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1. Introdução: 

Como juventude e como parte das comunidades às quais pertencemos, 
dia após dia enfrentamos diferentes reptos, problemáticas e desafios nos 
nossos ambientes imediatos. O sistema socioeconómico no qual nos 
desenvolvemos levou-nos a privilegiar valores como a individualidade, o 
interesse próprio, o isolamento, etc. Por outras palavras, dedicamo-nos a 
atender a nossa vida privada e esquecemos a pública. Um processo 
gradual de imunização que se manifesta através de diversos 
mecanismos e do qual pouco nos apercebemos fortaleceu o crescimento 
de espaços vazios de poder que eventualmente acabam por ser 
ocupados por atores distintos aos comunitários. O abandono de um 
Estado democrático da vida das pessoas (especialmente a dos jovens) 
em termos de proteção, participação e desenvolvimento minou o direito 
de todas e de todos a uma vida digna e plena. Perante este contexto, 
reconhecemos uma ferramenta crucial para iniciar processos de 
mudança e transformar as nossas realidades imediatas: a participação. 
Mas o que é a participação? Porque participamos? Como podemos 
participar? Neste módulo responderemos a estas perguntas a partir da 
experiência dos coletivos membros de “AYNI: Building capacities 
from global to local, not to leave anyone behind”. 
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2. Objetivo Geral: 

 

O objetivo geral deste documento é apresentar às organizações juvenis 
(formais, não formais e a jovens de modo individual cuja vontade é 
iniciar a ligação com o espaço público) uma forma ampliada de entender 
e materializar a participação juvenil. A proposta deste módulo parte das 
reflexões e do diálogo entre vários coletivos juvenis do México, Panamá, 
Espanha, Argentina, Brasil e Portugal, que veem a participação juvenil 
como um dos pilares para transformar não apenas o nosso meio social, 
mas também para promover as condições que permitam o 
reposicionamento sistémico do atual modelo global em que as pessoas e 

as comunidades vivem. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

Os objetivos pontuais deste módulo são: 

• Definir o que entendemos por participação juvenil de uma 
perspetiva dos direitos humanos: características, tipos e formas de 
participar. 

• Promover a cultura da participação juvenil nos espaços de 
incidência dos coletivos e organizações juvenis e das pessoas 
jovens que formam a rede de AYNI. 

• Visibilizar formas de participação juvenil não institucionais e/ou 
não associativas: a participação social do âmbito comunitário 
(América Latina).  

• Propor ferramentas para organizar (levar a cabo) a participação 

juvenil. 
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3. O que é a participação?  

 

Participar é “fazer parte de algo”;1 isto é, envolver-nos em espaços e 
atividades que são do nosso interesse, que queremos integrar ou dos 
quais queremos fazer parte. Para nós, a participação tem um pano de 
fundo social e político. Por um lado, é social porque tende a expressar-se 
no coletivo: no trabalho, na escola, no bairro, em casa: em todos os 
espaços onde o quotidiano e a interação com os outros acontece. Por 
outro lado, é política porque aspira a incidir nas discussões, nos 
processos e nas decisões das pessoas, dos grupos, das comunidades. A 
participação, ao perseguir ideais, implica uma luta por mudar a ordem 

das coisas, por alcançar utopias distintas.  

Os valores do sistema socioeconómico atual tendem ao individualismo, 
ao interesse próprio, ao isolamento, à defesa do privado. Por isso, a 
participação parece-nos uma prática estranha, alheia. No entanto, o 
nosso dia-a-dia transcende o individual, a impessoalidade, o privado. Em 
todos os momentos estamos a interagir com os demais: partilhamos 
espaços, problemas, benefícios, histórias, preocupações, alegrias, etc. De 
tudo um pouco. É aqui, onde se cruzam as experiências individuais, que a 
participação social adquire sentido. As pessoas não participam por não 
terem mais nada para fazer; fazem-no porque se sentem vinculadas e 
comprometidas com um bairro, com uma comunidade, com uma história 
partilhada: pertencemos a tudo isto e tudo isto é parte de nós. Envolver-
nos implica não apenas um processo social, mas um processo existencial 

                                                
1 Diccionario de la Real Academia Española, “Participar” (consulta realizada em 12 de março de 2018): 
http://dle.rae.es/?id=S09ab8h.  
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em termos ontológicos; o nosso know-how e as perguntas que emanam 

dele estão profundamente ligados à nossa relação com o mundo.   

 

O anterior é uma descrição geral da participação (numa perspetiva 
social). No entanto, é pertinente assinalar algumas das características 
mais pontuais sobre a participação, para que nos sirvam como 
referência para a sua construção. Segundo a Federação Espanhola de 

Municípios e Províncias,2 a participação é: 

• Um direito humano fundamental: “Todas as pessoas têm o 
direito de participar no governo do seu país, diretamente ou por 
meio de representantes livremente escolhidos”.3 

• Um valor em si mesmo, pelo que é necessário fomentá-la na 
educação formal, na não formal e na informal.  

• Uma responsabilidade cidadã, entendendo a cidadania como 
o exercício de direitos políticos e sociais e não como um assunto 
de idade ou condição social.  

• Uma dimensão positiva da liberdade, visto que refere a 
capacidade de atuar sem encontrar restrições externas.  

• Uma condição necessária para a mudança social, pois dá 
resposta a necessidades e a interesses coletivos. 

• Uma forma de fortalecer e legitimar a democracia: inclui 
mais vozes e perspetivas que a política “representativa” 
tradicional.  

• Um meio para construir e alcançar objetivos coletivos. 

  

                                                
2 Vicente Inglada y Cristina Civera, coords., La participación juvenil desde los entes locales, (Federação 
Espanhola de Municípios e Províncias: Madrid, 2007): 
https://professionalsjoventutcv.files.wordpress.com/2011/05/libro-femp.pdf.  
3 Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948 (consulta realizada 
em 3 de novembro de 2018): http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.  
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4. Tipos de participação: 

 

A participação, numa perspetiva social e política, tem uma relação direta 
com o poder, com a capacidade de gerir e transformar os diferentes 
aspetos que determinam a vida na sociedade (políticos, sociais, culturais, 
materiais, etc.). Desde o surgimento do governo representativo, o Estado 
centralizou (e delimitou) os canais, as regras e os meios de participação 
social e política.4 Durante um longo período, a forma de participação 
mais popular e importante foi o voto. Contudo, pouco a pouco afastou as 
pessoas da vida pública e delegou as decisões coletivas nos membros do 
aparelho governamental de escala. 

Nos últimos anos, presenciámos uma crescente disputa da população 
face ao Estado por ampliar os espaços de divulgação e resolução de 
necessidades, inquietudes e projetos coletivos para participar. A atuação 
de organismos internacionais, de organizações não governamentais, de 
coletivos sociais e outras entidades (tanto institucionalizadas como não 
institucionalizadas) desempenhou um papel extremamente importante 
para gerar os ditos espaços. Este contexto levou-nos a identificar dois 

tipos de participação: indireta e direta.5 

 

4.1. Participação Indireta. 
 

A participação indireta é aquela em que a pessoa cede a um(a) 
terceiro(a) a participação em seu nome. Este tipo de participação, 
característica dos governos representativos da segunda metade do 
século XX e inícios do XXI, tende a reduzir-se a algumas poucas formas, 
nomeadamente, ao voto. Aquilo que nalgum momento era o pilar das 
                                                
4 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza, 1998. 
5 Vicente Inglada y Cristina Civera, Op. Cit., 37. 
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democracias ocidentais (a representação) resultou num princípio 
antidemocrático que legitimou a restrição da participação social e 
política. Embora tenha sido funcional quando os governos atenderam 
oportunamente os interesses e as necessidades dos seus representados, 
em termos participativos desincentivou a incidência direta das pessoas 
no seu meio e facilitou a constituição de um poder de cúpula que se 

tornou decisor único e hegemónico.  

 

Consoante os governos deixaram de atender as exigências da sua 
sociedade representada, as pessoas começaram a reclamar a ampliação 
de espaços de participação. Em resposta, os governos realizaram 
esforços importantes por ampliar os canais formais para tal. Isto refletiu-
se na inclusão de agentes da sociedade civil em instâncias 
governamentais, na formação de comités locais e até numa forte aposta 
pela transparência e pela prestação de contas dos processos de 
governação, das finanças e da utilização dos recursos públicos. Não 
obstante, estes esforços foram insuficientes, pois a participação social 
continuou limitada aos quadros impostos pelo estado, que em algumas 
regiões permanece uma entidade opaca, vertical e cujos canais de 
participação costumam ser simulações acordadas. Além disso, a 
ampliação sistémica da acumulação de capital, a redução do Estado e a 
consolidação do mercado como dispositivo simbólico de subjetivação e 
material de socialização, foram tornando o poder público uma 

ferramenta cada vez menos útil para as comunidades e as pessoas. 

 

4.2. Participação direta 
 

A participação direta consiste na participação ativa e sem intermediários 
das pessoas, seja dentro de um quadro institucionalizado, seja fora dele. 
Embora as alterações da participação indireta tenham ampliado as 
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formas e os espaços de incidência, continuaram sem atender uma esfera 
essencial da vida das pessoas: o quotidiano. É aqui, nas (pre)ocupações 
locais, nos problemas do bairro (colónia, comunidade, comuna, aldeia, 
etc.), onde (re)surge a participação direta. O objetivo da participação 
direta é resgatar a diversidade de visões, contextos e propostas 

emanados da comunidade. 

Em contraste com a participação indireta, a participação direta é 
horizontal. As exigências locais são incontáveis e complexas, tanto que o 
Estado não as consegue reconhecer nem atender na sua totalidade. 
Perante esta situação, os afetados dialogam, organizam-se e colaboram 
para resolver as problemáticas que os afetam: todos(as) participam, de 
alguma forma, no projeto coletivo. As formas de participação direta 
podem ser diversas como as circunstâncias que as originam. Por isso, 
embora possa haver mecanismos institucionais para as levar a cabo, a 
grande maioria é proposta, executada e consumada quando as pessoas 

afetadas se organizam para a ação.  

 

5. Porque participamos?: 

 

A progressiva necessidade de encontrar espaços e canais de 
participação fora das formas tradicionais também responde a uma 
questão de justiça social e de inclusão. A participação social é uma 
possibilidade para qualquer pessoa ou coletivo com interesses e/ou 
necessidades. A participação é indispensável para que, numa sociedade 
fragmentada e individualizada, as pessoas cruzem interesses, formulem 
reivindicações, se organizem e alcancem objetivos.6 Dada a riqueza e a 

                                                
6 Leslíe Serna, “Globalización y participación juvenil: en búsqueda de elementos para la reflexión”, 
CODAJIC (consulta realizada em 2 de março de 2018): 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Globalizaci%C3%B3n%20y%20participaci%C3%B3n%2
0Juvenil%20L.Serna_.pdf.  
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diversidade dos contextos, inevitavelmente a participação não pode ser 
contida nos quadros institucionais definidos pelo Estado. A inovação nos 
processos de transformação é cada vez mais evidente, sobretudo em 
contextos de desigualdade social e violência, onde as pessoas afetadas 
estão a organizar-se para mudar a distribuição do poder, para lutar por 

um mundo mais justo e igualitário.7 

As e os jovens são quem está a inovar as formas de participação social. 
Ao ser o setor mais lesado pelas estruturas sociais e políticas vigentes, as 
juventudes começaram a dar cartas no assunto. Os coletivos juvenis, os 
projetos comunitários ou os movimentos sociais e políticos constituem 
algumas propostas das juventudes face às violências (políticas, 
económicas, sociais, ambientais, culturais, etc.). Além de criarem 
alternativas de vida, também estão a lutar por transformar as suas 
realidades, por reformar o sistema (político e económico) que as e os 
empurrou para a sobrevivência. Por isso, é indispensável levantar a voz, 
visibilizar aquilo que se faz nas comunidades e convidar todas aquelas e 

aqueles jovens a participar na luta pela vida, por um mundo melhor. 

 

  

                                                
7 René Benedit, “Participación social y política de los jóvenes de la Unión Europea”, CLACSO (2000): 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D2848.dir/2bendit.pdf.   
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6. Como participamos? 
 

A participação social deve ser construída de forma colaborativa: com a 
intervenção e o compromisso de todas e de todos. Temos a certeza de 
que todos os membros da comunidade (sem importar quão diferente 
sejam e pensem) devem contribuir para os processos de transformação. 
Nós, como coletivos e entidades juvenis, temos a oportunidade de 
provocar e articular a participação com as e os jovens, sempre com vista 
a capacitá-las(os) e empoderá-las(os) para que elas e eles gerem 
mudanças positivas na sua comunidade. A promoção do protagonismo, 
da liderança e do empreendimento juvenil (desde as[os] afetadas[os]) 
promove a ação solidária, voluntária, ativa, livre e reflexiva de todos os 
membros da comunidade.  

Todos os dias nos desenvolvemos em diferentes ambientes, pelo que as 
nossas formas de participação podem adquirir numerosos rostos. A 
família, o bairro, a comunidade, a escola, o trabalho são alguns espaços 
imediatos onde podemos começar a participar. A apatia e o desânimo 
paralisam-nos perante a realidade e obstaculizam a participação. Por 
isso, consideramos que para ativar a participação devemos passar por 

três momentos: 

1. Sensibilização: O primeiro momento consiste em compreender 
as distintas dimensões de um problema: no plano individual, no 
comunitário e no social. Nesta etapa devemos ser empáticos com 
a(o) outra(o), partilhar o seu sentir numa situação. Quando 
conseguirmos ser empáticos com as(os) outras(os), temos de 
pensar em formas de sensibilizar os membros da comunidade, ou 
seja, de conseguir que façam seus os problemas dos demais. 
Apenas assim todas(os) participarão ativamente na solução dos 
problemas.  

2. Mobilização: O segundo momento reside em gerar e implementar 
estratégias para mobilizar os distintos atores comprometidos com 
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a causa comum. Nesta etapa devemos levar a cabo ações 
concretas para manter a motivação das pessoas e não deixar de 
lutar/construir os objetivos principais. As formas de mobilização 
são diversas e respondem a uma ampla gama de possibilidades. É 
recomendável que a mobilização seja acompanhada de 
diagnósticos comuns e participativos em que todos e todas 
visibilizem os seus problemas (fatores de risco) e as suas 
potencialidades (fatores protetores) com a finalidade de os 
solucionar (no caso dos primeiros) e de os fortalecer (no caso dos 
segundos). 

3. Seguimento: O terceiro momento consiste em nutrir e 
retroalimentar reiteradamente os nossos avanços através de 
diferentes estratégias. A sistematização de experiências é uma 
ferramenta útil para registar, avaliar e melhorar as nossas ações. 
Da mesma forma, o seguimento fortalece o sentimento de 
pertença e o compromisso das pessoas com a sua comunidade.  

 

As e os jovens que lideram a nova vaga de participação social surgiram 
de diferentes contextos na América Latina. Embora tenham demonstrado 
que não existe uma receita única para participar na sociedade, 
identificaram algumas características comuns entre cada um destes 

processos. Algumas delas são: 

- Comunidade. 

- Empatia. 

- Respeito. 

- Honestidade. 

- Sensibilidade. 

- Conhecimentos e experiências partilhadas.  

- Formação de redes de colaboração. 

- Compromisso com a comunidade. 

- Valentia. 
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- Trabalho em equipa. 

- Definição de objetivos claros. 

- Motivação contínua. 

 

7. Ação Social Juvenil 

A Ação Social Juvenil é uma forma de participação concreta. Parte do 
pano de fundo político, social e cultural das juventudes, pelo que tem 
gravado o compromisso com as suas comunidades. As histórias e os 
cenários enfrentados pelas juventudes requerem atuações constantes, 
que permitam a transformação do seu ambiente mais imediato: a aldeia, 
o bairro ou a comunidade. A Ação Social Juvenil é um processo de 
participação organizada. Não há “ator social” solitário. As e os jovens 
desenvolvem-se num contexto específico, pelo que a sua participação 
ativa na comunidade as e os converte em líderes-referências de 
determinadas temáticas e/ou posturas. A promoção de atores sociais (ou 
seja, os processos que detonamos nas e nos jovens) permite identificar, 

visibilizar e empoderá-las(os) como protagonistas sociais.  

A Ação Social Juvenil como alternativa e oportunidade de mudança 
torna-se presente desde que as pessoas se reúnem, se integram, se 
apropriam de uma linguagem compreensível para todas e para todos, 
convergem em ideias e ideais, se comunicam, se organizam e intervêm 

num espaço nem sempre físico e sempre simbólico e significativo.  
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Segundo a etapa que cada pessoa vive, identificamos os seguintes níveis 

de participação: 

Níveis de participação 

Informar Promover Empreender Facilitar 

- Assistem a oficinas de 
maneira intermitente 
ou frequente. 

- Apropriam-se de 
técnicas básicas de 
oficinas culturais e 
conceitos de 
competências para a 
vida. 

- Interessam-se pela 
cofacilitação ou 
facilitação de 
atividades na sua 
comunidade. 

- Sentem curiosidade. 
- Interagem com outros 

jovens. 
- Interagem com 

adultos. 
- Partilham histórias, 

momentos de vida e 
informações 
referentes às ações da 
comunidade ou da 
organização. 

- Fazem perguntas. 
- Geram reflexões. 
- Expressam ideias. 
- Partilham 

sentimentos. 

- Facultam 
aprendizagens 
próprias a outras 
pessoas. 

- Mostram maior 
consciência do 
ambiente social. 

- Fomentam fatores 
protetores de acordo 
com temáticas 
específicas.   

- Ensinam e explicam. 
- Partilham 

experiências.  
- Mostram-se ativas(os) 

e recetivos às 
aprendizagens dos 
seus colegas 
(educação entre 
pares). 

- Olham para o seu 
papel na comunidade. 

- Mostram um olhar 
crítico para o seu 
ambiente. 

- Formam coletivos.  
- Tomam decisões. 
- Geram ações que 

procuram solucionar 
conflitos nas suas 
comunidades. 

- Ensinam e aprendem 
com todas as pessoas. 

- São autocríticas(os) e 
reflexivas(os). 

- Participam em 
atividades 
comunitárias e 
motivam outras(os) a 
participar. 

- Criam e mantêm 
relações. 

- Imaginam espaços 
recreativos e 
transportam-nos para 
um plano real. 

- Incentivam e apoiam a 
organização e a 
mobilização. 

- Mostram um 
compromisso social. 

- Assumem-se como 
parte da pesquisa de 
um processo de 
transformação social. 

- Desenvolvem 
estratégias e projetos 
em benefício da sua 
comunidade. 

- Facilitam o processo 
de ensino-
aprendizagem. 

- Participam na 
recuperação e 
apropriação de 
espaços públicos. 

- Modelam com a sua 
própria experiência. 

- Gerem. 
- Acompanham 

processos de outros 
jovens e de outras 
pessoas da 
comunidade. 

- Integram crianças em 
atividades recreativas, 
culturais, ambientais e 
desportivas. 
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Tabela elaborada por Cauce Ciudadano. 
 

Resumo: 
 

A participação social é o meio para dar voz às juventudes, para 
condensar e transmitir a energia e o entusiasmo com os quais quem 
transformar as suas realidades. As formas de participação dependem do 
espaço e dos contextos: pode realizar-se através dos canais formais do 
Estado, de estruturas institucionalizadas provenientes da sociedade civil 
ou então de procedimentos não institucionalizados, próprios da 
espontaneidade do bairro e do quotidiano. Mais além do tipo de 
participação, é importante contar com procedimentos claros, que nos 
permitam identificar objetivos, definir estratégias de implementação, 
seguimento e avaliação das nossas ações, com a finalidade de ativar os 
processos de transformação social e alcançar as metas a que nos 

propomos.  

 

Atividade: Oficina “ Desenhar Rotas para a 

Participação”   

 

Objetivo:  O objetivo principal da atividade é reforçar a compreensão de 
três conceitos importantes do módulo: participação, participação 
indireta e participação direta. A acrescentar a isto, a atividade tem por 
objetivo esclarecer e motivar rotas de participação para o grupo que 
tenha recebido o módulo, através de exercícios diagnósticos e 
participativos que permitam identificar as principais problemáticas e os 
principais espaços de participação com vista à sua resolução por parte 

das e dos jovens enquanto coletividade. 
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Desenvolvimento:  Os facilitadores reunirão as pessoas que estejam a 
frequentar o módulo, levando com eles as seguintes atividades (juntam-
se cartas descritivas com objetivos e desenvolvimento): 

1) Apresentação: Pegadas / Expectativas e Acordos 
2) Chacanas [individuais e coletivas]  
3) Roda processadora de conflitos. 
4) O meu bairro 
5) A nossa identidade 
6) Eu na minha comunidade 
7) Georreferenciação 
8) Sou a atriz ou o ator da minha própria história 
9) Desenhar rotas 

Nota:  A atividade implica um trabalho presencial de 8 a 12 horas, 

distribuídas por dois a três dias.  

 

 

 

 

 

 

 


