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Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é 

levado a sério... -este verso, refrão da música de Charlie Brown Jr ,reflete o desafio de 

pensar a desconstrução do rótulo  “despolitizada” que, comumente,tem recebido a 

geração juvenil desde inicio de milênio.Este trabalho sonha e defende a  vivência da 

participação  juvenil ,numa perspectiva critica e libertadora.A presente reflexão é 

produzida no contexto do Curso de Capacitação sobre Conselhos Municipais de 

Juventude,realizado pela ASTEIAS-Associação de Trabalho em Educação, Intervenção 

e Ações Solidárias,que  se configura como organização não-governamental, sem fins 

lucrativos,sediada em João Pessoa, com abrangência no Estado da Paraíba. A referida 

organização tem atuação junto às juventudes paraibanas no foco das políticas públicas e 

canais de participação e controle social. O curso teve como objetivo contribuir no 

estudo sistemático, na implementação/instalação e no fortalecimento dos Conselhos 

Municipais de Juventude da Paraíba. Os sujeitos envolvidos foram jovens, oriundos dos 

movimentos sociais, fóruns, redes, associações, ONGs, entre outras organizações do 

Estado da Paraíba. A organização do curso se deu de forma modular, sendo 05 módulos 

de formação, 02 dias cada, totalizando 80 horas para cada período, tendo a participação 

de 50 jovens em cada período. O método participativo se configurou como um caminho 

educativo que partiu da realidade experimentada e vivenciada pelos sujeitos, os quais, 

refletindo e aprofundando tal realidade, apontaram reflexões e estratégias sobre a prática 

e desafios da participação juvenil nos canais de participação política, tendo como o foco 

os conselhos municipais de juventude. Como resultado deste curso foi elaborada uma 

cartilha, com a participação de 08 jovens e 03 educadores/as da ASTEIAS. A referida 

cartilha pautou-se pela experiência, saberes, reflexões, idéias, sonhos vivenciados 

durante o Curso de Capacitação sobre Conselhos Municipais de Juventude, realizado no 

ano de 2009. Neste sentido, compartilhar reflexões e experiências sobre a realidade 

das/os jovens em distintos contextos, suas estratégias e ações organizativas, mostra-se 

imprescindível para contribuir no fortalecimento da participação juvenil no que 

concerne a incidência de canais de preposição de políticas públicas de 

juventude,buscando pautar o reconhecimento da/o jovem como sujeito social e  de 

direitos. 
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