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RESUMO 

 

O presente trabalho abrange o estudo sobre a perspectiva de que a socialização política 

muda os padrões de participação e organização democrática em um grupo. Para entender 

esse fenômeno, estudou-se um grupo de jovens moradores de Farol de São Thomé que 

estão inseridos especificamente no projeto de educação ambiental NEA-BC, em Campos 

dos Goytacazes. Para tal foram utilizados os seguintes aportes metodológicos: 

observações participantes e entrevistas semi-estruturadas, utilizado para considera-las na 

perspectiva de análise de conteúdo (MARCONI; LAKATOS, 1996). Nesse sentido, 

identificou-se no discurso dos entrevistados que as ações do projeto contribuiriam para a 

construção de um novo ornamento comunitário, auxiliando ativamente na construção de 

pautas para o desenvolvimento local através da participação cidadã. Por fim, considera-

se que a existência do projeto na zona tipicamente carente tem ampliado entre a juventude 

as noções de direitos sociais, políticas públicas e formação de sujeitos de direitos. Os 

resultados da presente pesquisa contribuem para divergir das literaturas que apontam 

políticas de jovens como específicas e de baixo engajamento, balizando que esse cenário 

pode ser reversível considerando novos métodos de participação e de incentivo oriundo 

de agências socializadoras como projetos sociais, escolas e famílias que podem contribuir 

para estimular a participação política entre a juventude. 

 
Palavras-chaves: juventude, participação política, educação ambiental. 
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ABSTRACT 

This work debates this study under the perspective that political socialization changes the 

patterns of participation and democratic organzation in na group of people. To better 

understand this phenomena, a group of Young inhabitants of Farol de São Tomé, inserted 

especifically in the ambiental education projecto NEA-BC, in Campos dos Goytacazes. 

To this end, the following methodology tools were used: Participative observation and 

semi-structured interviews, used to consider them under the content analysis perspective 

(MARCONI; LAKATOS, 1996). In that sense, it was identified in the interviewed 

people's discourse that the project's actions contributed for the construction of an new 

communal ornament, helping actively the construction of themes for local evolution by 

citizen participation. 

At last, it is considered that the project's existance in an tipically poor zone amplified 

notions of social rights and subject formation with local youth. The results of this research 

contribute to diverge from the literature that points youth policies and low engagement 

ones, affirming that this scenario can be reversed considering new methods of 

participation and incentive coming from agencies as social projects, schools and families 

that can contribute to stimulate youth to participate even more in politics. 

 

Keywords:. Youth, political participation, enviromental education 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho monográfico compreende uma pesquisa sobre juventude e incidência 

política, compreendendo o jovem como ator social, que de acordo com Rocha (2011) é 

um sujeito histórico de ações transformadoras. Tal perspectiva advém de que a juventude 

quando estimulada dentro da participação nas políticas públicas, “suas atitudes, valores e 

forma de estar no mundo, evidencia algumas pistas sobre as crises e possibilidades de 

transformação deste próprio mundo”. (ROCHA, 2011, p.3) 

A iniciativa estudada promove processo de socialização política entre a juventude, 

partindo da premissa que ela pode mudar os padrões de participação e organização, 

atuando ativamente nas pautas de transformações sociais e políticas públicas. 

Dessa forma, para entender o processo de construção da identidade coletiva e da 

participação política, optou-se pela pesquisa qualitativa, adotando um estudo de caso. A 

observação participante foi utilizada como método para compreender a organização e 

atuação do projeto, e por conseguinte, através de entrevistas semiestruturadas e pesquisa 

de campo, foi possível discernir algumas questões acerca da identificação coletiva destes 

com o projeto e ação política.  

Têm-se como objetivo geral deste trabalho discutir, de forma inicial, juventude e 

participação política, a partir do debate contemporâneo sobre jovens e movimentos 

sociais, inseridos no contexto de um projeto de educação ambiental.  No entanto, para 

atingir esse objetivo, buscou-se: a) Investigar o processo de licenciamento ambiental no 

qual está inserido o Projeto NEA-BC, bem como suas diretrizes, objetivos e estruturas 

pedagógicas; b) Entender as questões sociológicas que permeiam a juventude, permitindo 

um recorte mais aprofundado da análise literária considerando as influências de agências 

socializadoras; c) Conhecer o perfil dos jovens que participam do projeto no bairro de 

Farol de São Thomé; d) Identificar e analisar, através das falas registradas, a percepção 

desses jovens sobre a atuação do projeto. 

Com propósito de apresentar todo material analisado e, também, de cumprir os 

objetivos apresentados, estruturou-se a monografia da seguinte forma: no capítulo um, 

busca-se dissertar sobre o que é um projeto de educação ambiental e suas especificidades, 

traçar um recorte simplificado sobre o processo de compensação e mitigação ambiental, 

além de apresentar o “Projeto NEA-BC” com histórico de criação, objetivos do projeto, 

forma de atuação, justificativa e objetivos sociais. 
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No segundo capítulo, apresentou-se aspectos teóricos e metodológicos relevantes 

para o desenvolvimento da pesquisa, balizando a análise do perfil da juventude, bem 

como suas conceituações e teorias que explicam as diversidades, características 

heterogêneas e o papel das políticas públicas voltadas para jovens. Na segunda parte, 

buscou-se expor os métodos utilizados no trabalho de campo. 

Por fim, no terceiro capítulo pretendeu-se discorrer e discutir os dados obtidos na 

pesquisa de campo com análise do perfil dos voluntários, identificadas por meio das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com alguns jovens que participam do projeto de 

educação ambiental, apontando assim o elemento balizador de que as ações engendradas 

por jovens, precisam ser compreendias “para além da condição social e dos elementos 

que caracterizam estes sujeitos, se expandido para os que constituem em suas múltiplas 

relações sociais” (MELUCCI, 2001, apud ROCHA, 2011, p.03) 
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CAPÍTULO I – PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NEA-BC 

 

O presente capítulo pretende contextualizar no cenário geográfico, político e social 

o surgimento do Projeto de Educação Ambiental – Núcleo de Educação Ambiental da 

Região da Bacia de Campos – PEA NEA-BC, bem como apontar as diretrizes e 

regulamentações para sua implementação. Depois, nivelar as ações do citado PEA e sua 

atuação na Bacia de Campos destacando o controle social e a ação política entre os jovens 

de Farol de São Tomé, que instigaram a presente pesquisa. 

 

1.1 A Bacia de Campos e o Licenciamento Ambiental 

A Bacia de Campos é conhecida mundialmente por ser uma área de depósitos 

sedimentares originados pela erosão de partes das rochas da Serra do Mar e sua formação 

geológica foi capaz de gerar um acumulo de grandes quantidades de petróleo em sua 

plataforma continental (CAETANO-FILHO, 2003 apud DA SILVA et al. 2008 p.2). Sua 

área tem cerca de 100 mil quilômetros quadrados, localizada do Espirito Santo (próximo 

ao Alto de Vitória) até o Alto de Cabo Frio, litoral norte do Estado do Rio de Janeiro (DA 

SILVA et al., 2008, p.2).  

A descoberta do petróleo em grandes quantidades comerciais ocorreu logo após o 

primeiro choque mundial do petróleo em 1973 e a região passou a receber investimentos 

para o desenvolvimento de tecnologias e estruturas para a exploração petrolífera. Em 

1974, a Petrobras se instala na região, escolhendo a cidade de Macaé como base de 

operações das atividades de prospecção e produção de gás natural, originando um novo 

ciclo econômico regional. (DA SILVA et al., 2008, p.2). Dentre as atividades 

relacionadas ao empreendimento da Petrobras estão a pesquisa sísmica, implantação e 

operação de plataformas, gasodutos, terminais portuários, oleodutos e refinarias, que 

oferecem riscos ambientais (DA SILVA et al., 2008, p.2). Dessa maneira, a legislação 

brasileira exige que se realize um processo de licenciamento ambiental para execução 

dessas atividades de alto impacto. 

Primeiramente para esse processo, a Política Nacional do Meio Ambiente instaurou 

a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que foi regulamentada no Brasil para a análise 

da viabilidade ambiental de empreendimentos por uma série de normas, sendo a principal 

a resolução nº 001 de 23 de janeiro de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA 001/86. Esta resolução estabelece as definições, responsabilidades, critérios 
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básicos e diretrizes gerais para elaboração e análise do chamado Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Para implementação dos empreendedores na extração de petróleo e gás, o 

EIA/RIMA preveem ações denominadas de “medidas mitigadoras”, que são aplicadas 

para minimizar os impactos negativos decorrente das atividades, no caso desta pesquisa, 

na Bacia de Campos. Entretanto, é necessário compreender que embora as medidas 

mitigadoras sejam importantes para redução de impactos, alguns deles permanecem, 

como “(...) perda de diversidade de ecossistemas, de espécies ou genética, ou ainda do 

patrimônio cultural, histórico e arqueológico. Surgiu então a necessidade de outro 

mecanismo que fosse capaz de alguma forma, compensar os impactos que fossem 

impossíveis de evitar” (PELLIN, 2007, p.172).  

A partir disso, foi estabelecido que se o órgão ambiental competente fundamentado 

no EIA e no RIMA determinar que o empreendimento é de grande impacto ambiental, o 

empreendedor teria a obrigação de implementar e manter unidade de conservação. Nesse 

contexto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) afirma que a compensação ambiental é um instrumento que visa garantir à 

sociedade um ressarcimento pelos danos causados à biodiversidade por esses 

empreendimentos. 

Corroborando com a ideia acima sobre o licenciamento ambiental, o IBAMA 

reconhece: 

(...) é um importante instrumento de gestão da Política Nacional de Meio 

Ambiente. Por meio dele, a administração pública busca exercer o necessário 

controle sobre as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. 

Desta forma tem, por princípio, a conciliação do desenvolvimento econômico 

com o uso dos recursos naturais, de modo a assegurar a sustentabilidade dos 

ecossistemas em suas variabilidades físicas, bióticas, socioculturais e 

econômicas. Deve, ainda, estar apoiado por outros instrumentos de 

planejamento de políticas ambientais como a avaliação ambiental estratégica; 

avaliação ambiental integrada; bem como por outros instrumentos de gestão – 

zoneamento ecológico, econômico, planos de manejo de unidades de 

conservação, planos de bacia, etc. (IBAMA, 2017) 

 

Como órgão fiscalizador, o IBAMA considera o licenciamento ambiental como um 

mecanismo para incentivar o diálogo setorial, adotando uma postura preventiva e 

proativa, com os diferentes usuários dos recursos naturais. Sendo assim, a aplicação do 

licenciamento atinge a transversalidade nas políticas setoriais públicas e privadas que têm 

interface com a questão ambiental, por definição, uma política de compartilhamento da 

responsabilidade para a conservação ambiental por meio do desenvolvimento sustentável 

do país. Para sua efetividade, os preceitos de proteção ambiental devem ser 
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definitivamente incorporados ao planejamento daqueles setores que fazem uso dos 

recursos naturais (IBAMA, 2017). 

O licenciamento ambiental regulamentado pela RESOLUÇÃO CONAMA nº 371, 

de 5 de abril de 2006 estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, 

aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação 

ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e dá outras providências. 

Assim, o licenciamento consiste em um processo administrativo pelo qual o órgão 

legalmente responsável pelo meio ambiente – determinado pela esfera de atuação, no caso 

da Bacia de Campos, o IBAMA – avalia e concede licença de localização, instalação, 

ampliação e operação para empreendimentos que utilizam recursos naturais e possam 

causar danos ou impactos que afetem o meio ambiente e a qualidade de vida das 

populações (DA SILVA et al. 2008, p.2). Funcionando como importante instrumento de 

gestão ambiental e controle social em Estados democrático, demanda competências 

técnicas e habilidades políticas na mediação de conflitos de uso e distributivos no 

processo de tomada de decisões. Assim, prevê ações que são necessárias para minimizar 

os impactos sociais e ambientais relacionados aos empreendimentos atuantes.  

Em decorrência do processo de licenciamento que exige o estudo dos prováveis 

impactos ambientais relacionados ao empreendimento e considerando as recomendações 

provenientes do mesmo estudo para abordagem de tais impactos, o Ibama vem exigindo 

como condicionante de licença para empreendimentos de exploração de petróleo e gás 

natural no Brasil, dentre outras medidas, um projeto de EA [educação ambiental], com o 

objetivo de fomentar condições para a aquisição de conhecimentos e habilidades que 

permitam e estimulem a gestão participativa, com conhecimento de causa, nos processos 

decisórios sobre o acesso aos recursos naturais no Brasil. (DA SILVA et al. 2008, p.3) 

À vista disso, foi instituído pelo IBAMA em 2010 o “Programa de Educação 

Ambiental Bacia de Campos – PEA-BC” como uma medida mitigadora do licenciamento 

ambiental, por meio da nota técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 001/10. Ele teria o objetivo 

de articular os Projetos de Educação Ambiental de empresas que atuam na indústria 

marítima de petróleo e gás na Bacia de Campos, voltados para os grupos sociais afetados 

pelos impactos socioambientais dos empreendimentos licenciados.  

Sobre administração da Petrobras, são eles:  

 NEA-BC: Visa fortalecer a organização comunitária e a participação 

popular na definição das políticas públicas, formando cidadãos para o 
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exercício pleno da cidadania. Com ênfase na gestão ambiental pública e no 

controle social, busca ampliar o debate sobre o uso dos recursos ambientais, 

em especial, nos processos de licenciamento. Prioriza os jovens e as 

lideranças comunitárias da região. Atua na Bacia de Campos desde 2009, 

abrangendo os seguintes municípios: Araruama, Armação de Búzios, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro 

de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana, 

São João da Barra, Saquarema. 

 Territórios do Petróleo: Visa promover a discussão sobre a distribuição e 

aplicação dos royalties e participações especiais, constituir Núcleos de 

Vigília Cidadã e realizar ações educativas, tendo como público prioritário 

os representantes dos grupos sociais mais vulneráveis aos impactos da 

indústria do petróleo, além de membros da sociedade civil organizada  e 

lideranças nos municípios de atuação do projeto. Atuação desde 2014 e 

contemplando os seguintes municípios: Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, 

Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes e São João da Barra. 

 PESCARTE: Tem como sua principal finalidade a criação de uma rede 

social regional integrada por pescadores artesanais e por seus familiares, 

buscando, por meio de processos educativos, promover, fortalecer e 

aperfeiçoar a sua organização comunitária e a sua qualificação profissional, 

bem como o seu envolvimento na construção participativa e na 

implementação de projetos de geração de trabalho e renda. Presente na 

região desde 2014, atuando nos seguintes municípios: Arraial do Cabo, 

Cabo Frio, Macaé, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São João da Barra 

e São Francisco de Itabapoana. 

 

1.2 A Associação Raízes 

O Projeto NEA-BC é desenvolvido pela Associação Raízes, originalmente fundada 

como Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos, que foi constituída em 2008 

por educadores da referida região. Teria como objetivo promover a organização 

comunitária para exercício da cidadania, disseminando conhecimentos baseados na 

educação ambiental crítica para gestão socioambiental (NEA-BC, 2017). A Associação 
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teria como missão: “Promover a participação cidadã na gestão ambiental, por meio de 

uma educação crítica e transformadora, em busca de uma sociedade mais justa e 

sustentável na região da Bacia de Campos” (NEA-BC, 2017). Articulada com os 

seguintes objetivos estratégicos: 

1. Mobilizar pessoas e articular iniciativas relacionadas à Educação Ambiental 

na região da Bacia de Campos;  

2. Exercer o controle social, junto às instituições públicas ou privadas, sobre o 

uso dos recursos ambientais, em especial nos processos de licenciamento; 

3. Construir, compartilhar e disseminar conhecimentos no campo da Educação 

Ambiental, Comunicação e Controle Social; 

4. Estruturar e fortalecer a organização interna do NEA-BC.  

 

A associação é composta pela diretoria (Gestão 2017/2019) com 5 integrantes, a 

saber: presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário e tesoureira. Participam das 

tomadas de decisões também os 21 associados, que se reúnem de acordo com a demanda 

para deliberar o curso da associação. Com a visão de “se tornar uma organização de 

referência por suas ações inovadoras que influenciam a gestão ambiental na Bacia de 

Campos (NEA-BC, 2017)”, possuiria os seguintes valores: apartidarismo político; 

impessoalidade; transparência; inovação; sinceridade; trabalho em equipe; confiança; 

inclusão social; participação comunitária; autonomia e emancipação de sujeitos; controle 

social e cidadania; atuação e articulação local com integração regional; ações continuadas 

em educação ambiental, de acordo com a realidade local; construção e difusão do 

conhecimento; fomento a políticas públicas socioambientais; formar novas liderança e 

por fim; comprometimento com a educação ambiental. (NEA-BC, 2017) 

 

1.3 O Projeto 

Sendo o principal meio de atuação da Associação, o Projeto NEA-BC teria como 

objetivo: 

(...) contribuir para a participação social e o protagonismo dos jovens e das 

lideranças comunitárias no âmbito do licenciamento ambiental. Seu objetivo 

geral é promover a participação cidadã na gestão ambiental, por meio de uma 

educação crítica e transformadora, em busca de uma sociedade mais justa e 

sustentável na região da Bacia de Campos. Um projeto considerado ousado que 

busca estimular a inserção de lideranças comunitárias em diversos espaços de 

controle social. (NEA-BC, 2017) 
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Como citado anteriormente, atua em 13 municípios no estado do RJ, na Bacia de 

Campos, a escolha e decisão de implementação do NEA-BC foi baseada no estudo 

‘Diagnóstico Participativo’ que é elaborado através de um conjunto de técnicas e 

metodologias que permitem que as aparentes comunidades afetadas pelos 

empreendimentos da indústria de petróleo e gás façam seu próprio diagnóstico, 

reconhecendo as potencialidades e vulnerabilidades da região. O estudo do ‘Diagnóstico 

Participativo’ é conduzido por empresas especializadas e serve como condutor para o 

IBAMA na escolha de lugares para implementação dos projetos de educação ambiental. 

Como exposto no primeiro parágrafo, o NEA-BC é condicionante do licenciamento 

ambiental de exploração e produção de petróleo e gás natural exigido pelo IBAMA, faz 

parte dos PEAs na Bacia de Campos, sendo referente à Unidade de Operações do Rio de 

Janeiro (UO-Rio). Sua existência é exigência para operação de 21 empreendimentos da 

Petrobras na região. 

Além dos associados, são integrantes do projeto na categoria de celetistas: educador 

de campo, agente de mobilização e logística, coordenadores, comunicador social, 

pesquisador, advogado e auxiliares administrativos, além de bolsistas e estagiários. O 

público alvo, os sujeitos da ação educativa são nomeados gestores e integram o grupo 

gestor local. 

Estabelecendo suas ações, o PEA NEB-BC conta com o instrumento ideológico e 

político nomeado de “Projeto Político-Pedagógico” que visa, sobretudo, a articulação das 

ações e das atividades referentes ao processo de ensino aprendizagem orientadores da 

“reflexão-ação” política, cuja a metodologia é construída com todos os envolvidos do 

projeto, equipe e grupos gestores. Dessa forma, procura elaborar novos métodos de 

alcance em políticas públicas e reunir as práticas pedagógicas já exercidas pelo projeto.  

Pactuando com a pedagogia citada, o projeto exerce o Programa de Formação e 

Desenvolvimento de Lideranças (Pró-lideranças NEA-BC), atuante nos 13 municípios, e 

visa estimular as qualidades de lideranças dos participantes através de desafios que 

confrontem com a problemática socioambiental. Pró-lideranças NEA-BC: 

(...) consiste em um processo educacional baseado em diversas atividades 

presenciais, como seminários teórico-práticos locais e microrregionais, 

intercâmbios de aprendizagem, análise de casos, resolução de desafios e rodas 

de diálogos, além de atividades à distância, como fórum de discussão e 

exercícios em grupo. (NEA-BC, 2017) 

 

Espera-se que as lideranças formadas no Projeto atuem nas esferas de políticas 

públicas, os jovens são orientados sobre os seus papéis quanto cidadãos, direitos e deveres 
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com a sociedade, assim o projeto fornece suporte e mecanismos para que as demandas e 

problemáticas cheguem ao poder público e ocorram melhorias nas comunidades. 

 

1.4 Panorama geral 

O Projeto NEA-BC é composto por 13 (treze) Grupos Gestores Locais (GGL), um 

em cada município de atuação, onde são reunidos nesses grupos lideranças comunitárias 

e jovens, a fim de promover um encontro intergeracional para formação continuada e 

participação cidadã. 

Cada grupo gestor possuí um projeto local, que é o determinante primordial das 

atividades que serão realizadas pelos participantes envolvidos. Este é escolhido pelo 

próprio grupo, levando em consideração os aspectos específicos de cada localidade, e são 

chamados de “bandeira de luta”, “que geralmente são políticas públicas, que não são 

suficientemente desenvolvidas, ou inexistem (...) Na qual os Grupos Gestores lutam pela 

implementação ou por melhorias” (NEA-BC, 2017). Cada cidade de atuação do NEA-BC 

existe um projeto local próprio. 

Cada Grupo Gestor Local é mediado e orientado pelos educadores de campo, 

profissionais com experiência na organização comunitária, mediação social, pesquisas e 

incidências políticas, os quais conduzem no grupo o monitoramento das bandeiras de luta 

para controle social das políticas públicas locais. Atua também o assistente de 

mobilização e logística (AML), jovem identificado como liderança local, contratado para 

apoiar os trabalhos dos grupos e dos educadores, e sua principal atividade seria a 

mobilização e articulação entre os gestores e o projeto NEA-BC. 

Em cada cidade de atuação existe o ‘Núcleo Operacional’, apelidado de ‘NÓ’, que 

são locais de referência para os participantes do Projeto onde acontecem os encontros, 

oficinas e reuniões de cada GGL. São equipados com computador, livros e presença diária 

do AML. A sede do NEA-BC é localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, e os 

NÓ’s no início do projeto nos bairros sinalizados pelo diagnóstico participativo como 

locais mais impactados pelos empreendimentos de petróleo e gás. Atualmente alguns 

núcleos estão em áreas centrais das cidades para facilitar o acesso dos sujeitos ao projeto, 

conforme exposto no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Síntese Participação Política NEA-BC 
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Município Bairro Bandeira de 

Luta 

Participação política 

Araruama Praia Seca Saneamento 

Básico – 

Resíduos 

Sólidos 

Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, Câmara Técnica de Educação 

Ambiental do CBHLSJ, Subcomitê da 

Lagoa de Araruama, Comitê Bacia 

Hidrográfica Lagos São João e Comissão 

da Laguna de Araruama. 

Armação de 

Búzios 

Portal da 

Ferradura 

Saneamento 

Básico 

Conselho de Meio Ambiente, Conselho 

Municipal de Mobilidade Urbana, 

Conselho Municipal de Patrimônio 

Histórico e Cultural, Subcomitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Una, Câmara 

Técnica de Saneamento Básico do 

Conselho de Meio Ambiente de Armação 

dos Búzios e Câmara Técnica de Meio 

Ambiente.  

Arraial do 

Cabo 

Centro Saneamento 

Básico 

Conselho de Meio Ambiente, Conselho 

Municipal de Saúde, Câmara Técnica de 

Saneamento e Drenagem Urbana e 

Subcomitê da Lagoa de Araruama. 

Cabo Frio Vila Nova Saneamento 

Básico 

Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, Comissão de Direito 

Ambiental da OAB, Parque Estadual da 

Costa do Sol, Câmara Técnica 

Institucional Legal e Subcomitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Una. 

Campos dos 

Goytacazes 

Farol de 

São 

Thomé 

Saneamento 

Básico e 

Distritalização 

do bairro Farol 

de São Thomé 

Conselho de Meio Ambiente e 

Saneamento, Conselho Municipal de 

Saúde, Projeto Orla, Parque Estadual da 

Lagoa do Açu e Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana. 

Casimiro de 

Abreu 

2º Distrito 

de 

Casimiro 

de Abreu 

Saneamento 

Básico 

Câmara Técnica de Educação Ambiental 

Comunicação e Mobilização Social CBH 

Macaé Ostras, Câmara Técnica de 

Educação Ambiental do CBHLSJ, 

Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

São João e Comitê de Bacias 

Hidrográficas dos Rios Macaé e das 

Ostras. 

Carapebus Centro Mobilidade 

Urbana 

Conselho de Meio Ambiente e Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Macaé Centro Recursos 

Hídricos 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e Câmara 

Técnica de Lagoas e Zonas Costeiras – 

CBH do Rio Macaé. 

Quissamã Centro Mobilidade 

Urbana 

Conselho Municipal da Juventude, 

Conselho Municipal de Urbanismo e 

Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

Rio das 

Ostras 

Atlântica Saneamento 

Básico 

Conselho de Meio Ambiente, Conselho 

Municipal de Saúde e Comitê de Bacias 

Hidrográficas dos Rios Macaé e das 

Ostras. 

São João da 

Barra 

Centro Saúde Pública Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, Conselho 
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Municipal da Juventude e Parque 

Estadual da Lagoa do Açu. 

São 

Francisco de 

Itabapoana 

Centro Mobilidade 

Urbana 

Conselho de Meio Ambiente e Estação 

Ecológica Estadual de Guaxindiba 

Saquarema Bacaxá Saneamento 

Básico 

Câmara Técnica de Saneamento e 

Drenagem Urbana, Câmara Técnica 

Institucional Legal, Subcomitê da Bacia 

Hidrográfica da Lagoa de Saquarema e 

Comitê Bacia Hidrográfica Lagos São 

João 

Fonte: elaboração da autora com base nos dados obtidos através da pesquisa. 

De acordo com as informações fornecidas pelo projeto, durante o 3º ciclo, 

compreendido de novembro de 2015 a abril de 2018, foram realizadas 299 atividades 

formativas e alcançadas 15.329 pessoas, entre os participantes do grupo gestor, 

funcionários e público em geral, através oficinas temáticas, atividades de formação e 

capacitação, de intercâmbios, visitas técnicas, grupos de estudos e grupos de trabalho. 

 

1.5 Campos dos Goytacazes – Praia Farol de São Tomé 

Localizado no litoral há 50km de distância do município de Campos, o bairro é 

conhecido pelo “Farol de São Thomé”, uma obra projetada pelo engenheiro Gustave 

Eiffel e tem 45 metros de altura e 216 degraus, instrumento de sinalização que indica a 

existência perigos ao mar e de orientação aos navegantes. O Farol foi construído em 1877 

e sua inauguração foi em 1882, comemorando o aniversário da Princesa Isabel. Sua 

localização é uma base militar e foi utilizado durante a segunda guerra para aterrissagem 

de helicópteros para abastecimento. A região atualmente é conhecida pela localização do 

heliporto da Petrobras, ponto de embarque e desembarque dos funcionários das 

plataformas da bacia de Campos.1 

A comunidade se instalou na região em volta do Farol há cerca de 134 anos, por se 

tratar de uma região litorânea, os principais atrativos da região são o turismo e a pesca 

artesanal, fomentando incentivos gastronômicos. Também é contemplado pelo Projeto 

TAMAR, cujo o objetivo é a proteção e alimentação de tartarugas marinhas. 

 

1 As informações deste paragrafo foram retiradas do site G1. Disponível em 

<http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2014/07/farol-de-sao-tome-completa-132-

anos-em-campos-no-rj.html>. Acesso em 15/12/2017. 
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O Grupo Gestor Local de Farol é composto por aproximadamente 25-30 pessoas, 

entre jovens de 11 a 89 anos, e predomina-se a participação de mulheres. As bandeiras de 

lutas defendidas pelo grupo são o saneamento básico e a distritalização do bairro, 

trabalhando com intuito de engajar a comunidade e exigindo do poder público melhorias 

na qualidade de vida do local. Assim, entre as reivindicações do grupo estão: “a criação 

de um CEP próprio para a comunidade, investimento em infraestrutura local (bancos, 

hospital, escola técnica) e uma nova definição geográfica e administrativa para a 

identidade comunitária.” (NEA-BC, 2017). 

Eles reforçam a necessidade de transformar a comunidade em distrito por se tratar 

de um povoamento e economia local expressiva e que está afastada demais da área urbana 

principal, assim, a consolidação em distrito garantiria uma subdivisão administrativa justa 

e presente no território, a fim de atender as demandas da comunidade. 

As ações do grupo gestor precisam estar alinhadas ao Plano de Trabalho do Ciclo 

vigente, dessa forma, as ações entre 2016 a 2018 foram divididas por objetivos, sendo o 

1º sobre mudanças no espaço físico: A restruturação do espaço do Núcleo Operacional 

por meio da reafirmação e valorização dos saberes locais e a identidade cultural, 

estruturação do núcleo como um espaço de pesquisa sobre Educação Ambiental Crítica e 

Transformadora, incentivar as práticas sustentáveis pelas atividades e ações 

desenvolvidas em parcerias com outras instituições, organização do acervo memorial 

produzido pelo grupo gestor. O 2º objetivo do plano consiste em ‘construir e disseminar 

conhecimentos para a prática da incidência política, intensificando as estratégias de 

mobilização para as atividades de formação e capacitação do grupo gestor e da 

comunidade. E por fim, o 3º objetivo é o controle social sobre o uso dos recursos 

ambientais, inclusive nos processos de licenciamento, assim, a criação de estratégias para 

incidência política de acordo com a bandeira de luta, monitoramento do orçamento 

público através da Lei Orçamentaria Anual - LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO e Plano Plurianual – PPA, bem como ampliar a participação e representação política 

para potencializar os diálogos com o poder público, utilizar mídias para a produção de 

informações e denúncias relacionadas à gestão pública e, por fim, ampliar a participação 

popular nas políticas públicas. 

Como exposto acima, esse capítulo pretendeu-se contextualizar sobre o cenário de 

implementação do Projeto de Educação Ambiental NEA-BC. Para isso foi apresentado o 

licenciamento ambiental, a atuação na bacia de Campos, os outros projetos de educação 
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ambiental geridos pela Petrobras, as ações contínuas do NEA-BC e o Grupo Gestor de 

Farol. À luz dessas informações podemos perceber a participação ativa nas políticas 

públicas do local e a predominância de jovens envolvidos. À vista disso, o objetivo 

específico desta pesquisa é analisar a percepção desses jovens sobre a atuação do projeto. 

 

CAPITULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo pretende-se apresentar e discutir os aspectos teóricos e 

metodológicos que balizam a presente pesquisa, iniciando uma análise sobre os conceitos 

de juventude, participação política, engajamento social e protagonismo juvenil.  

 

2.1 A juventude: Questões Importantes. 

Tratando-se de juventude, sabe-se que é caracterizada por período na vida do ser 

humano compreendido entre a infância e o desenvolvimento completo do seu organismo 

biológico. De acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

– Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, considera-se criança a pessoa até de 12 anos 

incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Entretanto, sabe-se que 

essas definições são condições sociais parametrizadas por faixa etária, enquanto o ECA 

estabelece a designação etária de adolescente, o termo jovem no Brasil (proveniente de 

juventude, objeto central a ser tratado neste subcapítulo) é comumente utilizado para 

designar a pessoa entre 15 e 29 anos de idade. (ANDI, 2018) 

Em suma, jovem e juventude tem sido categorias sociais constantemente 

estudadas e redefinidas, assim, Boghossian e Minayo (2009) discorre que embora a 

juventude seja designada para fins demográficos e de elaboração de políticas públicas 

como uma faixa etária determinada, a definição tem ocorrido por diferentes parâmetros 

constantemente relacionados à significação social que assume em cada contexto e tempo 

histórico.  

Define-se a juventude como fase de transição da infância para a vida adulta 

(Ribeiro, 2004); por especificidades fisiológicas e psicológicas (Coimbra e 

Nascimento, 2003); pelas atividades às quais se dedicam os jovens, como 

educação e trabalho (Costa, 2000); por características e atitudes, tais como 

criatividade e rebeldia (Novaes, 2006); como período de exposição a condições 

de agravo à saúde – drogas, gravidez precoce, violência (Berquó, 1999) e, 

finalmente, por um duplo papel social: o de “motor” de mudanças na sociedade 

e o de desagregação de valores e estruturas tradicionais (Cardoso e Sampaio, 

1995; Abramo, 1997). (BOGHOSSIAN E MINAYO, 2009, p.413). 
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No mesmo contexto, os autores acima citados afirmam que deve-se “conceituar 

juventude por um conjunto de fatores e pelas múltiplas identidades que recortam essa 

categoria. (Costa, 2000; Novaes, 2006; apud BOGHOSSIAN E MINAYO, 2009)” 

podendo assim considerar, que o conceito de juventude compreende um momento do 

ciclo de vida, e simultaneamente, condições sociais e culturais específicas de inserção dos 

sujeitos na sociedade (BOGHOSSIAN E MINAYO, 2009, p.413).Sob o mesmo ponto de 

vista, De Souza (2003), faz uma síntese sobre os conceitos de juventude que 

correspondem a uma construção social, histórica, cultural e relacional, através de 

diferentes processos históricos e sociais que vieram a adquirir denotações e delimitações 

distintas, sendo assim, “de acordo com Bourdieu (1983, p. 43), não se deve incidir no erro 

de falar de jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído, dotado de 

interesses comuns, e relacionar esses interesses a uma faixa etária. (apud DE SOUZA, 

2003, p.33).” 

Ademais, partindo do pressuposto que vivemos em uma sociedade que concebe 

a si mesma como construída pela ação humana, logo a produção material é transformada 

em signos e relações sociais (MELUCCI, 1996) e a construção social do indivíduo afeta 

as estruturas motivacionais da ação humana, afetando assim o processo de socialização 

(transmissão básica de regras e valores da sociedade). Portanto, a noção de juventude se 

refere a uma categoria heterogênea.O cenário de socialização de um jovem em periferia, 

por exemplo, será constituído por conflitos e continuamente preenchido por significados 

culturais distintos aos dos jovens de classe média e de classes de altos ingressos 

econômicos. Assim “qualquer tentativa de homogeneizar a categoria juventude está 

fadada ao fracasso. Este segmento constitui-se de forma heterogênea e possui formas 

diferenciadas de ser e estar no mundo, dadas as diferenças econômicas, sociais, culturais, 

étnicas, religiosas”. (DE SOUZA, 2013, p.30) 

Corroborando com o argumento acima, Melucci (1996) sintetiza sobre a 

condições precárias da juventude pontuando que ela deixa de ser uma condição biológica 

e se torna uma definição simbólica.  De tal modo, as pessoas não são jovens apenas pela 

idade, mas por que assumem culturalmente a característica juvenil através da mudança e 

da transitoriedade. Deve-se compreender a juventude como condição singular em relação 

a outros segmentos populacionais e de acordo com o Instituto Cidadania (2004, p.19) “a 

realidade dos jovens é constantemente marcada por amplas diversidades e situações que 
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vão exigir respostas diferenciadas, porém referidas à igualdade de direitos universais” 

(apud BOGHOSSIAN E MINAYO, 2009, p. 416). Embora se observe na sociedade um 

consenso inicial sobre a necessidade de implementação de políticas públicas destinadas à 

juventude (SPOSITO E CARRANO, 2003), uma análise aponta para o direcionamento 

dessas políticas atreladas ao fato da juventude se tornar um problema de natureza política, 

que demandam do poder público uma resposta e uma ação para serem solucionada.  

Para Fernandes (2018) a juventude seria um período de conflitos uma vez que 

os jovens estariam se adaptando às regras do mundo adulto e por consequência realizando 

questionamentos, rupturas e transgressões, sendo “tais posturas peculiares do momento 

de transição para a maturidade, sendo os jovens incompletos, transformando-se naquilo 

que efetivamente viriam a ser indivíduos formados (adultos)” (2018, p.2).  

Nas Ciências Sociais, de acordo com Hermano Vianna (1997) os estudos 

dedicados ao tema apontam a definição de juventude como “(...) um estado de rebeldia, 

revolta, transitoriedade, turbulência, agitação, tensão, mal-estar, possibilidade de ruptura, 

crise psicológica, conflito”. (apud FERNANDES, 2018, p.2). sendo vista como uma 

condição opositora à ordem social e potencialmente revolucionária. Em sua premissa, 

Fernandes (2018) aponta a associação da juventude a comportamentos questionadores e 

conflituosos em relação à cultura, causando assim a compreensão da condição de 

problemática, perturbadora e perigosa, e que essa concepção tende a ser intensificada 

quando se referem às camadas populares. 

Em nossa sociedade, a categoria “jovem” tornou-se um “problema social”. A 

juventude, principalmente a adolescência, é concebida como momento de 

crise, irresponsabilidade, rebeldia. O jovem é representado como 

potencialmente perigoso e, como aponta Abramo (1997), nas matérias 

veiculadas nos meios de comunicação, costuma ser associado a outros 

“problemas sociais”, como a violência, a exploração sexual, o uso de drogas e 

a gravidez precoce. (PICCOLO, 2010, p. 110 apud FERNANDES, 2018, p.2) 

 

Em seu estudo, Sposito e Carrano (2003) afirmam que em 1990 no âmbito 

federal não existia nenhuma política pública setorial de saúde, educação e trabalho 

diretamente voltada para os jovens, apontando ausência de direcionamento de formação 

de valores e atitudes necessárias. No que tange a evolução histórica das políticas de 

juventude, segundo Abad (2002), “foi determinada pelos problemas de exclusão dos 

jovens da sociedade e os desafios de como facilitar-lhes o processo de transição e 

integração ao mundo adulto” (apud SPOSITO E CARRANO, 2003, p. 24), assim, o autor 
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estabelece a existência de quatro modelos distintos de políticas públicas na América 

Latina para a juventude, categorizadas em anos: a ampliação da educação e uso do tempo 

livre (entre 1950 e 1980); controle social de setores juvenis mobilizados (1970 a 1985); 

enfrentamento da pobreza e prevenção de delitos (1985-2000); e por fim a inserção 

laboral de jovens excluídos (1990 a 2000).Entende-se no debate sobre o assunto que uma 

política pública não excluí a outra, dessa forma, no mesmo Estado e no mesmo período 

de tempo haverá orientações dirigidas ao controle social do tempo, à formação de mão de 

obra e emancipação dos jovens à categoria de sujeitos de direitos. 

Como pontuado, a juventude tem sido uma categoria socialmente e 

historicamente estudada, e considerada uma fase da vida marcada por instabilidades 

associadas a diversos problemas sociais – sendo essas variáveis pelos cenários 

sociais.Sabe-se que a Constituição de 1988 privilegiou a participação entre governo e 

sociedade civil em conselhos responsáveis por formular e estabelecer controle social 

sobre políticas públicas descentralizadas, assim, com a ampliação da consciência dos 

direitos a sociedade brasileira repensou a condição histórica das crianças e adolescentes. 

Sposito e Carrano (2003) apontam que o ECA foi um marco legal que se dispôs a 

transformar o estatuto da menoridade no país e considerando principalmente os cidadãos 

que estavam em processo de exclusão social, o Estatuto representou uma mudança radical 

no rumo político. 

Como citado no início deste capítulo, o ECA garante um novo ornamento 

constitucional à consciência de direitos e cidadania, abrindo canais de participação na 

sociedade civil tanto na formulação quanto na gestão de políticas públicas em áreas 

relacionadas com a garantia de direitos e proteção à criança e adolescente (Sposito, e 

Carrano 2003). Alicerçado ao Plano Nacional dos Direitos Humanos, cria-se um principal 

indutor de políticas sociais destinadas a juventude, abandonando a antiga base ideológica 

do menor em situação irregular e criando uma doutrina cidadã de proteção integral aos 

adolescentes em conflito com a lei. 

Ademais, acreditando na intensa mobilização da sociedade para a garantia dos 

direitos de criança e adolescentes, Boghossian e Minayo (2009) citam a Convenção das 

Nações Unidas para os Direitos das Crianças, em 1989, como um dispositivo que 

articulou a proteção integral com a prerrogativa da participação, definida como “direito 

fundamental de todas as pessoas jovens”. Assim, através dela, as crianças e adolescentes 
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(...) deixam de ser vistos somente como seres vulneráveis e passivos, que 

devem ser protegidos pelas instituições responsáveis por salvaguardar seu 

bem-estar, e passam a ser considerados como cidadãos portadores de direitos, 

com papel ativo em criar e opinar nos programas que os afetam 

(BOGHOSSIAN E MINAYO, 2009, p. 415)  

 

A partir do momento em que deixam o status de vulneráveis para serem 

reconhecidos como cidadãos portadores de direitos, estão implicadas maiores 

possibilidades de agência e autonomia que, dentre outras oportunidades, manifestam-se 

na forma de mobilização política voluntária. É válido pontuar que a concepção normativa 

aos jovens que é imposta socialmente impacta diretamente na construção das ações de 

políticas públicas, portanto aquilo que é socialmente rotulado como interesses juvenis 

pode não corresponder às práticas e interesses rotineiros do grupo.Sposito e Carrano 

(2003) pontuam que as políticas públicas para jovens não pode ser apenas um retrato 

passivo de formas dominantes de conceber a condição juvenil e sim devem agir 

ativamente na produção de novas representações e espaços. Complementando a ideia 

acima, Boghossian e Minayo (2009) dispõem: 

A participação dos jovens na elaboração e implementação de projetos, 

programas e políticas que os afetam tem figurado cada vez mais no discurso 

dos diversos setores sociais que estabelecem como foco de atenção a 

juventude, como as organizações internacionais, governamentais, as 

universidades e as entidades da sociedade civil. Percebe-se, nesse contexto, a 

grande diversidade de propostas direcionadas a “estimular a participação 

juvenil” e a abertura de espaços para essa participação, desenhando-se o 

desafio de problematizar seus objetivos e estratégias, seus avanços e principais 

entraves” (BOGHOSSIAN E MINAYO, 2009, p. 412) 

 

Como citado, a condição juvenil se apresenta como elemento problemático em 

si e requer estratégias, assim, tem desenvolvido cada vez mais a noção de legitimação “e 

dos espaços de garantia de direitos depende da adesão dos jovens de diferentes segmentos 

sociais e da qualidade da sua participação” (BOGHOSSIAN E MINAYO, 2009, p. 413).A 

participação de jovens nesses casos é concebida pelo envolvimento dos processos iniciais 

até as decisões de atividades, envolvidos nas esferas sociais e nas ações decisórias das 

organizações de políticas públicas, assim, Sirvent (2004) considera duas formas de 

participação, 1) a participação real, quando membros de uma instituição ou grupo influem 

efetivamente sobre todos os processos da vida institucional e sobre a natureza de suas 

decisões, levando a mudanças nas estruturas do poder; 2) a participação simbólica, e essa 

envolve “ações que exercem pouca ou nenhuma influência sobre a política e gestão 
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institucional, e que geram nos indivíduos e grupos a ilusão de um poder inexistente” (apud 

BOGHOSSIAN E MINAYO, 2009, p. 414). 

Da ótica de De Souza (2003) os jovens influenciam a sociedade e são 

influenciados por ela em processos de tensões e enfrentamentos, quando inseridos nos 

processos decisórios podem postular a necessidade de políticas específicas e transversais, 

sendo protagonistas de ações que dizem a respeito de si mesmos e à sociedade em que 

estão inseridos (Instituto Cidadania, 2004, p.19). Assim Boghossian e Minayo (2009) 

estabelecem que a participação juvenil se afirma como um referencial de análise para as 

políticas públicas da juventude no Brasil. 

Visto que a análise da condição social de um grupo não é suficiente para deduzir 

ações necessárias para enfrentamentos dos campos de conflitos, considerando o perfil 

heterogêneo da juventude, a conjuntura de inserção em politicas públicas pode 

desenvolver ações coletivas transformando esses jovens em atores sociais capazes de 

remodelar o cenário do grupo. Iulianelli (2003) ressalta que o protagonismo juvenil deve 

ser qualificado a partir dos próprios sujeitos e não a partir dos interesses de mercado, que 

poderá alterar fundamentalmente o sentido político da ação. 

Vindo ao encontro das observações acima, identifica-se que embora os estudos 

e análises apontem para a inserção de jovens em políticas públicas, é necessário pontuar 

o baixo engajamento à participação política, o que pode ser justificado pela repulsa 

juvenil à atuação política nos moldes tradicionais, assim se nota: 

Aversão às formas tradicionais de como a política é exercida (greves, 

passeatas, campanhas eleitorais, movimentos estudantis, partidos políticos). 

No entanto, demonstram atenção às questões sociais transmitidas pela TV, 

discutidas em famílias ou debatidas, em menor grau, na escola, formando 

assim, sua opinião sobre o que acontece no país. (BOGHOSSIAN E MINAYO, 

2009, p. 417) 

Para analisar a participação política do jovem, segundo Norris (apud OKADO, 

2003, p.39), deve-se considerar os efeitos geracionais, ou seja, a diferença entre os 

processos de socialização das gerações, os efeitos de ciclo de vida, relacionados às 

escolhas individuais e por último a comparação entre períodos, medindo então a 

influência da participação em momentos de auges políticos. Corroborando com a análise 

acima, Okado (2013) pontua que o jovem se interessa menos por política e conforme 

adquire maiores níveis educacionais, amplia o seu interesse quando adulto e perde na 

terceira idade devido à privação de vínculos sociais. 
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Conforme exposto acima, a participação política de jovens apresenta 

características específicas e baixo engajamento, todavia, esse cenário pode ser reversível 

considerando novos métodos de participação e incentivo oriundo de agências 

socializadoras como escolas, família, meios de comunicação e projetos sociais que podem 

contribuir para estimular a participação política entre a juventude. 

2.2 Metodologia: Observação Participante/Entrevistas 

O presente trabalho consiste num estudo de caso onde se privilegiou a 

observação participante e entrevistas individuais semiestruturadas, buscando análise dos 

dados com base no estudo de literaturas na área.  

A escolha do objeto de pesquisa deu-se primeiramente pela familiaridade com o 

Projeto NEA-BC, visto de experiências anteriores enquanto pesquisadora com o 

licenciamento ambiental que oportunizaram conhecer em prática as ações exercidas, bem 

como ter laço familiar com uma funcionária do referido projeto trabalhando na parte 

administrativa, que viabilizou o contato e interação com os demais funcionários e acesso 

às informações. 

Iniciando a pesquisa, viu-se a necessidade de utilizar o método da observação 

participante com o aporte metodológico. Vergara (2009) utiliza teorias definidas por 

Selltiz et al. (1987) que define observação científica como “uma busca deliberada e 

premeditada de algo, realizado com cuidado e que contrasta com as percepções físicas e 

informais do dia a dia”, complementando, Kerlinger (1979 apud VERGARA, 2009) 

sintetiza que observar é além de olhar as coisas, é contribuir para responder ao problema 

que suscitou a investigação.  

Assim, a observação participante ocorreu durante as reuniões do projeto durante 

os meses de abril a outubro de 2018, registrando as ações do grupo gestor local e as 

demandas conduzidas pelo educador social e agente de mobilização e logística. Vergara 

(2009) afirma que a observação participante é assistemática, espontânea, informal, 

ordinária, simples, livre, ocasional, embora com um propósito. É aquela qual o 

observador registra o acontecimento sem utilizar recursos previamente definidos. 

A observação participante funda-se nos pressupostos do paradigma 

interpretacionista de se fazer ciência, o qual questiona o objetivismo arraigado 

na doutrina fundamentalista. O interpretacionismo defende ser a realidade 

social de uma rede de representações complexas e subjetivas. Nesse sentido, 
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as pesquisas contemplam a visão de um mundo dos sujeitos, definem amostras 

internacionais, selecionadas por tipicidade ou por acessibilidade, obtêm dados 

por meios poucos estruturados e seus resultados não são generalizados. 

(VERGARA, 2009, p.77) 

Sendo a observação participante desencadeadora e motivadora de outras 

observações, o primeiro momento da pesquisa foi feito por meio de registro de atividades 

e pautas das reuniões por meio do caderno de campo, após a consolidação do objeto e 

objetivos do estudo, a observação tornou-se direcionada a investigar o papel do projeto 

NEA-BC na construção social da juventude. 

Para a construção dessa pesquisa, utilizou-se também o método de entrevistas 

semiestruturadas, cuja definição segundo Vergara (2009) é uma interação verbal para se 

produzir conhecimento sobre algo, sendo um método facilitador para se conhecer os 

entrevistados e obter informações.Com intuito de melhor compreender o exposto pelos 

entrevistados buscou-se amparo no método de “análise de conteúdo” (MARCONI; 

LAKATOS, 1996) a fim de categorizar as falas registradas, as respostas consolidadas, 

bem como as discussões que as envolvem serão apresentadas no capítulo 3. 

Por fim, após apresentar apontamentos sobre os conceitos analisados, utilizando 

o aporte teórico inicialmente apresentado nesse capítulo, pretende-se na sequência 

apresentar e discutir os dados, lançando a problematização a fim de responder os 

questionamentos que suscitaram essa pesquisa. 

 

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Nesse capítulo pretende-se apresentar e discutir os resultados da pesquisa 

realizada, iniciando com análise descritiva do perfil dos participantes, síntese e questões 

levantadas nas entrevistas que abrangem questionamentos do papel do projeto NEA-BC 

na vida dos jovens. 

3.1 Análise do perfil dos jovens 

Como apresentado anteriormente, o grupo gestor de Farol do Projeto NEA-BC 

é composto por aproximadamente 25-30 pessoas que participam de reuniões e eventos do 

projeto. Sabe-se também que para participar do grupo é necessário estar ajustado com as 

diretrizes e princípios da Associação Raízes. Por se tratar de um projeto social, não existe 
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obrigatoriedade formalizada de participação, portanto, não foi possível estabelecer um 

perfil geral de todos os participantes durante o período que frequentei as reuniões em 

Farol, de abril a outubro de 2018. Optei pela seleção de uma amostra de 9 participantes 

ativos do projeto, que sempre encontrava nas reuniões marcadas. 

No que diz respeito ao perfil dos participantes sabe-se que a faixa etária varia 

dos 11 aos 89 anos, e na amostra para entrevista, essa faixa etária é de 11 a 35 anos. Há 

predominância no sexo feminino e não foi possível estabelecer quantitativamente pela 

observação participante quantos homens participam de fato, porém, durante o campo só 

houve a participação de 2 homens durante a reunião. Dessa forma, foram entrevistadas 8 

integrantes do sexo feminino e 1 do sexo masculino.Traçando escolaridade dos 

entrevistados, apenas 1 possuí nível superior incompleto, 1 com ensino técnico, 1 ensino 

médio completo, 5 cursando ensino médio e 1 cursando ensino fundamental. No que tange 

à formação profissional, a maioria são estudantes, apenas 1 entrevistado trabalha como 

autônomo, 1 dona de casa e 1 estagiária do projeto.  Embora o projeto NEA-BC seja 

executado no bairro de Farol de São Thomé, 1 entrevistado mora em Goytacazes (cerca 

de 35km de distância), 2 participantes moram em Baixa Grande (cerca de 20km de 

distância) e o restante (6 participantes) mora em Vila do Sol, localizado em Farol. No que 

tange ao tempo de participação, apenas 1 entrevistado tem mais de 3 anos no projeto, 4 

possuem de 2 anos a 2 anos e meio e 3 possuem de 1 ano a 1 ano e meio de participação.   

Das informações apresentadas acima, depreendeu-se que o perfil dos 

entrevistados é bem variado. Dessa forma, para facilitar a compreensão acerca do perfil 

dos jovens participantes do grupo gestor local, sintetizaram-se as informações na figura 

1: 
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A
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C
Idade

10 a 20 anos - 5 integrantes

21 a 31 anos - 2 integrantes

32 anos a diante - 1 integrante

Sexo

Feminino - 7 integrantes

Masculino - 1 integrante

Local de moradia

Goytacazes - 1 integrante

Vila do Sol - 5 integrantes

Baixa Grande - 2 integrantes

Escolaridade

Ensino Fundamental Incompleto -
1 integrante

Ensino Médio Incompleto - 4 
integrante

Ensino Médio Completo - 1 
integrante

Ensino Técnico Completo - 1 
integrante

Ensino Superior Incompleto - 1 
integrante

Tempo participação projeto

Entre 1 a 2 anos - 6 integrantes

Entre 2 a 3 anos - 3 participantes

Figura 1 - Organograma síntese do perfil dos GGL's entrevistados 
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Pode-se identificar após análise que os integrantes possuem características 

distintas  e, apesar desse fenômeno, nota-se pontos para análise da identidade 

sociocultural dos sujeitos, e da identificação coletiva destes com a organização e ação 

política, questões que serão discutidas na próxima seção. 

3.2 Entrevistas individuais 

O grupo gestor local do projeto possuí uma agenda de reuniões e eventos que 

são estipulados conforme coordenação do NEA-BC e articulado entre os participantes 

para escolha de datas, prezando pela autonomia do grupo. Dessa forma, as entrevistas 

individuais foram realizadas em diferentes ocasiões, momentos antes dos compromissos 

agendados ou durante o lanche e intervalos de descontração. Após explicar 

individualmente a cada participante o objetivo da presente pesquisa, que seria utilizada 

como questão central da monografia, foram levantadas questões sobre tempo de 

participação no projeto NEA-BC e como começaram a participar. 

Se tratando de traçar os caminhos que direcionaram a entrada dos jovens no 

projeto, nota-se um movimento de convites, indicações e influências, onde parte dos 

entrevistados pontuaram primeiramente a existência de um projeto na localidade, o 

“Comunica Farol”.  Pela rápida e simples explicação dada pelos entrevistados, seria  uma 

rede de comunicadores composta por jovens que através de uma página do Facebook 

buscavam noticiar e tratar assuntos de interesse da comunidade, também com intuito de 

incentivar a cultura local  por meio de conteúdos audiovisuais. Este grupo foi fundado a 

partir da oficina  "Comunicação Comunitária da Agenda 21”2 no Farol, e ao final, os 

jovens decidiram se mobilizar e continuar a rede de comunicadores. 

Com conhecimento da existência do “Comunica Farol”, a agente de mobilização 

e logística do projeto NEA-BC articulou o encontro dos dois grupos, afim fomentar 

mobilização e parcerias entre os projetos. Dos entrevistados, muitos citaram essa reunião 

como primeiro contato com o NEA-BC. Também foram citados o “Projeto TAMAR”, e 

o “Territórios do Petróleo” como local de “origem” de alguns participantes. Além disso, 

 

2 Agenda 21: É um plano de ação internacionalmente por organizações do sistema das Nações 

Unidas, pelos governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio 

ambiente. Definição retirada do site “Ministério do Meio Ambiente”. Disponível em 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21.html. Acesso em 16/11/2018. 
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ponto de inserção dos participantes foi atribuído ao papel da agente de mobilização e 

logística – AML -  como explicado no primeiro capítulo, trata-se de uma funcionária do 

projeto e uma das suas atribuições é estimular a participação no projeto. Fernandes (2016) 

expõe que o trabalho pode ser favorecido por vínculos preexistentes, possivelmente 

gerados pela situação de vizinhança entre os integradores e o público-alvo, uma vez que 

a AML é moradora do bairro de atuação, conhece suas particularidades e possuí rede de 

contatos que possibilitam mobilizar participantes. 

Outro ponto é a própria rede de convívio entre os adolescentes, sendo a escola e 

a faixa etária um elo em comum entre alguns deles, uma entrevistada pontua as atividades 

que foram realizadas “ a K3. é da minha escola, aí no intervalo ela estava conversando, 

falando que foi para Carapebus, que foi muito legal, que teve um fórum, aí ela me contou 

as tretas né, eu gosto dessas coisas, aí fico pensando em fazer Direito” 4, sendo possível 

interpretar que o atrativo a princípio seriam as viagens e estar por dentro das notícias, e 

só depois entender qual é a proposta do NEA-BC. Outra participante responde à questão 

reconhecendo as necessidades de melhorias de transporte “a A. falou representando a 

mobilidade urbana daqui, aí eu fiquei pensando ‘caraca, a gente tá precisando muito de 

ônibus e tal’, aí eu achei muito interessante, perguntei como que funciona o projeto, [...] 

aí comecei a frequentar”.  

Questionados por quê participam do projeto e o que esperaram ao participar, os 

entrevistados apresentaram falas de consciência e responsabilidade coletiva, participação 

cidadã, esperança de mudança, preocupação com meio ambiente e laços afetivos. 

Investigando as possíveis motivações nas falas dos depoentes, nota-se fortemente o 

autorreconhecimento enquanto sujeitos de direito e que embora sejam jovens que moram 

em um bairro negligenciado pelo poder público, eles se reconhecem com um papel 

fundamental na construção da sociedade. 

 

3  Os nomes dos participantes das entrevistas serão preservados e identificados apenas 

com a primeira letra do nome 

4 As falas dos entrevistados serão apresentadas entre aspas no corpo do texto para 

complementar as ideias discutidas pela autora. As entrevistas foram realizadas no período de 

agosto a outubro de 2018. 
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A compreensão como um sujeito de direito pode ser compreendida resultado do 

processo de socialização do projeto, visto que a identificação do jovem como sujeito 

participativo do processo político é necessária para o desenvolvimento dos objetivos do 

NEA-BC. Moraes (2006) pontua que as políticas públicas surtem efeitos quando é levado 

em conta a opinião do seu público alvo e que sejam políticas propositivas, visto que a 

juventude tem sido associada a estereótipos negativos. A autora afirma que a forma mais 

viável para garantir a participação dos jovens é trazendo-os para o debate, colocando-os 

na gestão da problemática: 

Para o alcance das potencialidades que tal mecanismo pode gerar ao corpo da 

categoria social, pois, neste sentido, o que o jovem  precisa é de políticas que 

lhe assegurem uma escola acessível e de qualidade, formação profissional 

adequada, oportunidades dignas de trabalho e renda, alternativas de lazer 

saudável e aconselhamento sobre reprodução e saúde sexual. O jovem 

necessita de apoio, atenção e perspectivas de auto realização. (MORAES, 

2006, p.4) 

Tal percepção é vista nas falas dos depoentes, assim uma GGL ao ser 

questionada sobre por que participa do projeto afirma que “tipo, foi uma coisa que a gente 

fez, aí eu me senti tipo que útil, fiz alguma coisa”. De forma semelhante, na sua entrevista, 

outro participante expõe que “nem sabia que eu podia fazer tudo que eu faço, como se 

fosse um microfone que eu pudesse sei lá, falar pra todo mundo que tá dentro de mim ou 

ter contato com tudo, entendeu”. Corroborando com Moraes (2006), nota-se que o jovem 

deve ser encarado como sujeito, pessoa capaz de participar, ampliar, influir e transformar 

projetos. Similar, o entrevistado seguinte pontua sobre o que seria importante no NEA-

BC “Acho que as reuniões de GGL, porque todo mundo constrói, não é nada vindo de 

cima para a gente, é uma coisa que a gente faz, a gente sente que faz, aí quando a gente 

vê o produto final, a gente vê ‘caraca a gente fez isso’ e isso é muito legal! ”. 

Novaes (2014) mostra que a participação de jovens é importante tanto para 

qualificar as informações e desenhar programas e ações, quanto para promover o controle 

social de tais políticas. (apud FERNANDES, 2016, p.2) 

Manifestando sobre os aspectos de referências culturais, nas entrevistas foram 

levantadas questões sobre qual atividade os participantes mais gostaram de participar, as 

oficinas que envolviam cinema, fotografia, edições de vídeos, artes através de grafite e 

reciclagem foram unanimidades entre todos, como relado nas falas dos participantes: “eu 

sempre gostei de arte, adoro arte, pintura, fotografia, tudo, então acho que as duas que 

eu mais gostei foram as de grafite e de audiovisual, porque é muito bom, eu adoro estar 



39 

 

registrando e expressando o que eu sinto”; “eu adorei a oficina de fotografia”; “[...] foi 

a de grafite, eu gostei muito, gostei mais que a de palett, que a de grafite é legal né”; 

“Eu gostei da oficina de edição de vídeo, a oficina de filmagem foi eu que apliquei, eu 

que dei a oficina, ensinando a como ligar a câmera, como manusear... a luz né, esses 

tipos de coisas.”, “teve oficina de audiovisual, acho que foi o que eu mais gostei, porque 

eu gosto dessas coisas, eu gostei de tudo, mas o que eu mais gostei foi isso”. 

Indo ao encontro das falas citadas acima, Gohn (2006) exemplifica que todos os 

projetos que objetivam resgatar/trabalhar em campo da cultura local “acabam tendo 

algum tipo de impacto no entorno, sendo o maior deles o de caráter educativo - formam 

um saber, desenvolvem-se a consciência de pertencimento da comunidade local”. (Idem, 

2006, p.37) Isto posto, “os projetos que fomentam a participação cidadã dos jovens 

contribuem para o resgate da autoestima, mas podem ir muito além delineando projetos e 

trajetórias de vida”. (GOHN, 2009, p.37) 

Outro ponto observado foi sobre o senso de responsabilidade nas falas dos 

entrevistados, tal atributo sempre relacionado a fala de ser sujeito de direito. Um 

participante expõe sobre a mudança de rotina ao participar do projeto “mudou tudo, agora 

eu sou uma pessoa mais responsável, eu vivo atrasada, aí quando eu comecei a 

frequentar o GGL, eu percebi que eu tinha que manter né, os meus horários certos, é, 

organizar agenda”. Em outro momento, um depoente cita mudança em relação ao meio 

ambiente, um senso de responsabilidade desenvolvido a partir das oficinas “uma coisa 

que eu faço de muito diferente é guardar o lixo. Tipo eu chupei um pirulito [...] aí eu 

guardo no bolso ou na mochila, porque antes eu jogava assim, em qualquer lugar, tive 

que aprender a ser responsável”. 

Dando continuidade à análise, as falas dos entrevistados indicam que tiveram 

novas perspectivas de futuro após entrada no grupo gestor, podendo colocá-las em duas 

categorias, a primeira considerando o futuro do bairro, com as possíveis realizações das 

demandas oriundas do grupo por parte do poder público e a segunda categoria avaliando 

como a socialização no projeto ampliou horizontes de oportunidades. Sendo essa nova 

perspectiva, Gohn (2009) expõe: 

O futuro como possibilidade é uma força que alavanca mentes e corações, 

impulsiona para a busca de mudanças. A esperança fundamental aos seres 

humanos, reaviva-se quando trabalhamos com cenários do imaginário 

desejado, com os sonhos e os anseios de um grupo. (GOHN, 2009, p.34) 
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Complementando a ideia acima, para Fernandes (2016) os “projetos sociais” ou 

‘projetos’ teriam como objetivo oferecer “outras perspectivas” e perspectivas de vida a 

esses jovens, embora o NEA-BC enquadre-se como “projeto de educação ambiental”, 

têm-se em vista a popularização do termo “social” em referência a diferentes 

organizações “com comum propósito de promover alguma transformação social em 

relação aos determinismos socioeconômicos das áreas pobres”. (FERNANDES, 2016, p. 

02) 

Sabendo que o projeto atua com propósito de participação cidadã e ao contrário 

de muitos projetos sociais típicos não oferece oportunidade de carreira ou formação 

profissional, sendo característico pautas coletivas e não algo que vá mudar 

individualmente e rapidamente a vida de cada participante, há anseios entre eles para 

alcance das demandas cobradas ao poder público. Tal ponto nota-se nas falas dos 

participantes, como uma entrevistada coloca a questão da participação no projeto 

“objetivo enquanto voluntária é ajudar o projeto crescer, a conseguir as coisas que a 

gente almeja, por exemplo, as nossas bandeiras de luta”, outra depoente cita como 

objetivo “o que eu espero é que tudo que a gente venha lutando, possa conseguir ser 

realizado, que outras pessoas possam participar e vê que isso aqui é muito bom”. 

Alguns depoentes relataram como o projeto mudou sua perspectiva enquanto 

cidadã “uma coisa que eu nunca imaginei que eu poderia entrar em uma câmara de 

vereadores participar de uma audiência, foi muito interessante, gostei pra caramba”, 

outra análise similar foi relatada 

[...] eu nunca tinha visto, nunca imaginava que eu poderia lutar por alguma 

coisa, por melhoria, porque a gente acha que essas coisas que tem que 

acontecer, por exemplo, o poder público que faz isso então a gente acha que 

ele é obrigado a fazer isso, eu nunca achei que eu tinha que ficar correndo 

atrás para ele fazer isso, agora eu sei que a gente pode correr atrás pra ele 

poder fazer um pouco mais rápido coisas que são obrigações deles fazerem 

né... eu gosto muito. (Entrevistado GGL) 

 

Prosseguindo a análise, nota-se na fala da participante a presença da socialização 

política que é incentivada no programa de educação ambiental 

[...] porque eu acredito que a comunidade pode mudar o local, eu acredito que 

a principal que muda o local são as pessoas, e eu acredito que tudo isso que a 

gente tá passando agora nessa crise e tal, pode ser mudado por nós, a gente 

começar pelo governo, a gente participar do governo, é muito importante. 

(Entrevistado GGL) 

 



41 

 

Quando instigados sobre o que é importante no projeto, entram no diálogo 

aspectos chaves fundamentais de acesso a novos conhecimentos, onde uma entrevistada 

cita que  

É aprendizado, por aqui é o lugar que eu mais aprendo, não aprendo mais que 

a escola, porque aqui só tem as disciplinas sociais, mas o que eu mais gosto 

de aprender tá aqui, as partes de história, as partes de humanas, eu sou de 

humanas, aí eu gosto muito daqui, mas a principal parte é conhecimento, isso 

me atrai. (Entrevistado GGL) 

 Um jovem associa ao aprendizado na escola “[...] principalmente como agora 

eu tô no terceiro ano e tem muita coisa, ENEM, redação e tal e nessas partes eu uso 

muito, pra redação é o que mais me ajuda, e enquanto cidadã, é claro que depois daqui 

eu tive outra mentalidade né”. Outras falas similares foram identificadas “mudou minha 

vida de abrir uma visão para o mundo, o meu desenvolvimento na escola foi muito 

melhor, pra poder fazer redação, [...] porque eu tenho mais embasamento nas coisas, 

antes só o que eu aprendi reproduzia, aí eu aprendi a ser mais crítica, me ajudou muito”, 

“[...] às vezes eu tô aqui no NEA aí ouço alguma coisa, por exemplo nas rodas de diálogo 

que a gente tem, aí chego na escola o professor tá falando sobre aquilo [...] esse ano 

bastante coisa que a gente faz aqui eu consigo levar para escola”. 

Nesse entendimento, outros entrevistados pontuaram semelhante “Eu acho que 

quanto mais eu participo daqui, cada vez que eu saio daqui, eu aprendo uma coisa 

diferente, então é crescer, abrir a cabeça para um monte de coisas novas.”, “No início 

foi por interesse de aprender, eu gosto muito de aprender coisas novas, aí depois que eu 

vi a mobilização, eu comecei participando em si”. 

Numa outra perspectiva, com base no período de interação de campo onde alguns 

participantes sinalizaram a vontade de cursar nível superior na área de ciências sociais, 

de direito e arquitetura, bem como, têm-se como atrativo a oportunidade de trabalhar no 

NEA-BC como bolsista estagiário, pode-se considerar que as experiências 

proporcionadas pelo projeto permitiram a possibilidade de construção de projetos de vida 

(perspectivas de vida). Catão (2011) chama esse fenômeno de dimensão socioafetiva, ou 

seja, “a possibilidade de construção das bases psicossociais para operacionalização do 

projeto de vida em decorrência da inclusão social”. (apud GARAY, 2011, p. 104).  

A autora Maria Gloria Gohn sinaliza a importância da educação não formal 

como potencializadora do processo de aprendizagem sendo complementar com outras 



42 

 

dimensões que não tem espaço nas estruturas escolares, conforme relatado nas falas que 

antecedem esse parágrafo. Sendo característica da educação não formal, “ela tem 

condições de unir cultura e política (aqui entendidas como modus vivendi, conjunto de 

valores e formas de representações), dando elementos para uma nova cultura política”. 

(GOHN, 2009, p. 42).Tendo em consideração o que é a educação não formal, Maria Gohn 

assinala como 

[...] uma ferramenta importante no processo de formação e construção da 

cidadania das pessoas, em qualquer nível social ou de escolaridade. Entretanto, 

quando ela é acionada em processos sociais desenvolvidos junto a 

comunidades carentes socioeconomicamente, ela possibilita processos de 

inclusão social no resgate da riqueza cultural daquelas pessoas, expresso na 

diversidade de práticas, valores e experiências anteriores”. (GOHN, 2009, 

p.42). 

Tal aspecto da educação não formal com suas características é identificada no 

depoimento “não é uma forma informal [de aprender], é uma forma formal, uma forma 

que todas as idades todo mundo consegue entender, então uma forma mais lúdica, uma 

forma mais teatro, então é bem legal tá participando daqui”. Alicerçado ao processo da 

educação não formal, tem-se protagonismo do educador, que para a autora acima,  

[...] atua em uma comunidade nos marcos de uma proposta socioeducativa, de 

produção de saberes a partir da tradução de culturas locais existentes, e da 

reconstrução e ressignificação de alguns eixos valorativos, tematizados 

segundo o que existe, em confronto com o novo que se incorpora. (GOHN, 

2009, p.34). 

 

Durante o período de pesquisa foi possível notar como funciona a relação entre 

os jovens GGL e as duas funcionárias do NEA-BC, que se afastam do estereótipo de 

poder e autoritarismo, perfil típico visto muitas vezes em sala de aula, e aproximam-se a 

uma relação entre semelhantes. No caso da AML tal ponto é observado como citado 

anteriormente por ser da comunidade local e conhecer as características da região, e no 

caso da educadora social tal atributo pode se relacionar primeiramente com sua formação, 

cientista social e mestre em sociologia. No campo, surgiram algumas informações sobre 

o perfil do educador social, e foi possível observar que a maioria dos atuantes do NEA 

possuem nível superior (muitas vezes com mestrado) em áreas das ciências humanas 

(ciências sociais, pedagogia, serviço social, direito e produção cultural) predominam-se 

atuação de mulheres, idade em média ao redor dos 30 anos e com experiências anteriores 

em outros projetos sociais. 
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Vale ressaltar que o trabalho executado no campo é fruto de séries de estudos e 

planejamentos que partem da articulação das coordenadoras executiva e pedagógica, 

visando atender o cronograma e orçamento estabelecido. Os autores Hardt e Negri (2005) 

chamam a atenção para a construção de riqueza social de forma colaborativa em inúmeras 

ações e projetos coletivos. Ou seja, “há “multidões” de pessoas participando dos 

processos de trabalho social que são simplesmente invisíveis nos textos e análises mais 

usuais da atualidade na área da educação”. (apud GOHN, 2009, p.30) 

Gohn (2009) faz uma análise sobre como a educação não formal é uma área que 

o senso comum e a mídia usualmente não tratam como educação porque não estão dentro 

do processo de escolarização, dessa forma, a autora expõe que a educação não-formal 

designa várias dimensões, tais como 

[...] a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a 

capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de 

habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e 

exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com 

objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos 

cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos 

fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se 

passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial 

a eletrônica, etc. São processos de autoaprendizagem e aprendizagem coletiva 

adquirida a partir da experiência em ações organizadas segundo os eixos 

temáticos: questões étnico-raciais, gênero, geracionais e de idade, etc. (GOHN, 

2009, p. 31) 

Por isto, o papel do educador social é importante no projeto, dinamiza e constrói 

o processo participativo. A presença do adulto neutro, detentor de um certo grau de 

conhecimento e aberto para conversar com os jovens é interpretado como fundamental 

para a articulação no grupo, tal ponto é observado na fala da participante quando 

questionada sobre o que era mais importante: 

[...] não puxando o saco, sério, mas o mais importante é o educador social, 

porque ela sempre tem paciência com a gente, eu chego aqui com muitas 

dúvidas, várias vezes, eu sempre que chego aqui trago alguma dúvida, mesmo 

que seja parte política, ela não coloca a sua opinião, mas ela responde, e tipo 

assim, é um lugar que eu me sinto à vontade, como se fosse eu pesquisando no 

Google, eu pesquisando com ela, eu pesquisando aqui. Aprendendo de uma 

forma mais didática, ela usa exemplo, acho que é a parte assim, que eu 

considero mais importante pro GGL, é a disposição que ela tem, pra ensinar 

a gente sobre assuntos que as vezes não convém [...] ela tá sempre disponível 

para explicar sobre tudo. (Entrevistada GGL) 

O trabalho do educador possuí princípios, métodos e metodologias de trabalho, 

porém o diálogo e a socialização por fora do roteiro se torna um fio condutor da formação 

dos jovens, criando vínculos entre o profissional e os jovens, facilitando assim o trabalho 
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a ser executado. Sabendo que as reuniões e roda de aprendizagem executadas possuem 

fundamentos teóricos e ações práticas, ou seja, etapas, atividades, série de 

obrigatoriedades a serem cumpridas, Gohn (2009) sintetiza que o espontâneo das relações 

são importantes e possuem lugar na criação, porém ele não é o elemento dominante do 

trabalho do educador social. 

Fernandes (2016) utiliza a premissa da metodologia de trabalho como a 

realização de reuniões, debates periódicos e conversa com os participantes como peça 

fundamental na formação de relações de confiança entre os profissionais e os atores 

locais, assim, o incentivo à formação desses vínculos é “evidente através da prática de 

preferência pela manutenção dos mesmos profissionais na equipe, buscando maior 

durabilidade e fortalecimento das relações desenvolvidas com os moradores”. (MISSE, 

2013 apud FERNANDES, 2016, p.12). A agente de mobilização e logística trabalha no 

projeto há mais de 5 anos e a educadora há mais de 2 anos, corroborando com o argumento 

acima. 

Acredita-se assim que as relações pessoais não são apenas valorizadas, mas são 

também facilitadoras para a realização do trabalho, como percebido no depoimento 

acima, através dessa ótica, Fernandes (2016) parte do princípio que se tem a compreensão 

de que a realização satisfatória do trabalho não poderia se limitar às características 

técnicas ou profissionais, por mais flexíveis que estas possam ser, assim “seriam 

necessárias algumas qualidades individuais que classificariam o agente como apto ou 

adequado ao desempenho da função, em uma reflexão muito próxima à ideia de vocação, 

atribuída ao ingresso em profissões como o magistério, por exemplo”. (Idem, 2016, p. 

13), no caso do NEA, característica atribuída à formação em ciências humanas e 

mestrado. 

Observado em campo, as funcionárias do NEA são vistas como parceira e 

pertencentes ao grupo devido as características pessoais do que do ponto de vista 

acadêmico e institucional. Nota-se nos depoimentos os participantes que a 

disponibilidade dos profissionais é um atributo pessoal e não um traço da 

institucionalidade.  

Por fim, levanta-se a questão da identidade dos indivíduos e o pertencimento ao 

grupo social, visto que nas entrevistas surgiram as seguintes falas: “todo mundo tá aqui 
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para o bem da comunidade, então é um momento de união, que a gente não encontra em 

nenhum outro lugar, nenhum outro lugar você encontra essa união”, “As pessoas, aqui 

é bem aconchegante, a gente se sente em casa e a gente aprende isso de um modo”. 

Elucida-se as falas com a tese central de Honneth (1992) na denominada “teoria do 

reconhecimento” que aponta a identidade dos indivíduos se determinam por um processo 

intersubjetivo mediado pelo reconhecimento, “Assim sendo, a busca por este 

reconhecimento se dá através de três dimensões - do amor, da solidariedade e do direito, 

e não pela inclusão econômica”. (FUHRMANN, 2013, p.87) Assim, estrutura-se como 

um grupo difuso, como apontado na análise do perfil dos jovens, visto sob a ótica de 

Honneth “os indivíduos e grupos só formam suas identidades e são reconhecidos quando 

aceitos nas relações com o próximo (amor), na prática institucional (justiça/direito) e na 

convivência em comunidade (solidariedade)”. (Idem, 2013, p.87) 

Por fim, após análises, é possível ter a compreensão que os jovens percebem o 

NEA-BC como uma organização que propicia um espaço de aprendizagem, convívio e 

novas possibilidades. Quando um participante se afasta por muito tempo, o grupo se 

preocupa com o bem-estar do integrante, procurando informações sobre o que pode ter 

acontecido para o afastamento. Esse espaço de ações profissionais ao mesmo tempo em 

que é “uma família interessada” é muito valorizada e favorece a construção de relações 

afetivas e envolvimentos pessoais que impulsionam a construção de desafios e sonhos 

maiores, tanto no âmbito das políticas públicas quanto nos pessoais de cada integrante. 

Acho que o NEA pra mim já virou uma família, porque aqui todo mundo se 

ajuda, a gente vive muito tempo junto, perto e se você tá triste eles vão te 

acolher, se você tá com problema eles vão te ajudar a resolver...então meio 

que é uma família, NEA é tudo pra mim!” (Entrevistado GGL) 
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CONCLUSÃO 

Dentro das ciências sociais ao se falar de juventude, fala-se de Bourdieu (1983) 

que considera que a realidade social é determinada pelas diferentes posições no espaço 

social, corresponde ao estilo de vida de cada indivíduo e são retração simbólica das 

distintas condições de existência.  

Essas condições de existência são caracterizadas pelas práticas e pelas 

propriedades, ou seja, são as expressões do estilo de vida, dessa forma, 

compartilham do mesmo operador prático, que seria o habitus, outro conceito 

definidor de práticas culturais. (BOURDIEU, 1983 apud SPERANDIO, 2015, 

p. 708) 

Sob análise de Sperandio (2015), habitus é um princípio gerador que retraduz as 

características intrínsecas e relacionais de uma posição social em um estilo de vida, a 

autora sintetiza como 

[...] um conjunto de preferências distintas que exprimem a lógica especifica de 

cada um dos subespaços simbólicos, que são caracterizados por bens materiais 

e simbólicos, e também por práticas culturais - expressas através de mobílias, 

vestimentas, linguagem, comportamento corporal, ideologias, pensamentos, 

etc. (SPERANDIO, 2015, p.708) 

 

Ou seja, são escolhas de pessoas, de bens, de ideologias e de práticas, e segundo 

Bourdieu,(1983) essas escolhas são instituídos e influenciados pelo ambiente onde vivem 

e pela cultura na qual estão inseridos, bem como a classe à qual pertencem. 

Com essa análise é possível considerar que a participação dos jovens no projeto 

NEA-BC é influenciada pelo habitus, dentro da inserção social que eles se encontram, 

moradores de um bairro rural, afastado do centro e com baixa opção de acesso a lazer, 

cultura e até mesmo informações que o projeto apresenta dão oportunidade para formação 

de novos espaços simbólicos e práticas culturais. 

Visando a identidade do grupo, Mische (1997) propõe o processo de construção 

interativa das identidades, pontuando a relação entre ciclo de vida, movimento e história 

local, contribui para a necessidade de uma identidade como focalizador de projetos “que 

além de definir, dá direção aos grupos. Com base nessas premissas, a autora propõe três 

elementos que fundamentam esse caráter dinâmico das identidades coletivas: o 

reconhecimento, a experiência e a orientação” (ROCHA, 2011, p.7) 

No projeto NEA-BC tem-se primeiramente o reconhecimento, que é fundamental 

para que a identificação do grupo de expresse. Para Rocha (2011) instituir o 

reconhecimento é necessário a experiência coletiva e vivências em comum que o grupo 
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de jovens terá. Ou seja, eles estão inseridos no processo de socialização, encontrando-se 

frequentemente e construindo uma relação de reconhecimento e semelhança. Tal atributo 

define o ser somente se a situação se reconhece e dialoga com o contexto que se 

encontram em um sentido coletivo. 

Novaes (2009) afirma que grupos, redes e movimentos juvenis buscam 

reconhecimento no espaço público, onde explicitam pontos de vista, posicionamentos 

políticos, projetos de sociedade. A autora acredita em novas combinações e formas 

organizacionais que traduzem em disposições éticas e ações concretas em diferentes 

espaços dos quais participam jovens. Correlacionando a identidade à cultura, a autora 

constitui que a cultura é lócus de constante invenção e reinvenção de formas e canais de 

comunicação e por consequência, grupos sociais inventam e reinventam estilos que se 

tornam formas de expressão e comunicação. Caso sinalizado pelo projeto, as oficinas de 

audiovisual e multimídia, assim, expressam-se nos jovens participantes as ações 

imediatas que visam um tipo de produção cultural a fim de mobilizar e chamar atenção 

para as bandeiras de luta.  

Pontuando sobre construção de identidade do grupo, Mische (1997) afirma que a 

identidade também é mecanismo de futuras orientações e definidora de experiências. 

 

[...]não é apenas a pergunta “quem sou eu?” que os jovens procuram responder 

enquanto experimentam expressões de identidade, mas também “por onde 

vou?” Embora as carreiras e trajetórias abertas aos jovens estejam estruturadas 

pelas posições de classe e pelas instituições sociais e políticas, os jovens 

também têm algum espaço de escolha, manobra e, às vezes, invenção de 

caminhos e direções de vida” (MISCHE, 1997, p. 139 apud ROCHA, 2011, 

p.9)”. 

 

Denota-se por fim, dentro da análise de Mische a orientação que os sujeitos são 

mobilizados, sendo essa um plano pedagógico do projeto NEA-BC que instiga os 

participantes. Entretanto, têm-se a percepção que as ações dão certo por que as pautas 

condizem com os que os jovens gostam e querem, numa via de mão dupla, a gestão 

articula as pautas para incidência política e oferece os meios e recursos para que o tema 

seja executado da forma que os participantes querem, articulando-se. 

A escolha dos temas geradores dos trabalhos com uma comunidade não pode 

ser aleatória ou pré-selecionada e imposta do exterior para o grupo. Eles, 

temas, devem emergir de temáticas geradas no cotidiano daquele grupo, 

temáticas que tenham alguma ligação com a vida cotidiana, que considere a 

cultura local em termos de seu modo de vida, faixas etárias, grupos de gênero, 

nacionalidades, religiões e crenças, hábitos de consumo, práticas coletivas, 

divisão do trabalho no interior das famílias, relações de parentesco, vínculos 
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sociais e redes de solidariedade construídas no local. Ou seja, todas as 

capacidades e potencialidades organizativas locais devem ser consideradas, 

resgatadas, acionadas. (GOHN, 2009, p. 34) 

Pode-se corroborar também sobre o uso de ferramentas tecnológicas, o uso de 

internet para divulgar o trabalho do grupo gestor, fomentando as “redes juvenis”, que “são 

meios para dinamizar o que já está constituído e, também, têm funcionado como ponto 

de partida para a construção de novos espaços de comunicação, identificação e ação”. 

(NOVAES, 2009, p.16) 

A literatura inicial aponta que a participação e engajamento de jovens em 

projetos de cunho político são baixos, fato apontado por Boghossian e Minayo (2009) 

como possível repulsa pelo tema, em contraponto, Novaes (2009) acredita que a 

desqualificação da política feita pelos jovens está associada às percepções mais gerais 

que povoam a sociedade. 

A autora citada pontua que é necessário indagar o quanto um fenômeno é especificamente 

juvenil ou extensivo a toda população. Se há desconstrução do modus operandi, tal como 

é feito no NEA-BC, nota-se que é possível a participação juvenil como sujeito de direitos. 

No que tange a base teórica quanto a classificação de juventude, conclui-se que 

os limites etários e características de idades são produtos históricos, “resultados de 

dinâmicas sociais mutantes e de constantes (re) invenções culturais. Ou seja, em cada 

tempo e lugar, diferentes grupos e sociedades definem o que é “ser jovem” e o que esperar 

de suas juventudes”. (NOVAES, 2009, p.13) Sendo um desafio observado no projeto 

como caracterizar os “jovens como atores políticos sem homogeneizar seus 

comportamentos e demandas levadas ao espaço público?”. (Idem, 2009, p.13) 

No que tange a análise de pertencimento, é possível perceber que embora estejam 

inseridos no grupo gestor, os jovens participantes possuem diferentes interesses pessoais, 

Regina Novaes (2009) lança que dentro da história de vida de jovens a fronteira de 

pertencimento a determinados grupos são menos rígidas e mais fluídas do que em outras 

etapas da vida, e as passagens de um grupo para o outro e participações simultâneas, 

fazem parte das trajetórias de jovens, como exposto no capítulo 3, onde os jovens 

começaram a participar do NEA por que participavam de outros projetos na região ou 

foram motivados por amigos na própria escola. 
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Conclui-se também que a participação no NEA-BC é atrelada ao conjunto de 

fatores sociais e geográficos, visto que Farol é uma comunidade afastada do centro de 

Campos dos Goytacazes, dessa forma os jovens fora da faixa etária escolar enfrentam 

dificuldades de ingresso e permanência no mercado de trabalho. O mercado de trabalho 

na região é voltado para turismo no verão, comércio local, atividades pesqueiras ou rurais, 

fazendo com que os jovens precisem se deslocar até Campos para garantir uma 

qualificação profissional ou emprego.  

Da mesma forma, por não receberem tratamento adequado às questões de políticas 

públicas como saúde, transporte e direito a uma educação de qualidade, os jovens têm 

acesso restrito aos bens culturais e lazer representando um contingente populacional 

atingido pelas distintas formas de violência. 

Após a elaboração dessa monografia pode-se compreender que o projeto não 

representa apenas uma chance de participação política e sim uma nova perspectiva de 

vida, um divisor de águas para a juventude mobilizada. Há também a compreensão que 

as organizações políticas convencionais podem estar obsoletas nas suas formas de atuação 

e, portanto, é necessário debater em torno da incidência política e reavaliar novos métodos 

de participação, caracterizando os sujeitos, valorizando suas histórias e práticas culturais, 

ampliando as redes de relações sociais e fomentando incentivos como o projeto NEA-BC 

se propõe a fazer. 
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