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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA JUVENTUDE NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Itanamara Guedes Cavalcante1 
 

RESUMO 
 

O presente artigo visa analisar a participação da juventude na 
sociedade brasileira no contexto atual, buscando identificar as 
diversas concepções de participação, as formas de 
participação e controle social sobre o Estado, visando entender 
a juventude como uma categoria social e cultural que tem suas 
formas de mobilização, organização e participação 
relacionadas as lutas sociais das classes trabalhadoras e 
mediada pela relação estado e a sociedade. 
 
Palavras-chave: Estado. Juventude. Participação. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to analyse the participation of youth in 
Brazilian society in the current context, seeking to identify the 
various conceptions of participation, the forms of participation 
and social control over the State, seeking to understand the 
youth as a social and cultural category which has its forms of 
mobilisation, organisation and participation related to the social 
struggles of the working classes and mediated by the State and 
society relationship. 
 
Keywords: State. Youth. Participation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mestre. Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: itaenesso@yahoo.com.br 



 
 

2 
                   

I. INTRODUÇÃO 

 

      Ao analisar participação da juventude na sociedade nos permite descortinar a 

relação entre Estado e Sociedade, apreendendo as contradições que permeiam essa 

relação, as quais são oriundas, em última instância, da contradição capital e trabalho, e 

da luta de classe. Assim como permite, também, revelar quais foram os modelos de 

participação e controle social construído pela sociedade durante a trajetória do Estado 

brasileiro. 

      A juventude é um segmento populacional e os jovens, como tais, se diferenciam pela 

classe social a que pertencem. Assim, tanto suas necessidades, quanto as respostas do 

Estado as suas demandas e as formas de intervenção juvenil nas diversas esferas 

sociais podem ser relacionadas a esta diferenciação. 

       Ao analisar a participação juvenil na sociedade precisamos verificar sua participação 

nas instâncias democráticas do Estado, observar quais são os canais institucionalizados de 

participação existentes; apreender quais são suas formas de organização e suas principais 

de bandeiras de lutas na atualidade. 

      O presente artigo buscar abordar as diversas concepções sobre participação, formas de 

participação e controle social sobre o Estado, faz um apanhado sobre as várias definições 

sobre juventude; analisa a participação dos jovens na atualidade e apresenta algumas 

considerações conclusivas. 

 

II. CON

CEITUANDO PARTICIPAÇÃO      

 

       O tema participação é tão antigo quanto o debate sobre democracia no meio 

acadêmico, político e popular. Existem várias concepções sobre participação e o consenso 

inexistente. Gohn (2007) nos oferece uma síntese muito rica sobre os paradigmas existentes 

de participação, como; participação Liberal, autoritária, revolucionária e democrática - 

radical. 

  Na concepção Liberal, participação objetiva o fortalecimento da sociedade civil, não 

para que esta participe do Estado, mas para evitar a ingerência deste na vida dos 

indivíduos. Os fundamentos desse paradigma é o liberalismo econômico, que tem como 

princípio uma sociedade democrática em que todos os indivíduos são iguais e livres. Sendo, 

portanto, um instrumento para os indivíduos buscarem a satisfação das suas necessidades 

no mercado. Já na visão autoritária, a participação busca a integração e o controle social 

da sociedade e da política. 
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       As formas de participação, denominadas de revolucionária e democrática – radical, 

partem do princípio da soberania popular. Na forma revolucionária, participação se estrutura 

a partir de grupos organizados que lutam contra as relações de dominação e a divisão do 

poder, e tem como objetivo a construção de uma democracia participativa. Na visão 

democrática-radical pretende o fortalecimento da sociedade civil para que ela possa 

transformar a realidade social. 

       A participação na visão democrática-radical fundamenta-se no pluralismo, o que 

significa dizer que os processos participativos são construídos por diversos sujeitos sociais 

como, partidos políticos, movimentos sociais, grupos e organizações sociais (idoso, jovem, 

mulher). 

       A concepção democrática – radical é adotada por Gohn (2007), para conceber 

participação, quando realiza uma análise sobre a origem e desenvolvimento dos conselhos 

gestores no país. O entendimento do processo de participação da sociedade civil e sua 

presença nas políticas públicas nos conduzem ao entendimento do processo de 

democratização. 

 

O entendimento do processo de participação da sociedade civil e sua 
presença nas políticas públicas nos conduzem ao entendimento do 
processo de democratização da sociedade brasileira, o resgate dos 
processos de participação leva-nos, portanto, às lutas da sociedade 
por acesso a direitos sociais e à cidadania. Neste sentido, a 
participação, é luta por melhores condições de vida e pelos benefícios 
da civilização. 
(GOHN, 2007, p. 14). 

 

A participação é entendida como processo, no qual a classe trabalhadora e seus 

segmentos sociais emergem na sociedade por meio de suas organizações, reivindicando 

direitos sociais, políticos e civis e a participação nas esferas de decisões do aparelho 

estatal, visando obter o controle social sobre o Estado. 

Outras vertentes sobre as definições do que é participação são as realizadas por 

Bordenave (1994) e Ammann (2003). O primeiro compreende participação como uma 

necessidade humana básica, Especificando a origem da palavra participação... Participar é 

fazer parte de algum grupo ou associação, ou tomar parte numa determinada atividade, ou 

ainda, ter parte num negócio.  

O homem participa de grupos primários como família, grupo de amizade ou de 

vizinhança; de grupos secundários, como as associações profissionais, sindicatos, 

empresas e; ainda de grupos terciários, como os partidos políticos e movimentos de classe 

(BORDENAVE p. 23, 1994). Segundo o autor, permite dizer que há processos de micro e 

macroparticipação. A microparticipação é uma associação voluntária e visa benefícios 
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pessoais e imediatos. Já a macroparticipação consiste na intervenção das pessoas nos 

processos dinâmicos que constituem ou modificam a sociedade. 

Ammann (2003), ao conceituar o que é participação, define-a quando procurar 

desvelar o fato de que a participação social é basicamente definida na instância da 

infraestrutura. 

 

É na instância da infra-estrutura, onde é determinado o modo como os 
diversos agentes sociais se inserem no processo produtivo. Na 
instância da gestão da sociedade são analisadas as formas clássicas 
de acesso das classes sociais aos processos decisórios, tais como 
sua representatividade nos poderes legislativo, executivo e judiciário; 
o voto, a militância partidária em partidos políticos e em movimentos 
sociais. Na esfera do usufruto analisa o acesso da população aos 
serviços sociais públicos e os bens sociais produzidos pela sociedade. 
(AMMANN, 2003, p.172). 
 

Como podemos observar existem várias concepções sobre o que é participação. 

Dentre as que apresentamos, podemos utilizá-las para compreendermos o processo de 

participação da juventude na sociedade contemporânea, assim como analisar os modelos 

de participação estabelecidos pelo Estado. 

 

III. AS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL SOBRE O ESTADO 

BRASILEIRO. 

 

  Ao analisar as formas de participação dos jovens na sociedade contemporânea 

brasileira se faz necessário compreender as diversas concepções sobre o que é 

participação e verificar quais foram adotadas no nosso país, para podermos entender quais 

as formas de organização da juventude, a sua participação nesse processo e suas lutas 

atuais. 

A participação e o controle social sobre o Estado não acontece de forma pacífica. 

Esta é permeada pela luta de classe. A formação e a direção política e ideológica do Estado 

são determinantes que contribuem para o tipo e a forma de participação das classes.  

As formas de participação das classes trabalhadoras na esfera estatal foram 

estabelecidas pelo próprio Estado, por meio do desenvolvimento de políticas públicas de 

integração, como nos mostra Ammann (2003), ao fazer uma análise sobre a política de 

desenvolvimento de comunidade.  

A política de desenvolvimento de comunidade proclama a participação popular como 

elemento necessário ao processo de desenvolvimento nacional. Essa forma de participação 

estabelecida pelo Estado brasileiro nos permite apreender a estratégia utilizada pelas 

classes dominantes que conduziam o Estado, estas visavam conseguir a legitimação das 
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classes trabalhadoras por meio do discurso e de práticas de integração e desenvolvimento 

nacional, que servia para desmobilizar e controlar as classes subalternas.  

Essa foi a principal forma de participação existente no país durante os dois primeiros 

períodos das políticas públicas que, segundo Potyara (2006), a trajetória das políticas 

públicas do Brasil fora marcada por cinco grandes períodos: 

O Segundo, denominado de nacionalismo-desenvolvimento, que vai de 1930 a 1964. 

Um período heterogêneo, que terá como início, o processo de urbanização e 

industrialização do país. Concomitante a esse processo, emerge na cena política a recente 

classe social, o proletariado, reivindicando melhores condições de vida e trabalho, a 

exemplo da luta pela construção das leis trabalhistas e o acesso os serviços públicos, 

educação e saúde. A resposta do Estado a essas demandas sociais foi a construção de 

uma política pública que visava modernizar o país, para melhor atender as necessidades de 

reprodução do sistema capitalista. 

Os mecanismos de incorporação das demandas pelo o Estado seguem uma 

perspectiva de evitar o conflito, de controlar as massas, a exemplo da intervenção direta nos 

sindicatos, buscar legitimação política das classes trabalhadoras por meio do discurso de 

integração e desenvolvimento social e econômico do país. 

O terceiro período é caracterizado como Estado de exceção, a fase da ditadura 

militar, um período marcado pelas restrições políticas e civis. A resposta do Estado às 

demandas sociais foi a expansão dos serviços sociais,. “Serviços pobres para uma 

população pobre”, sem nenhuma participação dos setores demandatários, visando, com 

isso, ter um controle sobre as massas e evitar conflitos. Foi um instrumento para mascarar a 

falta de liberdade e a crescente desigualdade social existente no país. 

O rompimento, com essa lógica de participação das classes subalternas no Estado, 

só será possível, no período conhecido como de transição democrática, cujas classes 

subalternas e seus segmentos sociais emergem na sociedade civil, por meio da organização 

do movimento operário e popular, que “foi capaz de engendrar e dinamizar agências e 

formas que puseram em questão a dominância do grande capital e dos representantes de 

seus interesses, a burguesia, na sociedade civil.” (NETTO, 2004, p. 76). 

A luta das classes subalternas, especialmente da classe operária, obteve, com um 

dos seus resultados, a aprovação da Constituição Federal de 1988, que prevê a garantia de 

direitos sociais, políticos, civis e a construção do sistema político democrático, que é 

materializado nas diretrizes constitucionais, como participação, controle social e 

descentralização política – administrativa - financeira. 

Netto (2004), nos alerta das armadilhas deste novo sistema político, em que a 

democracia instituída é uma democracia - método e não a democracia - condição social. A 
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democracia –método permite apenas a construção de um aparato jurídico –político que 

estabelece limite nas formas de participação. Por democracia-método deve entender-se o 

conjunto de mecanismos institucionais que, sobre diversas formas (mais ou menos 

flexíveis), “numa dada sociedade, permite, por sobre a vigência de garantias individuais, a 

livre expressão de opiniões e opções políticas e sociais”. (NETTO, 2004, p. 80). 

Por democracia-condição social entende-se, mais que um conjunto de institutos 

cívicos, um ordenamento societário em que todos, a par da livre expressão de opiniões e 

opções políticas e sociais, “têm iguais chances de intervir ativa efetivamente nas decisões 

que afetam a gestão da vida social.” (NETTO, 2004, p. 80).  

No entanto, mesmo com os limites de um Estado de direito democrático, este pode 

ser considerado um avanço, porque, historicamente, a democracia no Estado brasileiro foi 

construída de cima para baixo, ou seja, sem efetiva participação das classes subalternas e 

de forma antidemocrática. 

Além dos limites democráticos do Estado de direito, já que esse está inscrito dentro 

da ordem burguesa, as classes subalternas encontram outras dificuldades para exercer o 

controle social sobre o Estado na atual conjuntura. 

O Estado passa por um processo de reestruturação que é determinado pelas 

mudanças engendradas no modo de produção capitalista das décadas de 1960 e 1970, 

conhecido como processo de reestruturação produtiva. As mudanças ocorridas no sistema 

capitalista são caracterizadas como uma nova fase, denominada de Neoliberalismo.  

O Neoliberalismo representa, na política institucional, a implementação de reformas 

que visam à redução do papel do Estado, como financiador, executor das políticas sociais e 

o esvaziamento do papel politico das instâncias de controle democrático. 

Nesta breve trajetória sobre as formas de participação e controle social das classes 

subalternas sobre o Estado podemos observar a predominância da forma de participação 

autoritária, em que o Estado exerce o controle sobre o povo. Assim como, a incansável luta 

da classe trabalhadora e de seus segmentos sociais para modificar essa forma de 

participação, buscando estabelecer um novo modelo baseado na concepção revolucionária 

e democrática-radical. Atualmente, a luta dos trabalhadores contra os ditames da política 

neoliberal. 

 

IV. CONCEITUANDO JUVENTUDE 

 
 

Na literatura, existem muitas vertentes para definir o que é ser jovem, e estas são 

fundamentadas nas ciências biológicas, na psicologia e na sociologia. Entendemos que 
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essa discussão é permeada por inúmeros aspectos e não é um tema consensual nas 

ciências. 

Segundo Groppo, (2000), as ciências biológicas, por meio das ciências médicas, 

procuraram definir o que é ser jovem, com base nas mudanças ocorridas no corpo do 

indivíduo, no momento em que a criança está passando por transformações no corpo, 

tornando-se maduro. Essa fase foi caracterizada como o período de puberdade;  

Já nas ciências psicológicas, definiram o que é ser jovem com período da adolescência, 

a fase em que o indivíduo deixa de ser criança para se tornar adolescente, ocorrendo 

transformações no seu corpo e, principalmente, no seu comportamento, nas suas atitudes, 

modificando sua personalidade, visto que agora o indivíduo passa a assumir comportamento 

de uma pessoa adulta. 

Na sociologia, o termo utilizado para designar o que é ser jovem é juventude, 

caracterizando como uma fase onde o individuo assume funções específicas na sociedade. 

É um período de transição entre a infância e a vida adulta.  

A categoria juventude é, portanto, uma construção sociocultural moderna que se vale de 

elementos biológicos, psíquicos e sociais para definir-se. Partindo do principio biológico, 

sociedade atribui significados e funções ao ser humano a partir das mudanças ocorridas no 

corpo humano; estabeleceu um limite etário, construindo, portanto, o grupo denominado 

juventude – correspondente à fase em que o indivíduo tem entre 14 a 24 anos. 

É importante salientar que, no âmbito da sociologia a definição de juventude se orienta 

por duas teorias sociológicas sobre juventude:  teoria geracional, que define a juventude 

como uma fase da vida, em que está presente o debate de continuidade e descontinuidade 

fundamentada na teoria funcionalista. Há outra perspectiva é a classista, na qual a categoria 

juventude é denominada por relações sociais de classe, e a transição da condição de jovem 

para a condição de adulto está sempre pautada por desigualdades sociais (Pais apud 

Janata, 2006) 

Groppo, (2000), traz um elemento para essa discussão de que a definição de 

juventude é um conceito da Modernidade,  

 
"a sociedade moderna é construída não apenas sobre as estruturas de 
classe ou pelas estratificações sociais que lhe são próprias, mas 
também sobre as faixas etárias e a cronologização do curso da vida”. 
Acrescenta que "a criação das instituições modernas do século XIX e 
XX - como a escola, o Estado, o direito, o mundo do trabalho industrial 
etc. - também se baseou no reconhecimento das faixas etárias e na 

institucionalização do curso da vida"(p.12)  
 

A partir dessa afirmação de Groppo, (2000), podemos perceber que o conceito de 

juventude é uma construção social, cultural e determinada historicamente. 
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A visão geracional foi o conceito que predominou durante décadas no Brasil quando 

se pensava em juventude, podemos observá-la na trajetória que Abramo, (1997), faz para 

explicar como a sociedade brasileira caracterizava a juventude. Na década de 1950, a visão 

predominante sobre os jovens foi à concepção de juventude como sinônimo de “problema 

social”. Conceito esse designado para os jovens pobres. 

A concepção de juventude como “sinônimo de rebeldia” é um conceito vai perdurar 

até o fim dos anos 1970, quando os jovens, em especial os pertencentes a classe média, 

envolve-se nos movimentos de protesto contra ditadura militar. Já nos anos de 1980 com o 

empobrecimento do país, o aprofundamento das desigualdades sociais e passado o 

momento de efervescência política do país, os jovens vão ser taxados como apáticos e 

apolíticos, visão que se aprofunda na década de 1990 junto com outra característica, como 

a do jovem violento e vitima da violência. Ou a visão de juventude como setor estratégico 

para o desenvolvimento econômico. 

 No século XXI, é notório que cristalizamos esses conceitos sobre os nossos jovens: 

juventude como sinônimo de rebeldia, transformação ou de desajuste social, acrescentando 

o debate de que o jovem é apolítico, não tem interesse pelas coisas que acontecem no país, 

ou como setor estratégico para economia. 

Paralelo a esses conceitos que os adultos atribuem aos jovens, atualmente, há um 

crescimento substancial da população juvenil, que a torna o maior segmento populacional 

do país, conjuntamente ao crescimento populacional vem surgindo uma série de problemas 

sociais que têm afetado diretamente a vida da juventude, em especial a juventude das 

classes subalternas. Essa conjuntura tem provocado o interesse por parte dos movimentos 

sociais, dos partidos de esquerda, ONG´s e de alguns governos sobre este segmento, além 

do interesse da mídia e do mercado. 

 Todo esse interesse sobre a juventude aliado a aprovação do ECA (estatuto da 

criança e do adolescente) em 1990, e a mobilização e organização da juventude tem 

permitido aos jovens começar a romper com esses conceitos que lhe são atribuídos pelos 

adultos. Portanto, diante dessa nova conjuntura vai sendo construída uma nova concepção 

sobre o que é ser jovem, buscando compreender a juventude pela sua heterogeneidade, ou 

seja, entender que não existe apenas uma juventude, mas várias juventudes, que os jovens 

são sujeitos portadores de direitos. 

 Atualmente, no Brasil, as instituições governamentais e as organizações da 

sociedade civil adotam a faixa etária de 15 a 29 anos para delimitar a fase da juventude. A 

referência conceitual sobre a definição de juventude adotada no presente estudo é a idade 

de 15 a 29 anos, partindo da premissa que a categoria juventude é uma construção social, 

cultural e política determinada historicamente, um conceito em disputa, e que existem várias 

juventudes, mas compreendendo que há elementos que são comuns a uma geração, 

mesmo quando essa é marcada pela heterogeneidade. 
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V. A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE NA ATUALIDADE 

 

Como vimos, juventude é uma categoria social construída a partir das características 

sociais, econômicas e culturais de uma determinada sociedade em uma determinada época. 

Atualmente, a temática juventude vem sendo pauta dos debates dos organismos 

internacionais, do Poder Público e das organizações sociais, dos movimentos sociais e dos 

partidos políticos. 

O crescimento do interesse pela temática juventude no Brasil é atribuído ao grande 

contingente populacional juvenil, pela luta para efetivação do ECA,  pelas lutas 

empreendidas pelos os jovens, além dos impactos sociais do processo da reestruturação 

produtiva, que transformou os jovens nos maiores prejudicados, durante a década de 1990 e 

o inicio dos anos 2000, no cenário nacional e mundial; vitimas do desemprego estrutural e 

da falta de serviços públicos de qualidade. 

A participação da juventude na sociedade e, especialmente na esfera estatal, assim 

como suas demandas, está intrinsecamente relacionada com as necessidades de sua 

classe social, da mesma forma que as respostas dadas pelo Estado às suas necessidades. 

Groppo (2000) define juventude como uma categoria social, portanto, esta é uma construção 

social e histórica, e o direito social de viver essa juventude está relacionado com a classe 

social a que pertence. 

É perceptível, na última década, a participação dos jovens nas diversas esferas da 

sociedade, especialmente nas lutas reivindicatórias por direitos (sociais, políticos e civis) e 

para que os Poderes Públicos os incluam na agenda pública, na luta pela ampliação dos 

canais de participação institucional e pela melhoria das politicas públicas. 

Podemos citar como exemplo alguns resultados no âmbito do Governo Federal 

obtidos pelas lutas desencadeadas pelos jovens, como a criação do Conselho Nacional de 

Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude (em 2005), da realização da I e II 

Conferência Nacional de Juventude (2008 e 2011 respectivamente). Alguns programas 

sociais como, PROJOVEM, PROUNI, Jovem Aprendiz, Pronaf-Jovem e etc. A luta pela 

aprovação de um marco regulatório na construção de politicas públicas para juventude que 

resultou na construção do Plano Nacional de Juventude e a criação do Estatuto da 

Juventude (2013). 

Esse processo de conquistas tem se espelhado pelo Brasil com a criação de 

Coordenadorias/Secretarias e Conselhos de Juventude nas esferas municipais e estaduais, 
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bem como com a fundação de Fórum e Rede de Juventude para discutir questões 

relacionadas à ampliação dos direitos juvenis. 

A luta por reconhecimento social da juventude está em curso e tem sido um processo 

de embate constante. Há enfretamentos com os representantes do poder estatal, com as 

direções dos movimentos sociais e dos partidos – a fim de que possam ser efetivamente 

incorporadas às instâncias de direção e suas pautas incluídas nas pautas reivindicatórias, 

como um setor que necessita de políticas públicas específicas. 

O Brasil tem uma democracia jovem, ou seja, vivemos durante décadas sobre a 

lógica de uma participação autoritária, do controle do Estado sobre o povo, a inversão dessa 

lógica de participação aconteceu em meados dos anos de 1980, que se consagrou com a 

aprovação da Constituição em 1988, o que significa dizer que temos 26 (vinte e seis) anos 

de fundação do Estado Democrático de Direito.  

A Constituição de 1988 estabeleceu um modelo de participação baseada na 

concepção da participação democrática–radical que concebe a necessidade de construção 

da esfera pública, um espaço que não é estatal, mas que é garantido pelo Estado, um 

espaço eminentemente político, de aparecimento e visibilidade, onde tudo que vem a 

público pode ser visto e ouvido por todos, em que os sujeitos publicitam suas demandas e 

disputam lugares de reconhecimento social e político, além da combinação entre formas de 

participação direta e representativa. 

Há uma predominância da participação representativa, a exemplo das eleições, que 

mesmo se realizando por uma forma direita, que é o voto, escolhemos e delegamos poderes 

a outros para nos representarem. Além disso, é o poderio econômico que acaba definido o 

processo eleitoral, ou seja, a maioria dos representantes é oriunda dos estratos da 

burguesia e, por isso, colocam o Estado a serviço dessa classe em detrimento dos 

interesses da maioria, a classe trabalhadora. 

As formas de mobilização e organização dos jovens vêm questionando esse modelo 

de democracia e exigindo a construção de mais canais de dialogo entre o Estado e a 

sociedade, a exemplo dos Conselhos de Juventude e das Jornadas de Junho (2013).  

As Jornadas de Junho possibilitou evidenciar alguns fatos relevantes nesse processo 

de organização e mobilização juvenil tais como: 

Primeiro, a principal forma de organização dos jovens são primárias e se referem a 

micro participação, como define Bordenave (1994). Os grupos juvenis utilizam uma 

linguagem própria, métodos horizontais de participação e pautas específicas de cada 

segmento juvenil. 

Segundo, a juventude faz parte de uma geração que nasceu sobre a era da 

globalização, da informatização, do imediatismo e da sociedade do consumo, neste sentido 
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utiliza como uma das principais formas de mobilização e até mesmo de organização, a 

internet (Facebook e Twitter), um ambiente virtual, muito dinâmico e carregado de 

informações. 

Terceiro, a diversidade das pautas de reivindicações, o que demonstra a 

heterogeneidade da juventude, a falta de uma bandeira de luta que unifique todas as 

demandas, mas ao mesmo tempo revela uma relação direita entre a mobilização dos jovens 

com as pautas da classe trabalhadora, por melhoria da qualidade das politicas públicas e 

ampliação da participação. 

A participação dos jovens na trajetória das lutas sociais da classe trabalhadora 

brasileira é antiga, porém o que assistimos no final do século XX e inicio do Século XXI é o 

protagonismo da juventude, ora lutando para ser reconhecida como sujeito de direito, 

através da construção de politicas públicas especificas e rompendo com os velhos conceitos 

que a sociedade lhe atribuiu, ora como protagonista das lutas sociais dos jovens e dos 

trabalhadores, como vimos na Jornada de Junho. 

Portanto, o emergir da juventude na sociedade enquanto um segmento social, 

reivindicando o seu lugar e o seu reconhecimento enquanto sujeito social possibilita 

questionar o padrão social, cultural, politico e econômico da sociedade capitalista e do 

Estado brasileiro. 

 

VI. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS  

 

Podemos observar as diversas formas de definir o que é participação e de como esta foi 

utilizada pelo Estado brasileiro. Historicamente, os grupos políticos que conduziram o 

Estado optaram em excluir as classes subalternas das esferas de decisão, construindo um 

sistema politico baseado no patrimonialismo e clientelismo. 

O rompimento com esse modelo politico permitiu a classe trabalhadora e seus 

segmentos sociais, a exemplo da juventude, emergir no contexto social reivindicando seu 

reconhecimento social e a garantia de intervir na condução do Estado. Esse novo modelo de 

participação e democracia está em construção, em fase de consolidação no nosso país. 

Por isso, as lutas empreendidas pelos jovens permite descortinar a histórica relação 

entre Estado e sociedade, bem como, apontar os limites dessa forma de participação 

instituída pelo Estado Democrático e de Direito quando apresenta novas formas de 

mobilização, organização e participação, assim como coloca a necessidade de ampliarmos 

e construirmos outras formas de participação. 

No entanto, precisarmos saber direcionar essa nova perspectiva mais horizontal e virtual 

de participação apresentada pelos jovens, especialmente nas jornadas de junho, para não 



 
 

12 
                   

cairmos na lógica do presenteismos da sociedade contemporânea, ‘vivemos em  uma 

sociedade sem nenhuma relação com passado e nem com o futuro, vivemos numa 

sociedade do imediato, do fugaz”, como nos alerta Hobsbawm, (1999). 

Portanto, é necessário valorizamos nosso passado, nossas lutas e conquistas para que 

possamos compreender melhor o nosso presente e apresentarmos alternativas que nos 

permitam a democratização do Estado e da sociedade e, também, a transformação social. 
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