se configuram como a atividade mais importante da
internet, atualmente, e que se converteram em plataformas para todo tipo de atividades como
bate-papo, amizade, marketing, comércio eletrônico, informação, cultura, entretenimento e
ativismo sócio-político. As redes sociais se constituem, neste sentido, como espaços vivos que
conectam todas as dimensões da vida das pessoas, que transcendem o tempo e o espaço,
produzindo conteúdo, estabelecendo vínculos, conectando práticas e induzindo uma cultura
para a ação. E conclui que:
As redes sociais digitais baseadas na internet e plataformas sem fio são ferramentas
fundamentais para mobilizar, organizar, discutir, coordenar e decidir. No entanto, o
da internet vai para além da instrumentalidade: cria as condições para uma forma de
prática compartilhada que permite um movimento sem liderança para discutir,
coordenar e expandir. Protege o movimento contra a repressão de seus espaços
físicos mantendo a comunicação entre as pessoas que as formas com a sociedade em
geral, na longa marcha para a mudança social que é necessária para superar a
dominação institucionalizada20. (Castells, 2012, p. 219)
20

Tradução livre para: “Las redes sociales digitales basadas en Internet y en plataformas inalámbricas son
herramientas decisivas para movilizar, organizar, deliberar, coordinar y decidir. Sin embargo, el papel de Internet
va más allá de la instrumentalidad: crea las condiciones para una forma de práctica compartida que permite a un
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Segundo Recuero (2011), a internet mudou completamente a maneira como a
sociedade se organiza e as redes sociais podem ser consideradas como agentes que
potencializam as oportunidades de mobilização social. O conceito de interatividade ficou
intensificado diante da horizontalização do processo de constituição da internet que, ao
contrário da mídia de massa, distribuiu os canais de envio da mensagem. As redes sociais
tornaram-se a nova mídia, sobre a qual a informação circula, é filtrada e repassada; conectada
à conversação, onde é debatida, discutida e, assim, gera a possibilidade de novas formas de
organização social baseadas em interesses das coletividades.
Mediadas pelas redes sociais, a organização dos jovens avançou no que se refere ao
potencial de mobilização. As possibilidades de participação sugerem mais do que interação,
permitem, e até exigem, o envolvimento do público. As redes sociais se constituíram como
uma ferramenta indispensável no processo de comunicação seja ele jornalístico, político,
social ou cultural e agregam uma verdadeira multiplicidade de discursos, visões e
interpretações da realidade.
Um dos exemplos do uso das redes sociais como instrumento para a mobilização
popular, participação política e cobrança às instâncias governamentais por melhorias sociais
foi o conjunto de levantes populares que se sucederam entre os anos de 2011 e 2013, em
vários países do Oriente Médio (Primavera Árabe), na Espanha (Movimento dos indignados),
Estados Unidos (Occupy Wall Street) e, mais recentemente, no Brasil, em junho de 2013.
O relatório “Abrindo Regimes Fechados - Qual foi o papel da Mídia Social Durante a
Primavera Árabe?” desenvolvido através do Projeto em Tecnologia da Informação e Política
Islâmica – ITPI, dos pesquisadores Howard, Duffy, Freelon, Hussain, Mari e Mazaid (2011),
constatou a importância das redes sociais (You Tube, Facebook e Twitter) nos episódios
ocorridos na Tunísia e no Egito. O documento aborda três principais aspectos: 1 - Que as
redes sociais desempenharam um papel central na formação dos debates políticos sobre a
Primavera Árabe; 2 - A ida às ruas para protestar foi muitas vezes, precedida de conversas e

movimiento sin líderes sobrevivir, deliberar, coordinar y expandirse. Protege el movimiento contra la represión
de sus espacios físicos liberados manteniendo la comunicación entre la gente que lo conforma y con la sociedad
en general en la larga marcha por el cambio social que se necesita para superar la dominación
institucionalizada”.
.
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debates online entre os manifestantes; e 3 - As redes sociais ajudaram a espalhar os ideais
democráticos defendidos por egípcios e tunisianos, para outros países árabes.
Evidências no relatório constatam que as redes sociais foram muito usadas para
conduzir conversas sobre política para o público jovem, cujo perfil era essencialmente urbano,
com acesso à educação e formado por muitas mulheres, público esse que já utilizava
Facebook, Twitter, e YouTube para colocar pressão sobre os seus governos, mesmo antes de
irem às ruas protestar.
O segundo aspecto trata da ambiguidade da relação entre mobilização online e
protestos nas ruas. Neste quesito o relatório procura responder à seguinte indagação: afinal, os
manifestantes eram estimulados a irem às ruas através dos debates e informações lançadas
pelas redes sociais, ou essas se alimentavam das informações que vinham do furor das ruas?
O relatório é bem enfático ao constatar que no Egito e na Tunísia, por mais que já houvesse
um descontentamento popular com o regime político desses países, foram as manifestações e
as conversas dentro das redes sociais que mobilizaram e estimularam as pessoas a irem às ruas
pedir por práticas mais democráticas. Essa foi a mesma constatação também para os
governantes desses países, tanto que chegaram a prender alguns jovens que alimentavam as
redes sociais e blogs, além de tentarem bloquear a internet no intuito de impedirem o uso das
redes sociais. Essas tentativas foram ineficientes tendo em vista que a grande maioria dos sites
e redes sociais que noticiavam as manifestações e criticavam duramente o governo estavam
hospedados fora desses países, o que impediu qualquer tipo de censura e cerceamento à
liberdade de expressão dos jovens, nesta ocasião.
O terceiro e último aspecto discutido no relatório aborda o “efeito cascata” dos
acontecimentos no Egito e Tunísia, causados pelo uso das redes sociais, que além de
ultrapassar as fronteiras desses países, serviram de “fonte inspiradora” para que revoltas
similares ocorressem em diversas outras partes do mundo árabe e também em outros
continentes.
O mais interessante neste relatório é que ele deixa claro que não foram as redes sociais
que por si só que conscientizaram e mobilizaram a população desses países a irem às ruas
protestar, mas foi através do uso dessas ferramentas que as pessoas que compartilhavam um
interesse comum sobre a democracia aprenderam a construir extensas redes, criar capital
social e organizar suas ações políticas, ajudando a derrubar dois dos maiores ditadores do
mundo árabe.
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Além disso, cada ferramenta teve sua função estratégica dentro deste processo. Os
blogs, sobretudo os tunisianos, eram espaços abertos para os diálogos políticos com ênfase na
corrupção do governo e nas alternativas de mudança política; o twitter retransmitia os
principais eventos de sucesso nas manifestações; o Facebook, principalmente no Egito, atuou
como um pólo centralizador de informações e posicionamento crítico contra o regime de
governo; e o YouTube funcionou como base do “jornalismo-cidadão”, na qual os
manifestantes postaram suas produções que serviram de fonte para os veículos tradicionais
que não tinham condições de estarem tão próximos a esse tipo de evento.
Castells (2012, p.111) ao tratar da Primavera Árabe afirma que este movimento foi um
processo espontâneo de mobilização de recursos decorrentes da internet e redes de
comunicação sem fio, com base em redes sociais tanto digitais como presenciais. Em grande
medida essas redes não foram mediadas por organizações políticas formais, que haviam sido
quase dizimadas pela repressão e que não contavam mais com a confiança e apoio dos jovens,
que foram os verdadeiros líderes do processo.
Neste mesmo estudo Castells (2012, p.212-218) faz uma extensa análise sobre os
movimentos ocorridos na Espanha e nos Estados Unidos, que também pode ser aplicado às
manifestações que aconteceram aqui no Brasil. O autor enumerou uma série de características
comuns a esses movimentos que serão descritas e contextualizadas a seguir:
a) “Estão conectados em rede das mais variadas formas – o uso da internet e das
redes de celular é fundamental para esses movimentos, mas a conexão acontece de
forma multimodal incluindo redes sociais online e off-line, assim como redes
sociais já existentes e outras formadas durante as ações do movimento. Essas redes
estão dentro do movimento, com outros movimentos de outros países, na
blogosfera, nos meios de comunicação e da sociedade em geral.
b) Não se restringem à internet e ocupam o espaço urbano – ocupação permanente
das praças públicas ou com manifestações contínuas. Definição do “espaço de
autonomia” como o espaço híbrido formado a partir do ciberespaço e do espaço
urbano. A autonomia só pode ser garantida mediante a capacidade de organização
no espaço de liberdade das redes de comunicação, mas ao mesmo tempo
exercendo uma força transformadora que desafie a ordem institucional,
recuperando o espaço da cidade para os cidadãos. O “espaço de autonomia” é a
nova forma espacial dos movimentos sociais em rede.
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c) Os movimentos são tanto locais como globais – Os movimentos começam em
determinados contextos por suas próprias razões, criam suas próprias redes e
constroem seu próprio espaço público, ocupando um espaço urbano e conectandose às redes da internet. Mas são também globais porque estão conectados com o
mundo, aprendendo com as experiências alheias e, muitas vezes se inspiram nessas
experiências para mobilizar-se. Além disso, mantêm um debate global permanente
dentro da internet e às vezes convocam manifestações globais conjuntas,
mobilizando a rede de espaços locais.
d) São geradores de sua própria forma de tempo: o tempo atemporal – essa forma de
tempo combina dois tipos de experiências distintos: por um lado os integrantes
desses movimentos vivem acampados, dia a dia, como se fizessem parte de uma
sociedade alternativa dos sonhos, sem preocupações com limitações temporais e
livres de obrigações cronológicas. Por outro lado nos debates e projetos fazem
referência a um horizonte de possibilidades ilimitadas de novas formas de vida e
de comunidades que surgem com prática do movimento. É um novo tempo
alternativo, um híbrido entre o agora e o agora de longa duração.
e) São de origem espontânea, gerados comumente por uma faísca de indignação –
Essa indignação está sempre relacionada com um acontecimento concreto
vinculado à extrapolação dos limites de repugnância diante das ações e
comportamento dos governantes. Em todos os casos se originam mediante uma
chamada a uma ação desde os espaços dos fluxos que se pretende criar a partir de
práticas insurgentes no espaço dos lugares. A origem da convocação é menos
importante que o impacto da mensagem nos múltiplos destinatários (e não nos
específicos), cujas emoções conectam com o conteúdo e a forma da mensagem. O
poder das imagens é primordial, sobretudo aquelas que demonstram repressão
violenta por parte da polícia.
f) Os movimentos são virais, seguindo a lógica das redes de internet – Essa
característica não se dá apenas pelo caráter viral da difusão das próprias
mensagens, em especial pelas imagens mobilizadoras, mas sim pela difusão dos
modelos dos movimentos que surgem por todas as partes. Percebe-se esse contato
viral entre países, cidades e instituições. Ver e ouvir os protestos em outros
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lugares, incluindo os contextos distantes e culturas diferentes, inspira a
mobilização porque brota a esperança na possibilidade de mudança.
g) A transição da indignação para a esperança se consegue mediante a deliberação no
espaço de autonomia – A tomada de decisão se produz habitualmente em
assembleias e comissões designadas nesse espaço. São movimentos sem líderes,
não por falta de candidatos, mas pela profunda desconfiança espontânea da maioria
dos participantes sobre qualquer forma de delegação de poder. Essa característica é
um resultado direto de uma das causas defendidas por esses tipos de movimento: o
rechaço pelos políticos por se sentirem traídos e manipulados pela política
convencional.
h) As redes horizontais multimodais, tanto na internet como no espaço urbano, dão
lugar para a unidade – este é um ponto-chave para o movimento porque as pessoas
unidas superam o medo e descobrem a esperança. A unidade não é uma
comunidade, já que esta supõe um conjunto de valores comuns e este é um
trabalho que ainda está se fazendo dentro do movimento já que a maioria das
pessoas chegam a ele com suas próprias motivações e objetivos, dispostos a
descobrir possíveis pontos em comum a partir da prática dentro do movimento.
Sendo assim, conclui-se que a comunidade é um objetivo, mas a união é um ponto
de partida e fonte de empoderamento. A horizontalidade das redes favorece a
colaboração e a solidariedade, o que tira a necessidade de uma liderança formal.
i) São movimentos altamente auto reflexivos – se interrogam constantemente sobre si
mesmos como movimento e como indivíduos, se questionando quem são, o que
querem, porque querem conseguir, que tipo de sociedade e democracia aspiram, e
como evitar as armadilhas e dificuldades, que tantos movimentos que tem
fracassado passam, ao reproduzir justamente, os mesmos mecanismos do sistema
que querem mudar.
j) São movimentos raramente programáticos – eles possuem um grande número de
reivindicações. Como estas são múltiplas e as motivações ilimitadas, não podem
formalizar nenhuma organização, roteiro e nem liderança, pois o seu consenso
depende da deliberação e das propostas para cada caso. Por isso não podem
centrar-se em uma única tarefa ou projeto, ou seja, não podem canalizar esforços
para uma única ação política que seja demasiadamente pautada.”
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Além dessa importante caracterização sobre os movimentos sociais, formado pelos
jovens que protagonizaram as recentes manifestações ao redor do mundo, Castells (2012,
p.219) afirma que existe uma conexão fundamental e mais profunda entre a internet,
juventude e os movimentos sociais em rede: que ambos compartilham da cultura da
autonomia que, para o autor, é a matriz cultural fundamental das sociedades contemporâneas.
A autonomia se refere à capacidade de um ator social para se transformar em sujeito definindo
sua ação em torno de projetos construídos fora das instituições da sociedade, de acordo com
os valores e interesses deste ator social. Neste sentido, a internet exerce um papel
preponderante na medida em que se constitui como o elo de interligação entre a cultura da
liberdade com a prática da autonomia.
Após uma análise da abordagem feita por Castells (2012), pode-se concluir que ela
traz muito elementos condizentes com as manifestações ocorridas no Brasil, entre junho e
julho de 2013 e que, de certa forma, respondem as assertivas pronunciadas por integrantes do
governo e da grande imprensa, que na ocasião questionaram o episódio e, em certos casos,
também o teor das reivindicações alegando a falta de uma pauta específica e a falta de
lideranças para estabelecer diálogos e acordos com as instâncias governamentais.
O que Castells (2012) traz é a confirmação da relevância do papel da internet agente
eficiente e eficaz para o fomento e ampliação da participação política dos jovens. Óbvio que
não deve tratar essa questão fechando os olhos para aspectos relacionados à apatia e
desinteresse por questões políticas, demonstrado por uma parcela significativa deste público, e
que é foco de várias pesquisas acadêmicas.
Contudo, o que se pode extrair de tudo que foi exposto até aqui, é que a internet é
capaz de ampliar, difundir e promover aos jovens o acesso às questões relacionadas à
participação política e engajamento cívico e que este acesso e disponibilidade pode se
concretizar por vias assistemáticas e pontuais, como aconteceram nas manifestações, como
também de forma sistêmica e planejada como acontece dentro da Rede Virajovem e que será
apresentado e analisado no decorrer desta dissertação.
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4 - ESTUDO DE CASO: A REDE VIRAJOVEM
Nos capítulos anteriores, a presente dissertação se concentrou em estabelecer
parâmetros teóricos que correlacionaram democracia, participação política, engajamento
cívico, juventude e internet. Estes aspectos levantados serão levados em consideração nessa
parte do trabalho, na qual foram empreendidos esforços para apresentar e analisar o uso das
redes sociais institucionais pelos jovens integrantes da rede Virajovem, na campanha de
aprovação do Estatuto da Juventude.
A partir de agora, será abordado o estudo de caso da rede Virajovem concentrando
seus esforços na apresentação da rede (histórico, estrutura, composição e elementos),
juntamente com a apresentação e análise da pesquisa empírica, realizada através da aplicação
de questionário com os jovens integrantes da rede, e buscando a correlação das informações
coletadas com os três objetivos específicos indicados no capítulo de Introdução: descrever o
perfil dos jovens integrantes da rede Virajovem; analisar os tipos de engajamento cívico e
participação política dos jovens integrantes da rede Virajovem; analisar o processo de
produção da informação dentro das redes sociais institucionais (blog, facebook, twitter) da
rede Virajovem, na campanha de aprovação do Estatuto da Juventude.
Conforme descrito na Introdução desta dissertação, ao todo foram enviados
questionários a 220 (duzentos e vinte) integrantes da rede Virajovem. Este número foi a
quantidade de contatos obtidos por este pesquisador através da sua participação, como
ouvinte, no 4º Encontro Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores (ENAJOC),
ocorrido na cidade de São Paulo, entre os dias 09 e 14 de julho de 2013. Deste total de
questionários enviados, via e-mail, foram obtidas 113 (cento e treze) respostas. O questionário
foi estruturado com 23 perguntas, entre abertas e fechadas. Foi realizado um pré-teste com 20
integrantes da rede Virajovem e a versão definitiva foi enviada em 07 de outubro com a
conclusão das respostas no dia 12 de novembro de 2013.
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4.1 - A REDE VIRAJOVEM
Este tópico trata da rede Virajovem, ressaltando aspectos ligados à sua história,
características, estrutura, ações e composição, baseados em informações disponibilizadas no
seu sítio da web e no sítio da ONG Viração, em relatórios e através de conversas entre este
pesquisador com jovens e com integrantes da Viração.
A ONG Viração Educomunicação pode ser considerada como a grande responsável
pela formação e organização da rede Virajovem. A Viração é uma organização de
comunicação, educação e mobilização social entre adolescentes, jovens e educadores, criada
em março de 2003 e sediada na cidade de São Paulo. Tem como principais apoiadores do
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), da Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), da Agência Nacional dos Direitos da Infância
(ANDI), da Universidade de São Paulo (USP), da Ashoka Empreendedores Sociais, da
Fundação Friedrich Ebert, da Província de Trento na Itália, do Ministério da Cultura e do
Centro de Competencia en Comunicación para a America Latina. Sua missão é fomentar e
divulgar processos e práticas de educomunicação21 e mobilização entre jovens, adolescentes e
educadores para a efetivação do direito humano à comunicação e para a transformação
socioambiental.
A Viração possui metodologia de trabalho voltada para processos, projetos e produtos
de educomunicação e de mobilização social juvenil; atua em escolas e centros de formação;
experiência em planejamento, gestão e habilidade de trabalho em grupo, em parcerias e redes,
na implantação e implementação de projetos sociais na área da infância e juventude; possui
experiência no desenvolvimento de materiais de comunicação e na cobertura jornalística
voltada para a defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens.
Uma das principais ações da ONG Viração é a Revista Viração que é produzida
mensalmente a partir de grupos de adolescentes e jovens espalhados pelo território nacional capitais e outros municípios - denominados “Conselhos Jovens”. A revista é produzida e
distribuída mensalmente, de forma impressa e online. Esta iniciativa da Revista Viração,
segundo a ONG, amplia os objetivos da missão de colaborar para a formação das juventudes
21

Segundo o Núcleo de Educação e Comunicação da USP (www.usp.br/nce), define-se educomunicação como o
conjunto de metodologias que integram às práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas de
comunicação; ao mesmo tempo em que cria e fortalece os ecossistemas educativos nos espaços de comunicação,
além de melhorar o coeficiente expressivo e comunicativo das ações educativas.
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por meio de um processo de gestão colaborativa da comunicação e do fomento da
participação política dos jovens.
Em janeiro de 2005, após a realização da cobertura de comunicação do V Fórum
Social Mundial, em Porto Alegre / Rio Grande do Sul, os Conselhos Jovens passam a se
definir como Rede Virajovem, com atuação mais autônoma em relação à Viração e com
ampliação das suas ações, incluindo o monitoramento de políticas públicas para a infância e
juventude, realização de oficinas formativas e participação mais intensa em espaços de
deliberação política como conselhos de direitos, fóruns, etc. Além disso, neste mesmo período
iniciaram as atividades da Agência Jovem de Notícias, um portal de notícias produzidas e
compartilhadas pelos adolescentes e jovens membros da rede Virajovem a partir dos núcleos
regionais e centros de produção de comunicação popular e juvenil de organizações parceiras.
Formada por jovens que participam de ONGs, centros culturais, movimentos sociais,
bem como por estudantes de escolas públicas e particulares, a rede Virajovem atua sempre
com parceiros locais, organizações não-governamentais, que concedem espaço e
equipamentos para que os jovens daquela localidade possam se reunir para articular e
deliberar suas ações. Esses grupos locais são denominados de “Conselhos Jovens”. Nessas
reuniões há também oficinas formativas, ministradas pelos integrantes da Virajovem, para
outros jovens da comunidade, abordando temas como participação política, monitoramento de
políticas públicas, leitura crítica da mídia, além de temas ligados aos temas editoriais da
Revista Viração e da Agência Jovem de Notícias.
Segundo o relatório de atividades da rede Virajovem do ano de 2012, as oficinas
formativas ministradas nos Conselhos Jovens foram:


Direitos Humanos, com enfoque nos Direitos das Crianças, adolescentes e Jovens;



Leitura crítica dos meios de comunicação; exercícios de escrita e gêneros textuais;
produção de blogs, fanzines, jornal mural e ensaios fotográficos;



Mobilização por meio das redes sociais e como potencializar ações virtualmente;



Discussões sobre meio ambiente e sustentabilidade;



Preparação para a Rio+20;



Direito Humano à Comunicação. Além da reflexão sobre o tema, os adolescentes
participaram de intervenção urbana e produção de vídeo sobre a liberdade de
expressão. Essas ações aconteceram no âmbito do Dia C – Dia da Juventude
Comunicativa pela democratização da Comunicação;
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Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, Conselhos de Direitos,
Estâncias de Participação, Conselhos, Fóruns, Seminários e plebiscito;



Direito à Participação e Eleições Municipais;



Trabalho infantil e Trabalho Adolescente;



Competências para Vida e projeto de vida;



Democratização da Comunicação;



Direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens
Em termos de organização interna, cada grupo regional da rede Virajovem possui um

coordenador, chamado de “midiador”, que atua como facilitador das ações locais e
interlocutor do grupo regional com os demais integrantes da rede, na esfera nacional. Ao todo,
a rede Virajovem conta com cerca de 300 adolescentes e jovens, distribuídos em 42
Conselhos Jovens presentes em 22 Estados e no Distrito Federal. Apoiam os Conselhos
jovens 19 instituições locais:


Agência de Notícias dos Direitos da Criança e dos Adolescentes Matraca/ Rede Sou de
Atitude – São Luís (MA)



Agência de Notícias dos Direitos dos Adolescentes - Alice – Porto Alegre (RS);



Agência Uga-Uga – Manaus (AM)



Associação Imagem Comunitária (AIC) e Grupo Interfaces – Belo Horizonte (MG);



Bemfam – Recife (PE)



Casa da Juventude Padre Burnier (CAJU) – Goiânia (GO)



Catavento Comunicação e Educação Ambiental – Fortaleza (CE)



Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência (Ciranda) – Curitiba (PR)



Centro Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas – Maceió (AL)



Centro Cultural Bájò Ayò – João Pessoa (PB)



Centro de Referência da Juventude/ Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos –
Vitória (ES)



CIPÓ - Comunicação Interativa e Centro de Referência Integral de adolescentes (Cria)
– Salvador (BA)



Companhia Terramar – Natal (RN)



CUCA/ UNE – Teresina (PI)



CUFA – Cuiabá (MT)
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Fundação Athos Bulcão – Brasília (DF)



Girassolidário - Agência em Defesa da Infância e Adolescência – Campo Grande (MS)



Jornal Cidadão – Rio de Janeiro (RJ)



Tv Comunitária Floripa e Centro Cultural Escrava Anastácia – Florianópolis (SC)
De acordo com o estatuto da rede Virajovem, os conselhos jovens regionais tem por

objetivo o aprimoramento da participação política dos jovens envolvidos em ações de
monitoramento de políticas públicas, de incidência política e de produção de conteúdo para o
portal (blog) da Agência Jovem de Notícias e para as redes sociais. Ainda segundo o estatuto,
o processo de elaboração dos conteúdos para o portal e para a revista Viração deve passar
pelas seguintes ações:


Ampliar a discussão sobre os temas abordados nos veículos de comunicação, com
jovens de outros locais como representantes de grêmios estudantis, movimentos
sociais, redes de juventude, projetos de comunicação popular e alternativa.



O encontro para discussão dos temas deve agregar conteúdos de formação voltados às
áreas de produção jornalística (noções básicas de jornalismo comunitário), leitura
crítica dos meios de comunicação, democratização da comunicação, mobilização e
participação política, cidadania e juventude, cultura, etc.



Cada conselho regional da rede Virajovem deve criar uma lista de discussão própria na
internet para discutir as ações realizadas, as pautas das notícias/informações a serem
publicadas e o nomes dos responsáveis pela produção dos textos.



Cada integrante da Rede Virajovem pode contar com o apoio de uma entidade local
(ONG ou movimento social) que atuarão “âncora”, auxiliando o(s) jovem(s) no que
diz respeito ao oferecimento de espaço físico e equipamentos para reuniões e
atividades formativas.
Buscando intensificar as ações de mobilização e participação política na área da

Democratização da Comunicação e atrair mais jovens para a defesa desta causa, os integrantes
da rede Virajovem decidiram no I Encontro de Adolescentes e Jovens Comunicador@s
(Encontro anual da rede Virajovem) realizado em março de 2008, criar a RENAJOC - Rede
Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores. A RENAJOC é formada por integrantes
da Virajovens e outros jovens militantes pela implementação de políticas públicas para
adolescentes e jovens, e iniciou suas atividades em abril de 2008, na 1ª Conferência Nacional
de Juventude. A partir daí, a RENAJOC se constituiu como importante espaço para
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discussões sobre Direto a Comunicação para a Juventude, fortalecendo todo o trabalho
realizado pela rede Virajovem neste sentido. Uma das principais ações da RENAJOC é o “Dia
C – Dia Nacional da Juventude Comunicativa”, comemorado no dia 17 de outubro, que reúne
uma série de atividades de abrangência nacional sobre o tema, além de propor um amplo
debate acerca da Democratização da Comunicação e da garantia do Direito Humano a
Comunicação.
Além disso, a Virajovem possui representação no Conselho Nacional de Juventude –
CONJUVE – desde o ano de 2011. No CONJUVE o representante da rede Virajovem propõe
debates e projetos voltados para questões relacionadas ao direito à comunicação,
democratização do acesso à produção de mídia e monitoramento de políticas públicas
voltadas para a juventude.
Em termos de utilização da internet para fins de mobilização e participação política, a
rede Virajovem faz uso basicamente do Facebook, do Twitter e do portal da Agência Jovem
de Notícias, que funciona sob a plataforma de blog.
O portal da Agência Jovem de Notícias22 (Figura 5) funciona como um blog no qual os
integrantes da rede Virajovem postam informações sobre as ações da rede. O portal está
dividido em nove categorias de informação, sendo quatro institucionais e cinco sobre o
conteúdo de mobilização e participação política. As quatro categorias institucionais são
Cadastro, que consiste em um formulário no qual o usuário pode receber as atualizações do
portal; Quem somos, com informações acerca do histórico e princípios da Virajovem;
Educomunicação, que trata dos conceitos e princípios metodológicos utilizados pela rede nas
oficinas formativas; e Parceiros, com a relação de instituições que apoiam a iniciativa. Já as
categorias de conteúdo, estão divididas em Cobertura, que disponibiliza as produções textuais
dos jovens sobre os eventos ligados às questões da juventude que acontecem por todo o
Brasil, como seminários, encontros, plenárias, conferências, congressos, etc.; Galeria de
Imagens com fotos de oficinas, coberturas; Galeria de vídeos, basicamente com entrevistas
com especialistas de política e juventude e jovens; Podcast /Rádio com programas sobre a
cobertura de eventos, entrevistas com especialistas, depoimento de jovens e, também
programas para a complementação da formação dos jovens; e Notícias com informações
escritas pelos jovens sobre diversos temas sobre política e juventude.

22

www.agenciajovem.org
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Figura 5 – Sítio da rede Virajovem

Fonte: www.agenciajovem.org

A rede Virajovem não possui perfil no Facebook e sim uma Fanpage23 (Página de
perfil impessoal no Facebook), vide Figura 6, que é curtida atualmente por 6.51724 pessoas,
que seguem o perfil e tem acesso às informações postadas na página. A página traz
informações diversas que variam desde a complementação de coberturas de eventos e notícias
veiculados no portal da Agência Jovem de Notícias, campanhas de mobilização a informações
de conteúdo formativo e opiniões acerca de notícias sobre juventude, política e comunicação.
O perfil do twitter25 (Figura 7) da rede Virajovem é compartilhado com a revista
Viração. Ao todo o perfil possui 5.326 seguidores e acompanha 201 perfis. Na página do
twitter predominam “tweets” com informações sobre campanhas de mobilização sobre temas
da juventude, além de comentários e “retweets” sobre notícias de interesse da rede Virajovem.
Segundo relatório de atividades da rede Virajovem do ano de 2012, o portal da
Agência Jovem de Notícias teve 77.925 acessos, com 148.502 páginas visualizadas, com a
produção de 946 textos pelos jovens.

23

www.facebook.com/agenciajovem.
Última averiguação feita no dia 10/12/2013.
25
Twitter.com/viracao .
24
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Figura 6 - Fanpage rede Virajovem

Fonte: www.facebook.com/agenciajovem

Figura 7 - Perfil do twitter da rede Virajovem

Fonte: www.twitter.com/viracao

A campanha pela aprovação do Estatuto da Juventude ocorreu entre os meses de
novembro de 2012 a maio de 2013, abrangendo principalmente as redes sociais institucionais
(Facebook, Twitter e Blog) e ações locais em escolas, organizações não governamentais
(ONG’s), grupos de jovens e espaços de deliberação como fóruns, assembleias e conselhos.
Uma gama de informação foi produzida e compartilhada pelos jovens integrantes da
rede Virajovem para esta campanha, principalmente através redes sociais. Essas informações
serviram de referência para a formação e informação de jovens de todo o país, sobre a
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importância do Estatuto da Juventude, bem como a necessidade de mobilização, participação
e engajamento por esta causa.
Segundo dados fornecidos pelos próprios jovens da rede Virajovem, através de
estatísticas da administração das redes sociais institucionais utilizadas, no período da
campanha pela aprovação do Estatuto da Juventude, foram inseridas na fanpage do Facebook
527 informações sobre o tema, que receberam 308.183 curtidas, alcançando ao todo 220.917
visitantes. Estes dados indicam uma média de 20.983 pessoas alcançadas pelas postagens, que
tiveram, em média, 51.364 curtidas.
Já o site (blog) da rede Virajovem, no mesmo período da campanha, recebeu 126.808
visitas, com 182.346 visualizações de páginas, além dos jovens produzirem e postarem 456
textos sobre a temática. No twitter, o perfil da Virajovem ganhou cerca de 400 novos
seguidores, foram postados em torno de 1.300 twittes durante a campanha, contudo o tema
não entrou na lista dos trendtopics em momento algum.
No intuito de obter mais informações sobre esta campanha e, ao mesmo tempo, traçar
o perfil dos integrantes da rede Virajovem, de forma que se possa compreender o processo de
produção da informação, as formas de participação política e engajamento cívico, além da
utilização das redes sociais institucionais, os jovens (n=113) responderam a um questionário
com perguntas fechadas e abertas, cujas respostas e análises serão tratadas a seguir.

4.2 – OBJETIVO ESPECÍFICO 1: O PERFIL DOS JOVENS INTEGRANTES DA
REDE VIRAJOVEM
Como foi descrito no início deste capítulo, foram enviados questionários a 220 jovens
que tiveram um contato prévio com o pesquisador, durante o 4º ENAJOC. Não houve uma
classificação prévia quanto ao sexo e a idade dos respondentes para o envio dos questionários,
já que se pretendia obter o máximo de respostas possíveis.
No que se refere ao sexo (Gráfico 1), houve um coincidente equilíbrio entre homens e
mulheres, nas respostas ao questionário, com uma ligeira diferença em favor dos homens.
52% dos respondentes foram do sexo masculino, enquanto que 48% foram do sexo feminino.
Quanto à faixa etária (Gráfico 2), 27% tem idade entre 16 e 18 anos, 38% entre 19 e 25 anos e
35% responderam ter entre 26 e 29 anos. Sendo assim, a grande maioria, 73%, é formada por
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jovens maiores de idade. Este dado, de certa forma, reforça as informações relacionadas à
escolaridade, renda familiar e trabalho, como poderá ser percebido mais adiante.
Gráfico 1 - Gênero
Masculino

Feminino

48%

52%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Gráfico 2 - Faixa-etária

16 a 18 anos

19 a 25 anos

26 a 29 anos

27%

35%

38%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Em termos de localização dos jovens da rede Virajovem (Gráfico 3), o questionário
apontou respostas vindas dos seguintes estados: São Paulo (15), Rio de Janeiro (14), Bahia
(14), Rio de Grande do Sul (12), Pernambuco (11), Minas Gerais (11), Goiás (08), Rio
Grande do Norte (06), Pará (05), Paraná (04), Mato Grosso (03), Distrito Federal (03), Ceará
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(02), Paraíba (01), Roraima (01), Amazonas (01), Acre (01), Maranhão (01). Agrupando estes
dados por região, cerca de 35% dos respondentes foram da região Sudeste, 31% da região
Nordeste, 15% da região Sul, 12% do Centro-Oeste e 7% da região Norte. Estes índices,
apesar de não estabelecerem a distribuição exata da rede Virajovem, uma vez que estes jovens
fazem parte de uma amostra, eles confirmam a sua abrangência por todas as regiões do país.
Gráfico 3 – Distribuição por região
Sudeste

Nordeste

Sul

Centro-Oeste

8%
17%

40%

35%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

No quesito escolaridade (Gráfico 4), 3% afirmaram possuir apenas o ensino
fundamental completo, 11% cursam o ensino médio, 24% concluíram o ensino médio, 22%
estão cursando a graduação, 19% possuem nível superior completo, 14% fazem pósgraduação e 7% concluíram o curso de pós-graduação. Estes dados quando confrontados com
outras pesquisas realizadas com jovens, demonstram uma elevação significativa no grau de
escolaridade dos jovens que tem participação política mais ativa. Nas pesquisas realizadas por
Abramo e Branco (2005) apenas 6% dos jovens pesquisados cursavam a graduação, enquanto
que 25% ainda cursavam o nível médio. Já em Ribeiro, Lânes e Carrano (2006), 69% dos
jovens tinham entre o ensino fundamental e o ensino médio incompleto. Apesar das amostras
nas pesquisas realizadas por Abramo e Branco (2005) e por Lânes e Carrano (2006) terem
sido bem maiores do que a realizada nesta dissertação, realizar essa correlação é válida, uma
vez que os dados referentes à educação abrangem todas as categorias de jovens.
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Gráfico 4 - Escolaridade
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Em termos de renda familiar (Gráfico 5), 38% afirmaram que a renda gira em torno de
1 a 5 salários-mínimos, 58% tem renda de 5 a 10 salários mínimos e 4% afirmaram que
possuem renda familiar acima de 10 salários mínimos. Constata-se que a maioria dos
integrantes da rede Virajovem faz parte da Classe C, classe social que mais cresceu nas
últimas décadas e que foi a que mais contribuiu no aumento da aquisição de bens de consumo,
sobretudo nos setores de informática e telefonia, além de contribuir para o aumento
significativo do acesso à internet. No levantamento feito por Abramo e Branco (2005), o
índice de jovens pertencentes à Classe C era de apenas 9%, o que demonstra essa evolução.
Esses dados são complementados com a informação de que 78% dos jovens que
responderam ao questionário afirmaram que exercem algum tipo de atividade remunerada,
enquanto que 22% responderam que não trabalham (Gráfico 6). A questão do trabalho e
empregabilidade é uma das principais preocupações dos jovens no Brasil, incluindo aqueles
que tem participação política mais ativa. Quando o tema foi abordado por Abramo e Branco
(2005), 52% dos jovens indicaram o desemprego como o maior problema a ser enfrentado no
Brasil. Segundos dados do IBGE de 2013, o desemprego para a população entre 15 e 29 anos
ficou em torno de 13%, mais que o dobro que a taxa total de desempregados que foi de cerca
de 6%.
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Gráfico 5 – Renda familiar
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Outro ponto interessante a ser destacado neste item é quanto à disponibilidade destes
jovens para conciliar suas atividades na rede Virajovem com o trabalho. Esta pesquisa não
solicitou informações referentes ao tipo de trabalho remunerado realizado pelos jovens,
contudo através dos relatórios das atividades que foram disponibilizados e das conversas com
os integrantes da rede durante o ENAJOC, foi constatado que boa parte dos jovens que
trabalham, tem como locais de trabalho ONG’s e instituições do Terceiro Setor, que lhes
proporcionam maior flexibilidade para realizar ações para a Virajovem.
Gráfico 6 – Atividade remunerada
Trabalha

Não trabalha

22%

78%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem
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No que concerne ao local de acesso à internet (Gráfico 7), 39% responderam que a
maior parte do acesso ocorre a partir de casa, 26% através de dispositivos móveis, 15%
acessam de centros comunitários e ONGS, 13% de escolas e faculdades, e apenas 7%
afirmaram que acessam do local de trabalho. Esses percentuais podem ter relação com os
dados referentes à renda familiar, ao nível de empregabilidade e às formas de obtenção de
informações políticas desses jovens (vide gráfico 08). Com renda maior, imagina-se que eles
tenham mais acesso à internet em suas casas, além de poder adquirir dispositivos móveis
como smartphones, notebooks e tablets, o também que lhes garante mais versatilidade para
suas ações na rede Virajovem.
Gráfico 7 – Local de acesso à internet
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Quanto ao tempo de filiação à rede Virajovem, 46% responderam que tem de 1 a 3
anos de filiação, 30% afirmaram ter de 3 a 5 anos, 15% de menos de 1 ano como integrantes e
9% mais de cinco anos de rede. Neste sentido, constata-se que 85% dos respondentes tem pelo
menos 1 ano de inclusão na Virajovem. Este fato é bastante preponderante para o escopo de
ações da rede, sobretudo às voltadas para a formação em participação política, além de
possibilitar uma participação mais qualificada destes integrantes em espaços de deliberação
política, assim como dar mais consistências aos conteúdos produzidos para as redes sociais da
Virajovem.
89

Gráfico 08 – Tempo de filiação na Virajovem
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Quando se trata de meios de obtenção de informações políticas, 21% responderam que
as obtém através de redes sociais, 17% em portais de notícias, 15% em blogs da área, 15% em
jornais impressos, 13% em sítios de jornais e revistas, 10% em telejornais, 5% com veículos
oficiais (diário oficial e canais de tv dos poderes executivo e legislativo) e 4 % utilizam o
rádio. Agrupando estes meios constata-se que 66% dos jovens respondentes adquirem
informações políticas através da internet. Este dado reforça o papel da internet como
ferramenta fundamental no que concerne ao aumento de circulação de informações políticas e
a ampliação das relações em rede (sobretudo quando visto que 21% vão as redes sociais e não
aos veículos oficiais para obter informações políticas), conforme defendem autores como
Castells (2012), Recuero (2011) e Moares (2007), por exemplo.
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Gráfico 09 – Obtenção de informações políticas
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Finalizando as questões referentes ao perfil dos jovens da Virajovem, o questionário
solicitou para que eles apontassem a forma de participação política que exerciam antes de
entrarem na rede. As respostas abordaram tipos de participação como movimento social
(42%), Grêmio (14%), Diretório Acadêmico (9%), Sindicato (1%), Partido Político (5%),
Conselho / Fórum de Direitos (16%), Grupos artísticos / culturais (13%). Estes dados
refletem-se diretamente nas assertivas de Marques (2008), quando o mesmo trata dos fatores
que correlacionam o Estado, os movimentos civis, os atores sociais e as tecnologias digitais
de comunicação, proporcionando novos espaços e formas de participação (vide pag. 31) e de
Vitale (2007) quanto à legitimação de novos espaços de participação política além do sufrágio
(vide pag. 33).
Além disso, o fato de que praticamente todos os jovens respondentes já exerciam
algum tipo de participação antes de se integrarem à Virajovem, traz outro olhar sobre a
perspectiva de apatia política da juventude, devido à crise da sociedade moderna (Alegretti
2011) ou por conta da imaturidade defendida por Coleman (2008); um olhar com perspectivas
muito mais positivas e promissoras quanto ao nível de engajamento cívico e participação
políticas de jovens, no Brasil. Obviamente, que os jovens pesquisados aqui se tratam de uma
pequena amostra e, portanto, as teses de Alegretti (2011) e Coleman (2008), permanecem
válidas e muito importantes para a compreensão da apatia de participação da juventude.
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Gráfico 10 – Participação política antes da Virajovem
Movimento social
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13%
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16%

5%
1%
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14%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Em resumo os integrantes da rede Virajovem são predominantemente, maiores de
idade (acima de 18 anos), com nível médio completo, oriundos das cinco regiões do país,
pertencentes à Classe C, exercem atividade remunerada, acessam a internet basicamente de
suas casas ou através de dispositivos móveis, acessam informações políticas através da
internet, são vinculados à Virajovem a pelo menos um ano e já realizavam algum tipo de
participação política antes de fazerem parte da rede.
4.3 – OBJETIVO ESPECÍFICO 2: PERFIL DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS
INTEGRANTES DA REDE VIRAJOVEM
Esta segunda parte do questionário procurou obter respostas que definissem o perfil e
os tipos de participação política dos integrantes da rede Virajovem. Neste sentido foram
solicitadas informações sobre as principais ações destes jovens enquanto integrantes da rede.
Quando questionados quanto aos motivos que os levaram a fazer parte da rede
Virajovem, 35% afirmaram que o principal motivo foi para fazer contato com jovens de
diferentes localidades através de uma rede de abrangência nacional; 32% para aumentar o
aprendizado sobre participação política; 19% para ter acesso a espaços políticos como
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grêmios, partidos políticos, conselhos, sindicatos, associações e movimentos sociais; 8% para
utilizar a internet para fins de participação política, e 6% para iniciar sua formação para a
participação política voltada para a juventude.
Gráfico 11 – Motivações para integrar a Virajovem
Estabelecer contatos

Aumentar aprendizado em Particpação

Acessar espaços políticos

Usar a internet para política
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35%

19%

32%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Na medida em que as duas maiores motivações dão destaque ao estabelecimento de
contato com outros jovens e aumento do aprendizado sobre participação política, pode-se
estabelecer aqui uma relação direta com a abordagem trazida por Subirats (2006) acerca do
papel das ações em rede no intuito de agregar recursos distintos a fim de promover ganhos
comuns a todos os participantes. Estes ganhos aqui seriam, além da ampliação do alcance das
ações da Virajovem, o aumento do aprendizado sobre participação política, gerado pelas
formações e, também, pela interação e troca de experiências entre os integrantes da rede.
Outro aspecto diretamente relacionado a estes percentuais diz respeito ao conceito de
“rede de movimento social” instituído por Scherer-Warren (2006) que define a identificação
de sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos e projetos comuns, a fim de garantir, no
caso da rede Virajovem, o aumento do alcance dos resultados positivos nas ações de
participação política, além de promover a interação entre os integrantes da Virajovem, que
estão localizados em diferentes locais do país, e o fomento do aprendizado entre eles.
Complementando este aspecto de “rede de movimento social” da rede Virajovem, ela também
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se relaciona com as contribuições trazidas por Maia (2008) acerca dos efeitos democráticos
obtidos através da atuação em rede dos movimentos sociais. A autora aponta quatro tipos
destes efeitos26contudo, as que mais se adequam ao objeto de estudo são a rede de produção
do conhecimento, na medida em que há uma intensa troca de experiência e geração de
aprendizados sobre participação política, e a rede de produção de recursos comunicativos,
uma vez que o cerne das ações da rede em questão lida diretamente com ferramentas e
estratégias de comunicação.
Perguntados sobre o tipo de participação política que passaram a exercer após a
entrada na rede Virajovem, 27% dos jovens afirmaram que passaram a fazer parte de outras
redes de mobilização e participação política de jovens; 23% a participar de espaços de
deliberação política como conselhos e fóruns de direitos; 15% a integrar grupos culturais;
14% passaram a fazer parte de algum tipo de movimento social; 13% a fazer parte da
associação de bairros; e 8% em partidos políticos. O alto índice de jovens que passaram a
fazer parte de outras redes de mobilização e participação política reforça a ideia da rede de
movimento social de Scherer-Warren (2006) e dos efeitos democráticos dessas redes
apontados por Maia (2008).
Gráfico 12 – Participação política pós Virajovem
Redes de juventude
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Os efeitos democráticos da associação de movimentos sociais, definidos por Maia (2008), foram tratados no
capítulo 2 desta dissertação, pág 42.
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Chama a atenção, também, a participação em espaços deliberativos, grupos culturais,
movimentos sociais e associações em detrimento de formas mais tradicionais de participação
como os partidos políticos. Esta constatação reforça a pesquisa realizada por Abramo e
Branco (2005), cujo resultado indicou a descrença dos jovens nos partidos políticos. Na
oportunidade, apenas 1% dos entrevistados fazia parte de algum partido político e 3%
afirmaram que depositavam confiança neles.
Foi solicitado que os jovens respondessem acerca das ações mais importantes
desenvolvidas por eles na rede Virajovem. Para não suprimir nenhum tipo de resposta que
pudesse ser considerada, esta pergunta foi feita em caráter aberto para que os jovens
pudessem escrever sem restrições, apenas determinando que não elencassem mais do que três
atividades. Entre as atividades descritas, ganharam destaque as seguintes: 26% indicaram a
participação em espaços deliberativos como fóruns e conselhos de direitos; 24% citaram a
mobilização de jovens e o compartilhamento de informações políticas através da internet;
21% afirmaram que são as atividades de formação em participação e mobilização política; já
14% afirmaram que é a produção de materiais comunicativos para fins de mobilização e
participação política; e 7% citaram que é a articulação com instâncias dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo. Os 8% restantes corresponderam a atividades muito
específicas que não tiveram um índice de destaque para ser relacionado neste item.
Gráfico 13 – Ações mais importantes
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem
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Mais uma vez apareceu o que pode ser considerada como os pilar da rede Virajovem:
a participação em espaços de deliberação diversificados; o uso da internet para fins de
mobilização e participação política; e a realização de formação com conteúdos de participação
política. Todos estes aspectos confirmam ainda mais a pertinência das teorias fundamentadas
por Scherer-Warren (2006) e Maia (2008) (vide pags 41 e 42), além de evidenciar também a
importância da produção de materiais de comunicação.
Acerca da relação entre o uso da internet e a participação política de jovens, foi
solicitado aos respondentes que indicassem o nível de proporcionalidade entre estes dois
parâmetros. Para 68% essa relação se dá de forma diretamente proporcional, ou seja, quanto
maior a mobilização política dentro da internet, através do compartilhamento de informações,
mais os jovens se sentem estimulados a participar politicamente em outras instâncias; 28%
afirmaram que não veem uma relação proporcional entre estes aspectos, tudo se dá de forma
“natural”. E 4% afirmaram que a relação é inversamente proporcional, quanto maior a
mobilização política dentro da internet, através do compartilhamento de informações, mais os
jovens têm a sensação do "dever cumprido" e não se sentem estimulados a participar
politicamente fora da internet.
Gráfico 14 – Internet e Participação Política
Relação diretamente proporcional
Sem relação proporcional
Relação inversamente proporcional
4%

28%
68%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem
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Complementando esta questão, foi solicitado aos jovens que evidenciassem o grau de
importância da internet para as ações que desenvolvem como integrantes da Virajovem e sua
relação com a dinâmica fora do mundo virtual. 77% mencionaram que reconhecem a
importância da internet como potencializadora da mobilização e participação política da
sociedade, mas que ela não substitui as ações presenciais e sim complementa e qualifica. Para
19% a internet é tão importante quanto às ações presenciais fora da rede e para 4% dos
respondentes as ações dentro da internet são mais importantes do que as ações presenciais.
Gráfico 15 – Internet nas ações presenciais
Importante mas não substitui
Tão importante quanto as ações presenciais
Mais importante que ações presenciais
4%

19%

77%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Os resultados expostos nos dois parágrafos anteriores constatam uma identificação
com os preceitos teóricos que qualificam a internet como um agente primordial que dá vez e
voz a diversos atores sociais, sobretudo os jovens, possibilitando dentre outras coisas ampliar
as ações referentes à participação política e engajamento cívico. A internet, neste sentido
proporciona a criação de ambientes compartilhados, intensificando os diálogos e construção
de identidade (Moraes, 2007) e contribuindo para a formação de novos movimentos sociais e
novas formas de ativismo político (Machado, 2007).
Além disso, deve-se levar em consideração também o importante papel exercido pelas
redes sociais que consistem atualmente em espaços de conexão da vida das pessoas, de
práticas e aprendizados (Castells, 2012), como também, deve-se considerar essas redes como
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potencializadoras de oportunidades para a mobilização social (Recuero, 2011). Contudo é
importante ressaltar que por mais que a internet potencialize a participação política, ela não se
constitui em “outra participação” (Borges 2011) e sim como ação complementar e de suporte,
o que pode ser percebido através dos índices apresentados no gráfico 15.
Quando solicitados a informar os principais resultados obtidos pelas ações da rede
Virajovem, 27% dos jovens responderam que foram os impactos nas políticas públicas ligadas
à juventude; 25% citaram a efetivação da internet como instrumento de participação política;
21% indicaram a formação de jovens para a participação política e o engajamento cívico; 20%
a inclusão de jovens em espaços de discussão política (fóruns, conselhos, assembleias,
comitês, audiências); e 7% mencionaram a abertura de canal permanente de diálogo com
instâncias governamentais.
Gráfico 16 – Resultados das ações da Virajovem
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Estes percentuais indicam a percepção, por parte dos jovens, no que concerne ao
alcance das ações da rede Virajovem e dos seus resultados promissores. Prova disso foi a
campanha de mobilização pela aprovação do Estatuto da Juventude, realizada através das
redes institucionais e que foi base para o último bloco de questões desta pesquisa.
Diante dos resultados expostos, pode-se afirmar que, em resumo, o perfil de
participação política dos integrantes da rede Virajovem é composto pelas seguintes
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características: jovens que atuam em rede a fim de estabelecer contato com outros jovens e
aumentar o aprendizado sobre participação política; jovens que aumentaram sua participação
em outras redes de mobilização após a entrada na Virajovem; realização de atividades dentro
da rede voltadas, em sua maioria, para a participação de espaços deliberativos (conselhos,
fóruns), mobilização e compartilhamento de informações políticas, através da internet e
realização de atividades de formação política com outros jovens; percepção da internet como
componente muito importante para as ações de participação política, mas que não substitui a
ações presenciais e sim as potencializa, qualifica e proporciona mais visibilidade e
abrangência; e a percepção do papel da rede Virajovem como atuante em quatro pilares na
participação política: impacto nas políticas públicas voltadas para a juventude, a efetivação da
internet como instrumento de participação política, a formação de outros jovens em conteúdos
de participação e engajamento cívico e a participação em espaços de deliberação política
como fóruns, conselhos, comitês etc.

4.4

–

OBJETIVO

ESPECÍFICO

3:

O

PROCESSO

DE

PRODUÇÃO

DA

INFORMAÇÃO DENTRO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E NA
CAMPANHA PELA APROVAÇÃO DO ESTATUTO DA JUVENTUDE
A terceira e última parte do questionário abordou questões acerca do uso das redes
sociais institucionais da Virajovem e a campanha em prol da aprovação do Estatuto da
Juventude. A escolha dessa campanha como elemento para obter informações quanto ao uso
das redes sociais institucionais foi esclarecido na introdução desta dissertação. Por ter sido
uma campanha muito específica, as questões foram praticamente todas abertas para extrair o
máximo de informações possível dos jovens.
Foi solicitado aos jovens que elencassem, em grau de importância, as redes sociais
institucionais mais utilizadas na Virajovem. 42% dos respondentes afirmaram que o Facebook
é a mais importante, 30% afirmaram ser o Twitter e 28% o website (blog).
Quando solicitados que justificassem suas respostas, o Facebook foi categorizado
como: rede social de maior abrangência e alcance, maior possibilidade de inclusão de recursos
multimídia, maior capacidade de interface com outras redes, maior poder de mobilização e
audiência. Já os que escolheram o Twitter afirmaram que o mesmo é mais objetivo, tem
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grande potencial de mobilização, possibilita a difusão da mensagem de forma rápida e atinge
mais diretamente veículos da mídia, personalidades e integrantes dos três poderes. Os que
escolheram o blog afirmaram que: as postagens são mais elaboradas e com maior conteúdo
crítico e informativo, com mais facilidade para visualização do histórico de postagens e fácil
interface com as demais redes sociais, além de ser ao mais utilizado durante o processo de
formação em participação política.
Gráfico 17 – Redes Sociais mais importantes
Facebook
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Blog

42%

30%

Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Como fora tratado no capítulo anterior, as redes sociais na internet se constituem como
uma importante ferramenta para difusão de ideias e interligação entre diversas pessoas e
grupos sociais. Essas características fazem delas instrumentos fundamentais quando se refere
ao uso da internet para fins de participação política e engajamento cívico. Apesar da resposta
dada pelos integrantes da Virajovem ter sido um tanto quanto óbvia, eles escalonaram cada
rede para um objetivo distinto.
O facebook notoriamente é a rede social mais utilizada no Brasil e, consequentemente,
a que consegue maior alcance nas informações postadas. Daí ter sido colocado como rede
social institucional mais importante para a Virajovem. O twitter, pela justificativa apresenta,
funciona para um contato mais direto com atores sociais de relevância, principalmente os
integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das três esferas de governo. Já o
blog é onde estão concentrados os textos mais elaborados, as matérias produzidas pelos
jovens (com uma ampla galeria de vídeo, fotos e podcasts) e que são muito utilizadas durante
a formação em participação política.
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Quanto à relevância da campanha pela aprovação do Estatuto da Juventude feita
através da rede Virajovem, 100% dos questionários respondidos indicaram a alternativa
“Muito Importante”. Na justificativa à resposta, os itens mais predominantes referiram-se ao
estatuto da juventude como essencial para o desenvolvimento das políticas de juventude,
como um instrumento de respaldo para garantir os direitos dos jovens no Brasil e como
resultado da luta da juventude por leis que garantam o seu pleno desenvolvimento. Ao
tratarem da relevância da campanha em si, os jovens mencionaram elementos como a
importância de difundir o Estatuto da Juventude para o maior número possível de jovens,
mobilizar a sociedade e os meios de comunicação para a necessidade de aprovação do estatuto
e pressionar o Congresso Nacional.
Quando solicitados para que citassem as principais ações realizadas durante a
campanha, 39% responderam que produziram conteúdo para as redes sociais institucionais;
26% inseriram os conteúdos da campanha nas ações de formação política com os jovens dos
espaços formativos da Virajovem; 23% inseriram o tema nas reuniões dos conselhos e fóruns
que atuam como representantes da rede; e 12% buscaram interlocução e apoio de
parlamentares. Percebe-se neste item como a campanha foi articulada de forma a contemplar
as principais ações da Virajovem: a difusão de informações pela internet, a representação em
espaços de deliberação e na formação para participação política.
Gráfico 18 – Ações na campanha do Estatuto da Juventude
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Interlocução com parlamentares

Outras atividades
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem
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Ao responderem sobre a utilização das redes sociais institucionais durante a
campanha, 43% utilizaram o facebook, 34% o twitter e 23% o blog. Ao serem questionados
sobre os motivos da escolha, os jovens responderam de forma similar à primeira questão deste
item da pesquisa. Contudo, houve aqui outro tipo de resposta quando se refiram ao grau de
importância de cada rede: a recusa em estabelecer uma rede social “mais importante” e
evidenciar a sinergia entre cada uma das redes, bem como entre cada tipo de informação
produzida e compartilhada.
Neste mesmo item foi solicitado que os jovens explanassem sobre o processo de
produção das informações a serem postadas nas redes sociais digitais. A descrição dada por
eles trouxe elementos relacionados à: levantamento e pesquisa de conteúdos; elaboração da
informação utilizando recursos gráficos e audiovisuais; adequação da informação para cada
tipo de rede utilizada; acompanhamento das postagens para dar os retornos necessários;
avaliação da repercussão da informação.
Gráfico 19 – Redes sociais digitais na campanha do Estatuto da Juventude
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Por último, foi solicitado que indicassem os principais resultados da campanha. Os
itens que tiveram maior destaque foram: a difusão do tema “Estatuto da Juventude” em todos
os territórios de atuação da rede Virajovem, no Brasil; a grande audiência nas três principais
redes sociais institucionais; a boa repercussão da campanha nos conselhos e fóruns; a rede
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Virajovem vista como uma das referências de rede de juventude no país; utilização do modelo
aplicado nesta campanha para outras campanhas a serem desenvolvidas pela rede.
Gráfico 20 – Principais resultados da campanha do Estatuto da Juventude
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Fonte: Pesquisa realizada com os integrantes da Rede Virajovem

Na verdade, o maior resultado para a campanha foi justamente a aprovação do Estatuto
da Juventude pelo Congresso Nacional. Claro que a ação da Virajovem não pode ser
considerada como determinante para a aprovação do documento. Outras instâncias, de
diversos setores da sociedade, contribuíram na mobilização e pressão, junto a parlamentares e
ao poder executivo, por sua aprovação. Mas a condução de uma campanha dessa natureza
pelos próprios jovens foi muito importante para, não apenas dar maior visibilidade às ações da
rede, mas também fortalecer a ligação entre os seus componentes e ampliar o trabalho voltado
para a participação política e o engajamento cívico.
Com a apresentação das informações referentes à rede Virajovem e com os resultados
do questionário explicitados, pode-se estabelecer, por fim, a relação entre estes com o
objetivo geral desta pesquisa que é o de investigar o papel internet nas ações de participação
política e engajamento cívico dos integrantes da rede Virajovem. A primeira parte deste
capítulo demonstra o nível de organização, articulação e sistematização que esta rede possui.
Nota-se que todas as ações são planejadas e relatadas, de forma a garantir a qualidade e a
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avaliação dos processos desenvolvidos. Chama a atenção, também, o nível de articulação e
integração da rede com ONG’s e movimentos sociais de todas as regiões do país, que exercem
papel fundamental para dar suporte às ações locais desenvolvidas pelos Conselhos Virajovem.
Além disso, as redes sociais institucionais são bem organizadas e estão sempre atualizadas, o
que permite o maior aproveitamento de suas aplicabilidades.
Os dados fornecidos pelos questionários comprovam que os integrantes da Virajovem
já possuíam algum tipo de experiência em ações de participação política e engajamento
cívico, antes de entrar para a rede. Isso contribui para o bom desenvolvimento das atividades e
a manutenção da qualidade dos processos, e principalmente para a organização das ações de
mobilização, articulação e difusão das informações políticas. Outro ponto a ser enfatizado é a
formação da base de ações da Virajovem, composta por três pilares: participação em espaços
de deliberação política (fóruns, conselhos, etc.), a utilização da internet para produção,
compartilhamento e difusão de informações políticas e a formação de outros jovens em
conteúdos ligados à participação política e engajamento cívico.
Estes pilares-base para as ações, somadas o nível de estrutura e organização e com a
forma sistemática com que as redes sociais institucionais são utilizadas (de forma que cada
rede tem o seu papel, público e objetivos distintos e complementares), dão a entender que o
papel da internet em termos de participação política e engajamento cívico na Virajovem, é o
de potencializar e qualificar as ações e resultados da rede, de forma a possibilitar maiores
impactos nos espaços onde a rede se faz presente e também, nas políticas públicas para a
juventude. Este papel é nítido para os jovens na medida em que eles reconhecem a internet
como ferramenta fundamental de suas ações, mas não a superdimensionam a ponto de
concentrar os esforços apenas nas ações realizadas pelas redes sociais institucionais. O que
acontece é um complemento e qualificação mútuos, bem planejados e articulados, entre
atividades presenciais e virtuais de forma a usufruir o que cada um de mais importante.
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5 – CONCLUSÕES
O estudo acerca da participação política de jovens requer muita atenção quanto à
abordagem dada ao tema, devido justamente ao público a ser analisado. Se por um lado os
jovens são tidos como principais representantes da criatividade, da inovação, da contestação
política e comportamental, além de exímios adeptos e usuários das novas tecnologias da
informação e comunicação, sobretudo a internet, por outro este mesmo público é evidenciado
como apático, desinteressado e alheio às questões concernentes à vida política da sociedade
da qual faz parte. Esses dois extremos podem levar a pesquisa para um desses lados sem o
devido contraponto.
Não que autores que enaltecem o papel da participação política da juventude como
Castells (2012), Castro e Abramovay (2009) e Machado (2007), ou os que evidenciam a
apatia política dos jovens como Coleman (2008), ao enfatizarem um dos lados não tragam
contribuições relevantes para ao debate. Pelo contrário, as contribuições destes pesquisadores
são de fundamental importância para os estudos sobre juventude e participação política.
Contudo, esta dissertação partiu do princípio do equilíbrio entre esses dois lados de forma a
apresentar ponto e contraponto a fim de compreender as forças e as fraquezas da participação
política da juventude e o uso da internet para este fim.
Os parâmetros para esta escrita foram buscados em trabalhos sobre participação
política e internet realizados por pesquisadores que fizeram o uso deste equilíbrio como
Marques (2008), Gomes (2005 e 2011) e Borges (2011) e que mesmo não abordando a
juventude nas suas pesquisas, trouxeram uma série de evidências a cerca da relação entre estes
dois parâmetros (internet e participação) e que podem ser utilizados como referência em
qualquer pesquisa, independente do público estudado. Estes parâmetros apresentados por
estes autores evidenciam o papel dos movimentos sociais no fomento e qualificação dos
espaços de deliberação política e, também, como estes movimentos são importantes para o
fortalecimento da democracia.
Ressalta-se aqui que o equilíbrio entre elogios e críticas quanto à participação política
de jovens, tratadas nesta dissertação, não é sinônimo de isenção ou imparcialidade. A rede
Virajovem é sim apresentada e analisada como um exemplo de organização que consegue
promover a participação e o engajamento da juventude, através do uso da internet. Contudo,
apesar da pesquisa comprovar o alto nível de envolvimento desses jovens com a vida política
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da sociedade e o quanto que o uso das redes sociais contribui pra isso, o pesquisador não se
absteve em evidenciar contrapontos, de forma a se manter o equilíbrio desejado.
No que concerne aos objetivos da pesquisa, o trabalho apresentou resultados e
evidências importantes. Primeiramente, em se tratando da explanação sobre a rede Virajovem,
através de informações institucionais contidas em relatórios, atas, planejamentos e outros
documentos, além das inseridas nas redes sociais institucionais, atestam que esta rede tem
uma boa estrutura, aliada com boa organização, sistematização e planejamento de suas ações,
o que garante o bom nível de articulação com ONG’s e movimentos sociais, que apoiam e dão
o devido suporte aos jovens, nos locais onde existem os Conselhos Virajovens, responsáveis
pelas ações locais.
Uma gama de atividades com níveis de complexidade diversos são desempenhados
por estes jovens, que possuem um perfil socioeconômico que contribui na compreensão e na
execução das mesmas. Com bons níveis de escolaridade, renda familiar e exercendo atividade
remunerada, aliado ao foto de já possuírem experiência em participação política antes de
entrarem na rede, os jovens da Virajovem têm condições de atuarem com desenvoltura em
ações que exijam conhecimentos específicos sobre política e espaços de deliberação,
formação de jovens em conteúdos de participação política e engajamento cívico e utilização
da internet para produção e difusão de informações políticas. Neste sentido, o primeiro
objetivo específico, perfil dos jovens, já dá indícios da capacidade e da autonomia deste
público.
Na descrição e análise do segundo objetivo específico, que tratou do perfil e tipos de
engajamento e participação dos jovens, trouxe informações importantes que deram condições
de definir qual a base das ações dessa rede. Foi constatado já no objetivo específico anterior
que os jovens têm participação política ativa e uma vez integrantes na rede Virajovem, o nível
dessa participação se potencializou proporcionando um aumento de qualidade e abrangência
nas ações. O mais importante foi constatar que essas ações, agora mais qualificadas e
abrangentes, possuem como base três pilares que juntos fomentam o papel da rede nos locais
de atuação e contribuem para que o impacto dessas ações incida diretamente nas políticas
públicas de juventude. Esses pilares são a inclusão em espaços de deliberação política (fóruns,
redes e conselhos), a formação de jovens em conteúdos ligados a participação política e
engajamento cívico e a utilização da internet pra produção, mobilização e disseminação de
informações políticas.
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Um ponto bastante relevante ao se traçar o perfil de participação política dos
integrantes da Virajovem foi a possibilidade de adequá-lo a duas importantes teorias
contemporâneas acerca das ações políticas em rede e o uso da internet: a rede de movimentos
sociais idealizada por Scherer-Warren (2006) e os efeitos democráticos da ação em redes
apontados por Maia (2008). Essa conformação trouxe ganhos significativos para a pesquisa,
uma vez que contribuiu para se perceber como em termos práticos as redes de movimentos
sociais contribuem na formação política de novos atores sociais, na produção e na
disseminação de conteúdos construídos de forma colaborativa, além de fortalecer os efeitos
democráticos dessas ações, e consequentemente, fortalecer e ampliar o papel de todos os
envolvidos direta e indiretamente neste processo. É um ganho para os movimentos sociais e
também para o regime democrático em si.
O terceiro objetivo específico, apesar de tratar de um tema específico, trouxe
evidências importantes e que contribuíram para reforçar outras já destacadas no primeiro e
segundo objetivos. O uso das redes sociais institucionais e a campanha para a aprovação do
Estatuto da Juventude, além de trazer elementos para compreender o processo de produção e
compartilhamento das informações políticas, constatou o planejamento específico para cada
uma das redes utilizadas (facebook para informações mais gerais e que demandem maior
alcance, twitter para informações mais direcionadas a determinados atores sociais e o blog
como ponto focal para a formação em participação política e engajamento cívico), colocando
as redes sociais para atuar de forma complementar entre si e com as ações de cunho
presencial.
A escolha do tema para o recorte da pesquisa, a campanha pela aprovação do Estatuto
da Juventude, teve excelente recepção dos jovens, que se identificaram de imediato e
contribuíram de forma entusiasmada com o estudo. Além disso, o tema é de muita relevância
para o país e tende a se tornar um divisor de águas no estabelecimento de políticas públicas
para a juventude.
A explanação sobre os resultados para os três objetivos específicos da pesquisa
estabelece uma correlação entres os mesmos e contribui para a compreensão do objetivo geral
– investigar o papel da internet nas ações da rede Virajovem. Essa compreensão interliga o
perfil pessoal dos integrantes da rede, que já possui características marcantes de participação,
com o perfil de participação política que foi potencializado com o alto nível de organização e
pelo conjunto de atividades que envolvem frequentar espaços de deliberação, formação de
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outros jovens e a utilização da internet para mobilizar, produzir e compartilhar informações
políticas. Neste sentido, a internet funciona como potencializadora dos processos da rede,
qualificando suas ações, contribuindo na articulação com outros atores sociais, mas sem ser
superdimensionada. Os jovens sabem da importância da internet, a pesquisa traz elementos
que constatam que ela é vista muito mais como um meio, que agrega e fortalece a participação
política, do que como um fim em si mesma que por si só consegue alavancar resultados de
participação e engajamento sem a necessidades de atividades e ações presenciais que as valide
e dê a credibilidade necessária.
Apesar de resultados significativos, obviamente que a pesquisa apresenta uma série de
limitações quanto à metodologia e conteúdo. A utilização do questionário como instrumentos
de obtenção de informações foi exitosa, mas poderia ter sido complementada com entrevistas
individuais, que trariam mais elementos quantitativos. Outro ponto que traria ganhos para a
metodologia seria a análise dos conteúdos postados nas redes, que proporcionariam ganhos
sobre o papel da internet para a Virajovem. Além disso, estudos comparativos com outras
redes de juventude poderiam ampliar o leque de debate e levantar novas constatações quanto
ao uso da internet, pelos jovens, para fins de participação política.
Em suma, esta pesquisa consegue incidir luz sobre o tema juventude internet e
participação política, que ainda carece de estudos e consegue trazer sua parcela de
contribuição e estímulo para que pesquisas mais completas sejam realizadas, num futuro
próximo, e possam potencializar os estudos na área de Comunicação e Política.
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APÊNCIDE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Gênero
( ) Masculino
( ) Feminino
01. Qual a sua faixa-etária?
( ) 14 – 18 anos
( ) 19 – 25 anos
( ) 26 – 29 anos
02. Qual a cidade e em qual estado fica localizado o núcleo da rede em que você atua?
Cidade ______________ Estado ______________
03. Qual a sua escolaridade?
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Graduação incompleta
( ) Graduação completa
( ) Pós-graduação incompleta
( ) Pós-graduação completa
04. Qual sua renda familiar?
( ) 1 a 5 SM
( ) 5 a 10 SM
( ) Mais de 10 SM
05. Você exerce algum tipo de atividade remunerada?
( ) Sim
( ) Não
06. Na maioria das vezes você acessa a internet de quais desses locais?
( ) Casa
( ) Trabalho
( ) Escola / Faculdade
( ) Centro comunitário / ONG
( ) Outro __________________
07. Há quanto tempo você atua por esta rede?
( ) Menos de 1 ano
( ) Entre 1 e 3 anos
( ) Entre 3 e 5 anos
( ) Mais de 5 anos
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08. Quais os meios de comunicação que você utiliza para obter informações políticas?
( ) Jornais e revistas impressas
( ) Sítios de jornais e revistas
( ) Blogs
( ) Portais de notícias
( ) Redes sociais na internet
( ) Diários oficiais
( ) Telejornais
( ) Programas de rádio
( ) Assessorias de imprensa dos Poderes Legislativo e Executivo
( ) Outro __________________________________________
09. Que tipo de participação política você exercia antes de fazer parte da rede?
( ) Grêmio estudantil
( ) Diretório acadêmico
( ) Partido político
( ) Sindicato
( ) Conselhos
( ) Grupo cultural
( ) Movimento social
( ) Outro __________________________________________
( ) Não exercia nenhum tipo de participação política
10. O que o(a) motivou para participar da rede Virajovem?
( ) Aumentar seu aprendizado para participação política?
( ) Iniciar sua formação para participação política
( ) Aprender a usar a internet para fins de participação política
( ) Aumentar o uso que você faz da internet para fins de participação política
( ) Fazer contato com jovens de diferentes localidades, através de uma rede de abrangência e
visibilidade nacional
( ) Ter acesso a espaços políticos como grêmios, partidos, conselhos, sindicatos e associações
( ) Outro ________________________________________________
11. Que tipo de participação política você passou a exercer depois de fazer parte da rede
Virajovem?
( ) Integrante de Grêmio estudantil
( ) Integrante de Diretório acadêmico
( ) Integrante de Partido político
( ) Integrante de Sindicato
( ) Integrante de Conselhos
( ) Integrante de Grupo cultural
( ) Integrante de Movimento social
( ) Participa politicamente apenas através das ações da rede
( ) Outro __________________________________________
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12. Quais as 3 ações mais importantes que você exerce como membro da Virajovem?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
13. Que relação você estabelece entre a participação política de jovens que acontece
dentro e fora da internet?
( ) DIRETAMENTE PROPORCIONAL - Quanto maior a mobilização política dentro da
internet, através do compartilhamento de informações, mais os jovens se sentem estimulados
a participar politicamente em outras instâncias.
( ) INVERSAMENTE PROPORCIONAL - Quanto maior a mobilização política dentro da
internet, através do compartilhamento de informações, mais os jovens têm a sensação do
“dever cumprido” e não se sentem estimulados a participar politicamente fora da internet.
( ) SEM RELAÇÃO PROPORCIONAL - No que se refere à participação política, a relação se
dá de forma natural, sem proporcionalidade.
14. Qual nível de importância você atribui a internet para a participação política de
jovens?
( ) Importante, mas não substitui as atividades presenciais.
( ) Tão importante quanto as ações presenciais
( ) Mais importante que as ações presenciais.
15. Para você qual(s) o(s) principal(s) resultado(s) obtido(s) pelas suas ações na rede
Virajovem até o momento?
( ) Impacto nas políticas públicas ligadas à infância e juventude
( ) Abertura de canal de diálogo com instâncias governamentais
( ) Formação de jovens para participação política e engajamento cívico
( ) Inclusão de jovens em espaços de discussão política (fóruns, conselhos, assembleias,
comitês, audiências etc.).
( ) Consolidação da internet como ferramenta de participação política.
16. Qual rede social institucional da Virajovem (Facebook, Twitter e Blog) que você
julga mais importante? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Qual o grau de importância que você considera à campanha pela aprovação do
Estatuto da Juventude? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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18. Cite quais foram as principais atividades que você desempenhou durante a
campanha pela aprovação do Estatuto da Juventude, fora o uso das redes sociais.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Quais as redes sociais institucionais mais utilizadas por você durante a campanha
pela aprovação do Estatuto da Juventude, fora o uso das redes sociais. Descreva, de
forma sucinta, como aconteceu o processo de produção das informações que foram
postadas nesse período.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Para você, quais foram os principais resultados obtidos peça campanha pela
aprovação do Estatuto da Juventude?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXO I – ESTATUTO DA JUVENTUDE
LEI Nº 12.852, DE 5 DE AGOSTO DE 2013.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE
Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os
princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude SINAJUVE.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15
(quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade.
§ 2o Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente,
este Estatuto, quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente.
Seção I
Dos Princípios
Art. 2o O disposto nesta Lei e as políticas públicas de juventude são regidos pelos seguintes
princípios:
I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens;
II - valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de
suas representações;
III - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País;
IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares;
V - promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem;
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VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude;
VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação;
e
VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações.
Parágrafo único. A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I do caput refere-se à
trajetória de inclusão, liberdade e participação do jovem na vida em sociedade, e não ao
instituto da emancipação disciplinado pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil.
Seção II
Diretrizes Gerais
Art. 3o Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas públicas de juventude
devem observar as seguintes diretrizes:
I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações;
II - incentivar a ampla participação juvenil em sua formulação, implementação e avaliação;
III - ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que
priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos
públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos
simultaneamente nos campos da saúde, educacional, político, econômico, social, cultural e
ambiental;
V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural, à
prática esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre;
VI - promover o território como espaço de integração;
VII - fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos,
gestores e conselhos de juventude;
VIII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de
conhecimento sobre juventude;
IX - promover a integração internacional entre os jovens, preferencialmente no âmbito da
América Latina e da África, e a cooperação internacional;
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X - garantir a integração das políticas de juventude com os Poderes Legislativo e Judiciário,
com o Ministério Público e com a Defensoria Pública; e
XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos
privados de liberdade e egressos do sistema prisional, formulando políticas de educação e
trabalho, incluindo estímulos à sua reinserção social e laboral, bem como criando e
estimulando oportunidades de estudo e trabalho que favoreçam o cumprimento do regime
semiaberto.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS JOVENS
Seção I
Do Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil
Art. 4o O jovem tem direito à participação social e política e na formulação, execução e
avaliação das políticas públicas de juventude.
Parágrafo único. Entende-se por participação juvenil:
I - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir da sua concepção como
pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central nos processos políticos
e sociais;
II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por objetivo
o próprio benefício, o de suas comunidades, cidades e regiões e o do País;
III - a participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a defesa dos
direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens; e
IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a voz e voto.
Art. 5o A interlocução da juventude com o poder público pode realizar-se por intermédio de
associações, redes, movimentos e organizações juvenis.
Parágrafo único. É dever do poder público incentivar a livre associação dos jovens.
Art. 6o São diretrizes da interlocução institucional juvenil:
I - a definição de órgão governamental específico para a gestão das políticas públicas de
juventude;
II - o incentivo à criação de conselhos de juventude em todos os entes da Federação.
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Parágrafo único. Sem prejuízo das atribuições do órgão governamental específico para a
gestão das políticas públicas de juventude e dos conselhos de juventude com relação aos
direitos previstos neste Estatuto, cabe ao órgão governamental de gestão e aos conselhos dos
direitos da criança e do adolescente a interlocução institucional com adolescentes de idade
entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos.
Seção II
Do Direito à Educação
Art. 7o O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação básica,
obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade adequada.
§ 1o A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurada aos jovens
indígenas e de povos e comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas e de
processos próprios de aprendizagem.
§ 2o É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a educação básica programas
na modalidade da educação de jovens e adultos, adaptados às necessidades e especificidades
da juventude, inclusive no período noturno, ressalvada a legislação educacional específica.
§ 3o São assegurados aos jovens com surdez o uso e o ensino da Língua Brasileira de Sinais
- LIBRAS, em todas as etapas e modalidades educacionais.
§ 4o É assegurada aos jovens com deficiência a inclusão no ensino regular em todos os
níveis e modalidades educacionais, incluindo o atendimento educacional especializado,
observada a acessibilidade a edificações, transportes, espaços, mobiliários, equipamentos,
sistemas e meios de comunicação e assegurados os recursos de tecnologia assistiva e
adaptações necessárias a cada pessoa.
§ 5o A Política Nacional de Educação no Campo contemplará a ampliação da oferta de
educação para os jovens do campo, em todos os níveis e modalidades educacionais.
Art. 8o O jovem tem direito à educação superior, em instituições públicas ou privadas, com
variados graus de abrangência do saber ou especialização do conhecimento, observadas as
regras de acesso de cada instituição.
§ 1o É assegurado aos jovens negros, indígenas e alunos oriundos da escola pública o acesso
ao ensino superior nas instituições públicas por meio de políticas afirmativas, nos termos da
lei.
§ 2o O poder público promoverá programas de expansão da oferta de educação superior nas
instituições públicas, de financiamento estudantil e de bolsas de estudos nas instituições
privadas, em especial para jovens com deficiência, negros, indígenas e alunos oriundos da
escola pública.
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Art. 9o O jovem tem direito à educação profissional e tecnológica, articulada com os
diferentes níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, observada a
legislação vigente.
Art. 10. É dever do Estado assegurar ao jovem com deficiência o atendimento educacional
especializado gratuito, preferencialmente, na rede regular de ensino.
Art. 11. O direito ao programa suplementar de transporte escolar de que trata o art. 4o da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será progressivamente estendido ao jovem estudante do
ensino fundamental, do ensino médio e da educação superior, no campo e na cidade.
§ 1o (VETADO).
§ 2o (VETADO).
Art. 12. É garantida a participação efetiva do segmento juvenil, respeitada sua liberdade de
organização, nos conselhos e instâncias deliberativas de gestão democrática das escolas e
universidades.
Art. 13. As escolas e as universidades deverão formular e implantar medidas de
democratização do acesso e permanência, inclusive programas de assistência estudantil, ação
afirmativa e inclusão social para os jovens estudantes.
Seção III
Do Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda
Art. 14. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em
condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção
social.
Art. 15. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao
trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes medidas:
I - promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia
solidária e da livre associação;
II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de:
a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo;
b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam a
compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular;
III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores;
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IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização do trabalho
juvenil;
V - adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do estágio, aprendizagem e
trabalho para a juventude;
VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da agricultura familiar e
dos empreendimentos familiares rurais, por meio das seguintes ações:
a) estímulo à produção e à diversificação de produtos;
b) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia, nas agroindústrias familiares, na
integração entre lavoura, pecuária e floresta e no extrativismo sustentável;
c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e aos
empreendimentos familiares rurais;
d) estímulo à comercialização direta da produção da agricultura familiar, aos
empreendimentos familiares rurais e à formação de cooperativas;
e) garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento de produção,
priorizando a melhoria das estradas e do transporte;
f) promoção de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e à assistência técnica
rural;
VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das seguintes ações:
a) estímulo à formação e à qualificação profissional em ambiente inclusivo;
b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho;
c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição de aprendiz.
Art. 16. O direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes com idade
entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos de idade será regido pelo disposto na Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e em leis específicas, não se
aplicando o previsto nesta Seção.
Seção IV
Do Direito à Diversidade e à Igualdade
Art. 17. O jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de oportunidades e não
será discriminado por motivo de:
I - etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo;
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II - orientação sexual, idioma ou religião;
III - opinião, deficiência e condição social ou econômica.
Art. 18. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à diversidade e à
igualdade contempla a adoção das seguintes medidas:
I - adoção, nos âmbitos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, de programas
governamentais destinados a assegurar a igualdade de direitos aos jovens de todas as raças e
etnias, independentemente de sua origem, relativamente à educação, à profissionalização, ao
trabalho e renda, à cultura, à saúde, à segurança, à cidadania e ao acesso à justiça;
II - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para a aplicação das
diretrizes curriculares nacionais no que se refere ao enfrentamento de todas as formas de
discriminação;
III - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação sexual, de
gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher na formação dos
profissionais de educação, de saúde e de segurança pública e dos operadores do direito;
IV - observância das diretrizes curriculares para a educação indígena como forma de
preservação dessa cultura;
V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações sobre a discriminação na sociedade
brasileira e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a tratamento igualitário perante a
lei; e
VI - inclusão, nos conteúdos curriculares, de temas relacionados à sexualidade, respeitando a
diversidade de valores e crenças.
Seção V
Do Direito à Saúde
Art. 19. O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando suas
especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de
forma integral.
Art. 20. A política pública de atenção à saúde do jovem será desenvolvida em consonância
com as seguintes diretrizes:
I - acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde - SUS e a serviços de saúde
humanizados e de qualidade, que respeitem as especificidades do jovem;
II - atenção integral à saúde, com especial ênfase ao atendimento e à prevenção dos agravos
mais prevalentes nos jovens;
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III - desenvolvimento de ações articuladas entre os serviços de saúde e os estabelecimentos
de ensino, a sociedade e a família, com vistas à prevenção de agravos;
IV - garantia da inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, à
saúde sexual e reprodutiva, com enfoque de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos nos
projetos pedagógicos dos diversos níveis de ensino;
V - reconhecimento do impacto da gravidez planejada ou não, sob os aspectos médico,
psicológico, social e econômico;
VI - capacitação dos profissionais de saúde, em uma perspectiva multiprofissional, para lidar
com temas relativos à saúde sexual e reprodutiva dos jovens, inclusive com deficiência, e ao
abuso de álcool, tabaco e outras drogas pelos jovens;
VII - habilitação dos professores e profissionais de saúde e de assistência social para a
identificação dos problemas relacionados ao uso abusivo e à dependência de álcool, tabaco e
outras drogas e o devido encaminhamento aos serviços assistenciais e de saúde;
VIII - valorização das parcerias com instituições da sociedade civil na abordagem das
questões de prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários e dependentes de álcool,
tabaco e outras drogas;
IX - proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer teor alcoólico com a
participação de pessoa com menos de 18 (dezoito) anos de idade;
X - veiculação de campanhas educativas relativas ao álcool, ao tabaco e a outras drogas como
causadores de dependência; e
XI - articulação das instâncias de saúde e justiça na prevenção do uso e abuso de álcool,
tabaco e outras drogas, inclusive esteroides anabolizantes e, especialmente, crack.
Seção VI
Do Direito à Cultura
Art. 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços
culturais e a participação nas decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural
e à memória social.
Art. 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao poder público:
I - garantir ao jovem a participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens
culturais;
II - propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, em
âmbito nacional;
125

III - incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações
voltadas à preservação do patrimônio histórico;
IV - valorizar a capacidade criativa do jovem, mediante o desenvolvimento de programas e
projetos culturais;
V - propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do País;
VI - promover programas educativos e culturais voltados para a problemática do jovem nas
emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa;
VII - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias da
informação e comunicação;
VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição cultural e aos
equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa; e
IX - garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e adaptações razoáveis.
Parágrafo único. A aplicação dos incisos I, III e VIII do caput deve observar a legislação
específica sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes.
Art. 23. É assegurado aos jovens de até 29 (vinte e nove) anos pertencentes a famílias de
baixa renda e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso a salas de cinema,
cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer
e entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e
realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do
preço do ingresso cobrado do público em geral.
§ 1o Terão direito ao benefício previsto no caput os estudantes regularmente matriculados
nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que comprovem sua
condição de discente, mediante apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na
portaria do local de realização do evento, da Carteira de Identificação Estudantil - CIE.
§ 2o A CIE será expedida preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos,
pela União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e por
entidades estudantis estaduais e municipais a elas filiadas.
§ 3o É garantida a gratuidade na expedição da CIE para estudantes pertencentes a famílias de
baixa renda, nos termos do regulamento.
§ 4o As entidades mencionadas no § 2o deste artigo deverão tornar disponível, para eventuais
consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos no caput, banco de dados com
o nome e o número de registro dos estudantes portadores da Carteira de Identificação
Estudantil, expedida nos termos do § 3o deste artigo.
§ 5o A CIE terá validade até o dia 31 de março do ano subsequente à data de sua expedição.
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§ 6o As entidades mencionadas no § 2o deste artigo são obrigadas a manter o documento
comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de
validade da respectiva Carteira de Identificação Estudantil.
§ 7o Caberá aos órgãos públicos competentes federais, estaduais, municipais e do Distrito
Federal a fiscalização do cumprimento do disposto neste artigo e a aplicação das sanções
cabíveis, nos termos do regulamento.
§ 8o Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre os eventos esportivos de que
tratam as Leis nos 12.663, de 5 de junho de 2012, e 12.780, de 9 de janeiro de 2013.
§ 9o Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto no caput, a família inscrita no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal
seja de até 2 (dois) salários mínimos.
§ 10o A concessão do benefício da meia-entrada de que trata o caput é limitada a 40%
(quarenta por cento) do total de ingressos disponíveis para cada evento.
Art. 24. O poder público destinará, no âmbito dos respectivos orçamentos, recursos
financeiros para o fomento dos projetos culturais destinados aos jovens e por eles produzidos.
Art. 25. Na destinação dos recursos do Fundo Nacional da Cultura - FNC, de que trata a Lei
no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, serão consideradas as necessidades específicas dos
jovens em relação à ampliação do acesso à cultura e à melhoria das condições para o exercício
do protagonismo no campo da produção cultural.
Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas poderão optar pela aplicação de parcelas do
imposto sobre a renda a título de doações ou patrocínios, de que trata a Lei no 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, no apoio a projetos culturais apresentados por entidades juvenis
legalmente constituídas há, pelo menos, 1 (um) ano.
Seção VII
Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão
Art. 26. O jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produção de conteúdo,
individual e colaborativo, e ao acesso às tecnologias de informação e comunicação.
Art. 27. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à comunicação e à
liberdade de expressão contempla a adoção das seguintes medidas:
I - incentivar programas educativos e culturais voltados para os jovens nas emissoras de rádio
e televisão e nos demais meios de comunicação de massa;
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II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias de
informação e comunicação;
III - promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a
acessibilidade para os jovens com deficiência;
IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a promoção
do direito do jovem à comunicação; e
V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e adaptações
razoáveis para os jovens com deficiência.

Seção VIII
Do Direito ao Desporto e ao Lazer
Art. 28. O jovem tem direito à prática desportiva destinada a seu pleno desenvolvimento,
com prioridade para o desporto de participação.
Parágrafo único. O direito à prática desportiva dos adolescentes deverá considerar sua
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Art. 29. A política pública de desporto e lazer destinada ao jovem deverá considerar:
I - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da educação física e dos
desportos e dos equipamentos de lazer no Brasil;
II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que priorizem a juventude
e promovam a equidade;
III - a valorização do desporto e do paradesporto educacional;
IV - a oferta de equipamentos comunitários que permitam a prática desportiva, cultural e de
lazer.
Art. 30. Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local apropriado para a prática de
atividades poliesportivas.
Seção IX
Do Direito ao Território e à Mobilidade
Art. 31. O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de políticas
públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos, no campo e na cidade.
128

Parágrafo único. Ao jovem com deficiência devem ser garantidas a acessibilidade e as
adaptações necessárias.
Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da
legislação específica:
I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda;
II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento), no
mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem utilizadas após
esgotadas as vagas previstas no inciso I.
Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos
incisos I e II serão definidos em regulamento.
Art. 33. A União envidará esforços, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com
prioridade para os jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade, na forma do regulamento.
Seção X
Do Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente
Art. 34. O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e o dever de
defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações.
Art. 35. O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino, a educação ambiental voltada
para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional
do Meio Ambiente.
Art. 36. Na elaboração, na execução e na avaliação de políticas públicas que incorporem a
dimensão ambiental, o poder público deverá considerar:
I - o estímulo e o fortalecimento de organizações, movimentos, redes e outros coletivos de
juventude que atuem no âmbito das questões ambientais e em prol do desenvolvimento
sustentável;
II - o incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas públicas de meio
ambiente;
III - a criação de programas de educação ambiental destinados aos jovens; e
IV - o incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e renda que
visem ao desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e urbano.
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Parágrafo único. A aplicação do disposto no inciso IV do caput deve observar a legislação
específica sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes.
Seção XI
Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça
Art. 37. Todos os jovens têm direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, com
garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de
oportunidades e facilidades para seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social.
Art. 38. As políticas de segurança pública voltadas para os jovens deverão articular ações da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ações não governamentais, tendo
por diretrizes:
I - a integração com as demais políticas voltadas à juventude;
II - a prevenção e enfrentamento da violência;
III - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes
para subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das
políticas públicas quanto às causas, às consequências e à frequência da violência contra os
jovens;
IV - a priorização de ações voltadas para os jovens em situação de risco, vulnerabilidade
social e egressos do sistema penitenciário nacional;
V - a promoção do acesso efetivo dos jovens à Defensoria Pública, considerando as
especificidades da condição juvenil; e
VI - a promoção do efetivo acesso dos jovens com deficiência à justiça em igualdade de
condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais
adequadas a sua idade.
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TÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE
CAPÍTULO I
DO SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE – SINAJUVE
Art. 39. É instituído o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE, cujos composição,
organização, competência e funcionamento serão definidos em regulamento.
Art. 40. O financiamento das ações e atividades realizadas no âmbito do Sinajuve será
definido em regulamento.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 41. Compete à União:
I - formular e coordenar a execução da Política Nacional de Juventude;
II - coordenar e manter o Sinajuve;
III - estabelecer diretrizes sobre a organização e o funcionamento do Sinajuve;
IV - elaborar o Plano Nacional de Políticas de Juventude, em parceria com os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e a sociedade, em especial a juventude;
V - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Nacional de Juventude, as
Conferências Nacionais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;
VI - prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de juventude;
VII - contribuir para a qualificação e ação em rede do Sinajuve em todos os entes da
Federação;
VIII - financiar, com os demais entes federados, a execução das políticas públicas de
juventude;
IX - estabelecer formas de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
para a execução das políticas públicas de juventude; e
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X - garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos para financiamento das
políticas públicas de juventude aos conselhos e gestores estaduais, do Distrito Federal e
municipais.
Art. 42. Compete aos Estados:
I - coordenar, em âmbito estadual, o Sinajuve;
II - elaborar os respectivos planos estaduais de juventude, em conformidade com o Plano
Nacional, com a participação da sociedade, em especial da juventude;
III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a execução das políticas
públicas de juventude;
IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Estadual de Juventude, as
Conferências Estaduais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;
V - editar normas complementares para a organização e o funcionamento do Sinajuve, em
âmbito estadual e municipal;
VI - estabelecer com a União e os Municípios formas de colaboração para a execução das
políticas públicas de juventude; e
VII - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas, ações e projetos
das políticas públicas de juventude.
Parágrafo único. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população
jovem do País.
Art. 43. Compete aos Municípios:
I - coordenar, em âmbito municipal, o Sinajuve;
II - elaborar os respectivos planos municipais de juventude, em conformidade com os
respectivos Planos Nacional e Estadual, com a participação da sociedade, em especial da
juventude;
III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a execução das políticas
públicas de juventude;
IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de Juventude, as
Conferências Municipais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;
V - editar normas complementares para a organização e funcionamento do Sinajuve, em
âmbito municipal;
VI - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas, ações e projetos
das políticas públicas de juventude; e
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VII - estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados e a União para a execução das
políticas públicas de juventude.
Parágrafo único. Para garantir a articulação federativa com vistas ao efetivo cumprimento
das políticas públicas de juventude, os Municípios podem instituir os consórcios de que trata a
Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como
forma de compartilhar responsabilidades.
Art. 44. As competências dos Estados e Municípios são atribuídas, cumulativamente, ao
Distrito Federal.

CAPÍTULO III
DOS CONSELHOS DE JUVENTUDE
Art. 45. Os conselhos de juventude são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais,
encarregados de tratar das políticas públicas de juventude e da garantia do exercício dos
direitos do jovem, com os seguintes objetivos:
I - auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude que promovam o amplo exercício
dos direitos dos jovens estabelecidos nesta Lei;
II - utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado garanta aos jovens o exercício dos
seus direitos;
III - colaborar com os órgãos da administração no planejamento e na implementação das
políticas de juventude;
IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de cooperação,
visando à elaboração de programas, projetos e ações voltados para a juventude;
V - promover a realização de estudos relativos à juventude, objetivando subsidiar o
planejamento das políticas públicas de juventude;
VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e garantam
a integração e a participação do jovem nos processos social, econômico, político e cultural no
respectivo ente federado;
VII - propor a criação de formas de participação da juventude nos órgãos da administração
pública;
VIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para o
debate de temas relativos à juventude;
IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de juventude.
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§ 1o A lei, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, disporá sobre a
organização, o funcionamento e a composição dos conselhos de juventude, observada a
participação da sociedade civil mediante critério, no mínimo, paritário com os representantes
do poder público.
§ 2o (VETADO).
Art. 46. São atribuições dos conselhos de juventude:
I - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou
penal contra os direitos do jovem garantidos na legislação;
II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
III - expedir notificações;
IV - solicitar informações das autoridades públicas;
V - assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos planos, programas, projetos, ações
e proposta orçamentária das políticas públicas de juventude.
Art. 47. Sem prejuízo das atribuições dos conselhos de juventude com relação aos direitos
previstos neste Estatuto, cabe aos conselhos de direitos da criança e do adolescente deliberar e
controlar as ações em todos os níveis relativas aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e
18 (dezoito) anos.
Art. 48. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação
oficial.
Brasília, 5 de agosto de 2013; 192º ano da Independência e 125º ano da República.
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