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Resumo: 

Esta pesquisa inscreve-se no campo do debate acadêmico sobre a participação política 

da juventude trazendo para a cena a juventude engajada politicamente, tendo em vista a 

crescente discussão a respeito da despolitização da juventude, e à ênfase no consumo e 

no individualismo, que se naturalizam como uma marca geracional. Assim, esforços dos 

jovens no sentido da organização e da participação política, bem como a construção de 

si advinda deste processo, tornam-se invisibilizadas e suas ações, despotencializadas, 

por discursos que os caracterizam como uma geração apática. Frente à compreensão da 

pluralidade dos modos de viver a juventude contemporaneamente e à necessidade de 

considerar os contextos históricos e sociais no quais estas juventudes acontecem, 

problematiza-se a questão da participação política juvenil, partindo da realidade das 

organizações de juventude com atuação no município de Sobral- CE, apresentando uma 

caracterização geral e o que representam enquanto espaços de socialização e 

emancipação para os jovens que as constroem, jovens estes advindos, sobretudo, das 

camadas mais desassistidas da população. Procedeu-se à, aplicação de questionários e 

entrevistas com  lideranças de três organizações de jovens (Coletivo de Jovens do 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, PJMP – Pastoral da Juventude do 

Meio Popular e UJS – União da Juventude Socialista), ambas com assento no recém 

oficializado Conselho Municipal de Juventude. Foi realizada ainda observação 

participante na 2ª Conferência Estadual de Juventude do Ceará e na 2ª Conferência 

Nacional de Juventude. A cidade de Sobral é uma cidade pólo da região norte do 

interior do Ceará no nordeste do Brasil, concentrando os principais serviços de 

educação e saúde, bem como comércio, serviços e indústrias. Cerca de 25% da 

população sobralense é composta de jovens, sendo que a população de homens e 

mulheres jovens é equivalente. Cerca de 480 jovens participam das organizações 

pesquisadas. Os resultados apontam para as seguintes considerações: 1) as organizações 

de juventude em Sobral têm se fortalecido no tocante ao engajamento de mais 

participantes e  criação de novos espaços para o debate acerca das Políticas Públicas de 

Juventude e 2) ambas as organizações apresentam extrema relevância no processo de 

formação integral dos jovens, possibilitando que muitos deles, antes com mínimas 

perspectivas, pudessem superar às dificuldades e conquistar condições dignas de vida 

através do estímulo ao desenvolvimento da autonomia e senso crítico. Assim, o 

engajamento político aparece como espaço de construção de si, frente às dificuldades 

advindas da situação de injustiça social às quais estão submetidos. Tais espaços, 

inseridos no contexto socioeconômico e cultural de Sobral, dada sua relevância para a 

juventude, demandam mais estudos para a valorização dos mesmos e para subsídio na 

criação de políticas públicas efetivas. 
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