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Debate sobre o tema 

Juventude e participação social 

 

Ana Luiza Marcondes Garcia1 

 

1. Contextualização do tema 

A participação social é um processo por meio do qual pessoas comuns se organizam e realizam 

ações com o objetivo de influenciar os espaços e as organizações da comunidade e da 

sociedade. As ações realizadas podem visar trazer melhorias para a vida escolar, o bairro, a 

cidade, o país ou o mundo, buscando sempre contribuir para o bem de todos, ou seja, da 

coletividade.  

Os movimentos de participação social são, muitas vezes, movidos por sentimentos de 

solidariedade na luta pelos direitos dos cidadãos e pela inclusão de todos os indivíduos na 

sociedade. A participação social, portanto, busca criar novos caminhos para a construção do 

espaço público.  

Cada cidadão pode participar socialmente ao envolver-se em causas e iniciativas, em obras 

filantrópicas, trabalho voluntário, movimentos comunitários, grêmios estudantis, partidos 

políticos, associações esportivas e culturais, grupos ambientais e até mesmo em redes sociais 

da internet.  

Quando se pensa na participação social da atual geração de jovens, duas posições se colocam: 

(1) a de que os jovens não participam; (2) a de que os jovens participam de uma nova forma. 

Os que defendem a primeira posição lembram, por exemplo, as mobilizações estudantis que 

sacudiram boa parte do mundo ocidental a partir de 1968, do conflito de gerações, da 

chamada “rebelião da juventude” de épocas passadas. Falam também de uma certa “apatia 

política” que caracterizaria o jovem de hoje que quase não se envolve mais com agremiações 

estudantis e partidos políticos. Pesquisas recentes também apontam que cerca de 70% dos 

jovens brasileiros não tem nenhum envolvimento associativo ou participa de processos de 

mobilização social e que seus interesses estão mais voltados para objetivos de ordem prática, 

tais como a preocupação com a violência nas cidades, as melhorias das condições de 

educação, acesso à formação superior e ao primeiro emprego.  

Já os que defendem a segunda posição dizem que são o “mundo adulto” e a mídia que não se 

cansam de repetir que os jovens são apáticos, que não se interessam pela política e pela vida 

em comunidade. Para eles, embora as formas tradicionais de participação juvenil ainda 

possuam um significado importante na sociedade, há hoje novas formas e novos conteúdos 

nos movimentos sociais ou ações coletivas juvenis. Como exemplos, apontam o surgimento, 

nos últimos anos, de jovens militantes em grupos ambientais, em coletivos de identidades (de 

negros, mulheres, LGBT, deficientes etc.) ou mesmo na esfera religiosa. Mas, principalmente, 

os defensores da segunda posição lembram que há um novo campo da participação juvenil, o 
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cyberativismo, que é hoje muito intenso e se concretizou pelas novas formas de participação 

social que a internet e as redes sociais possibilitaram.  

 

2. Questão polêmica 

Há uma apatia na atual geração de jovens para participar de ações sociais que visem o bem da 

coletividade?  

 

3. Bibliografia (usada na contextualização do tema) 

CARRANO, Paulo. A participação social e política de jovens no Brasil: considerações sobre 

estudos recentes. In: O Social em Questão, ano XV, nº 27. Revista do Programa de Pós-

graduação do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, 2012. 

INFOJOVEM, Portal de Informação Juvenil. Disponível em: http://www.infojovem.org.br 

Acesso em: setembro de 2015. 

 

4. Instruções prévias ao debate 

O professor deve fazer com seus alunos a leitura do texto que contextualiza o tema e da 

questão polêmica, e os ajudem a pesquisar, recolher dados e informações para formar opinião 

e defender, no debate, tanto a posição SIM quanto a posição NÃO.  

Estes dados podem ser trechos de textos sobre o tema, relatos curtos de exemplos de ações 

de participação social (próprias ou de outros jovens), casos apresentados em links de internet, 

pequenos vídeos sobre o tema e até mesmo entrevistas e depoimentos que podem ser 

transcritos ou montados pelos alunos no formato podcast (fáceis de fazer, curtos e que, talvez, 

possam ser apresentados durante o debate).  

Insistir com o aluno sobre a importância de o aluno vir munido de informações sobre as duas 

posições em relação à questão polêmica. Elas podem estar no papel ou em formato digital, em 

pen drives ou armazenadas digitalmente de forma que o aluno possa acessar em um 

computador.  

Importante também que o professor possa trabalhar com a turma não apenas os argumentos 

da posição que lhe coube defender, mas antecipar que argumentos serão usados pela posição 

oposta e já deixar mais ou menos definido qual aluno vai rebater qual posição. Também deve-

se atentar para a formulação de diferentes tipos de argumentos (dentre as 6 possibilidades).  
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ROTEIRO PARA O DEBATE 

 

10 minutos iniciais 

Mediador apresenta:  

 O debate; 

 O tema (leitura da contextualização e talvez algum vídeo breve sobre o tema); 

 Os jurados; 

 As regras do debate, tempo de fala e forma de votação dos jurados; 

 A questão polêmica (que talvez deva ficar visível durante todo o debate). 

 

100 minutos mediais 

4 blocos de 25 minutos cada um:  

 

Em cada bloco, participam 4 alunos “fixos” (escolhidos previamente pela própria turma), e 

opcionalmente pode decidir-se que um aluno não escolhido (“opcional”) da turma também 

fale, dependendo do rumo que a discussão vai tomando e de decisão que a própria turma 

toma na hora, junto com o seu professor. Assim, teríamos, no máximo, 6 alunos que poderiam 

falar a cada bloco; se os opcionais não forem necessários, serão apenas 4.  

 

ESTRUTURA DOS BLOCOS 

Em cada bloco, haveria sempre (é preciso calcular os tempos): 

 

1ª rodada 

 Começa falando um aluno que representa a dupla que defende o SIM (sempre o que 

começa pode, se quiser, projetar um breve vídeo ou rodar um podcast, mas não basta 

isso, tem que concluir depois, falando algo, reafirmando a posição SIM. Também se 

pode falar primeiro e apresentar o vídeo ou podcast no final da fala. Isso teria que ser 

previamente definido com o professor. Lembrar, portanto, de prever um tempo maior 

para aquele que começa); 

 Réplica de um aluno que defende o NÃO; 

 Tréplica do mesmo aluno que começou falando ou do outro da mesma dupla ou ainda 

do opcional, escolhido na hora.  
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2ª rodada 

 Idem, começando com a dupla do NÃO. 

É preciso calcular o tempo para saber quantas rodadas cada bloco pode ter, duas ou quatro, 

em número par para que se possa trocar quem começa, o SIM ou o NÃO). 

 

Ao final de todas as rodadas, ou seja, ao final do bloco, cada jurado vota escolhendo o SIM ou 

o NÃO, tendo em vista a capacidade de argumentação e de convencimento que cada um dois 

grupos apresentou nas rodadas do bloco. 

 

 

TEMAS DOS 4 BLOCOS 

 

Bloco 1 – Na escola: há uma apatia na atual geração de jovens para participar de ações 

sociais que visem o bem comum na escola e na educação?  

 

Bloco 2 – Na cidade ou bairro: há uma apatia na atual geração de jovens para participar de 

ações sociais que visem o bem comum nas cidades ou bairros em que vivem?  

 

Bloco 3 – No país: há uma apatia na atual geração de jovens para participar de ações sociais 

que visem o bem comum no país em que vivem?  

 

Bloco 4 – No mundo: há uma apatia na atual geração de jovens para participar de ações 

sociais que visem o bem comum do planeta?  

 

10 minutos finais (talvez não leve 10 minutos, mas é bom dar cerca de 5 minutos de folga 

para eventuais atrasos) 

 O mediador consulta a equipe que ficou computando os votos dos jurados para saber 

quem venceu. Será preciso somar os votos dados ao final de cada bloco por cada 

jurado para se chegar ao grupo que mais recebeu votos; 

 O mediador anuncia o vencedor.  
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Vídeos:  

- Jovens e adolescentes - Participação social e política   

- Programa Provocações com a estudante Isadora Faber, que denunciava os problemas da 

escola no Facebook 

- Jovens e adolescentes discutem política e democracia 

- O que é ciberativismo? 

- Música Problema social, de Seu Jorge 

- Música Sucrilhos, de Criolo 

https://www.youtube.com/watch?v=do8N_NchH1Y
https://www.youtube.com/watch?v=rbug-vzXgPI
https://www.youtube.com/watch?v=rbug-vzXgPI
https://www.youtube.com/watch?v=MrWCqSc7HBc
https://www.youtube.com/watch?v=VUEHTuHXuTU
http://www.vagalume.com.br/ana-carolina-seu-jorge/problema-social.html
http://letras.mus.br/criolo-doido/1729848/

