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RESUMO 

 
O presente artigo está relacionado a uma reflexão sobre o protagonismo juvenil nos estabelecimentos de ensino, 
compreendido como uma forma de atuação e participação dos jovens na sociedade, que possibilita um 
desenvolvimento pessoal e social saudável, despertando neles uma postura e segurança para enfrentar situações do 
mundo quando forem adultos, pois ao mesmo tempo em que os ensinam enquanto membros de um meio sendo 
assim, também responsáveis pelas demandas relacionadas ao bem-estar de todos.. Será apresentado o conceito do 
termo protagonismo juvenil, suas etapas, bem como as formas de não protagonismo, demonstrando a importância da 
efetivação deste direito humano. A metodologia utilizada é uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem 
descritiva não experimental, tecendo e fomentando questões inerentes a temática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ambiente escolar. Protagonismo Juvenil. Sociedade. 
 

 
ABSTRACT 

 
This article is related to a reflection on youth protagonism in educational establishments, understood as a form of 
action and participation of young people in society, which enables a healthy personal and social development, 
awakening in them a posture and security to face situations in the world. when they are adults, because at the same 
time they teach them as members of an environment, they are also responsible for the demands related to the well-
being of all. non-protagonism, demonstrating the importance of the realization of this human right. The methodology 
used is a qualitative research, with a non-experimental descriptive approach, weaving and promoting issues inherent 
to the theme. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que as potencialidades de mobilização 

juvenis são muito importantes, mas que acaba sendo 

muito criticado pelas pessoas da sociedade, sendo um 

exemplo, o ambiente escolar. O espaço de 

aprendizagem é importante também para a 

socialização, lugar onde articula-se sobre assuntos para 

desenvolver o protagonismo estudantil.  

Percebe-se que é na Escola que as relações e as 

primeiras redes de apoio, para além da família, 

geralmente se formam. Os estudantes podem se falar, 

debater e dar opiniões sobre diferentes temas, 

conversar, desenvolver atividades e ter contato com 

assuntos e temais atuais. Como uma junção de 

oportunidades, onde se formam relações de confiança e 

vínculos indiretos, a Escola é um meio para apresentar 

possibilidades de experiências diferentes e ampliar os 

espaços.  

É através a partir da Escola e de redes online 

que os jovens se interagem. Nos dias atuais existem 

uma demanda muito vasta por elaboração de projetos e 

atividades por parte dos estudantes. As oficinas e aulas 

realizadas nas escolas mostram nitidamente isso. 

Quando o espaço escolar opta por organizar isso, tudo 

pode ficar diferente. 

Percebe-se que o protagonismo juvenil permite 

aos estudantes um amadurecimento saudável, tanto no 

âmbito pessoal, quanto à formação de sua identidade 

na formação da sua personalidade individual de cada 

um, como também nas relações em sociedade 

realizadas nos meios em que eles se encontra. 

Sabe-se que o protagonismo juvenil quando 

vivenciado de uma maneira correta, prepara os 

estudantes para enfrentar os desafios da vida adulta 

com uma maior responsabilidade, segurança; adquirem 

capacidade de liderança e também capacidade de 

comunicar e se expressar melhor, bem como também 

ter o senso crítico, a compreensão dos problemas e a 

busca em melhorar e encontrar formas de solucioná-los, 

garantindo assim a valorização e o respeito para com o 

próximo. (SACCONI, 2010) 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, com abordagem descritiva não 

experimental, tecendo e fomentando questões 

inerentes a temática. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Sabe-se que o termo “protagonismo” vem da 

expressão de ser protagonista, protagonizar alguma 

coisa, ou seja, ser uma figura principal ou mais 

importante de alguma coisa, seja ela uma pessoa que, 

em um evento qualquer, faça um papel importante. 

(SACCONI, 2010). 

Percebe-se que, muitas pessoas da sociedade 

como um todo, apresentam uma fala de que jovens no 

devem se preparar para ter uma boa qualidade de vida 

e, com isso o protagonismo juvenil traz então, a ideia de 

que o fazer ensina muito mais do que palavras, sendo 

assim indispensável que os estudantes sejam impedidos 

de participar de situações-problemas a fim de que 

possam praticar as potencialidades necessárias à vida 

adulta. Isso relaciona-se ao próprio contexto de vida do 

jovem, questões que permeiam o mundo deles. 

Sabe-se que a partir do envolvimento e busca 

por resolver tais conflitos, os jovens estariam 

desenvolvendo condições e capacidades de 

solucionarem situações adversas no âmbito local como 

na escola, grupo religioso, comunidade; passando a 

pensar em nível mais global, questões políticas e sociais, 

por exemplo. Nos termos do protagonismo juvenil, a 

participação dos adolescentes nas situações problemas, 

além de possibilitar uma autodeterminação deles, é 

capaz de romper com práticas educativas tradicionais 

que impedem uma maior atuação dos adolescentes, 
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levando-os a uma alienação que facilita a manipulação 

do pensamento deles. (SACCONI, 2010). 

O protagonismo juvenil pode ser assim 

conceituado como uma forma de atuação solidária, 

criativa, construtiva dos estudantes, junto a indivíduos 

de um mundo adulto, na solução de problemas reais nas 

escolas, na comunidade e até mesmo na vida social 

mais avançada; tendo em vista que é uma modalidade 

educativa, por meio da qual criam-se ambientes e 

condições capazes de estimular àqueles o envolvimento 

em atividades que direcionam à solução de problemas 

atuais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e 

compromisso (COSTA, 2006) 

Entende-se que o protagonismo juvenil atua na 

participação consciente dos adolescentes em atividades 

de caráter público, que podem ocorrer no espaço 

escolar ou até mesmo na comunidade. 

Outro aspecto interessante é que existem dois 

tipos distintos de desenvolvimento, quando este é 

vivenciado de forma plena que são: o desenvolvimento 

pessoal e o desenvolvimento social. 

Sabe-se que o desenvolvimento pessoal 

relaciona com o fato de que o protagonismo seja fonte 

de iniciativa, liberdade e compromisso possibilitando as 

capacidades e competências dos estudantes, 

desenvolvendo um autoconhecimento e/ou 

autoconceito positivo; permitindo assim, o 

desenvolvimento de uma autoestima, de uma 

autoconfiança e, assim sendo, uma valorização do seu 

potencial enquanto ser humano, enquanto agente de 

transformação de sua própria vida. A autoestima e a 

construção de uma identidade solidificada 

fundamentam todo o processo do crescimento pessoal 

do adolescente, pois se ele não for capaz de 

compreender-se e aceitar-se restará comprometido 

todo o curso do amadurecimento de sua personalidade. 

(COSTA, 2006) 

Ressalta-se que  como toda forma de ensino-

aprendizagem, o protagonismo juvenil possui também 

algumas etapas que o caracterizam e que precisam ser 

criteriosamente seguidas que são: Iniciativa, onde se 

define o que deve ser feito; Planejamento, que define 

quem vai fazer o que, como, quando e onde; Execução, 

que é colocar em prática tudo que foi planejado; 

Avaliação, onde se verifica se os objetivos foram 

alcançados, analisando o que deu certo, o que precisa 

ser mudado e/ou evitado no desempenho do grupo; e, 

Resultados  que é decidir coletivamente o que fazer 

com tais resultados, a quem devemos atribuí-los, sendo 

fundamental que os estudantes contribuam e 

participem de todas essas etapas. (COSTA, 2006) 

Nota-se que o protagonismo juvenil, é uma 

atividade educativa desenvolvida entre jovens e 

adultos, de forma solidária, tendo em vista que estes, 

digamos que, já vivenciaram experiências diversas 

quando estavam na fase da infância, se encontrando, 

aptos para auxiliarem aqueles nessa fase marcada por 

uma infinidade de inovações e/ou descobertas. Pode 

até parecer algo simples e fácil de ser feito, bastaria 

proporcionar às pessoas vivência de alguma 

situação/problema e deixar que eles encontrassem uma 

melhor solução, havendo assim, por parte dos mais 

velhos, apenas interferências pontuais e diretivas. 

Portanto, auxiliar os jovens não significa que as pessoas 

adultas devam agir de terminada maneira e resolver o 

conflito por eles. Estas interferências precisam sempre 

ser bem analisadas, merecendo uma atenção maior e 

uma observação constante, para evitar que haja a 

prevalência das principais formas de não protagonismo 

ou não participação, a saber. (COSTA, 2006, p. 29). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos nesse presente artigo que o 

protagonismo juvenil atua como fonte de iniciativa pois 

ele permite o acolhimento das ideias colocadas por 

estudantes para a resolução de diversas situações-

problemas. Percebe-se que eles passam de 

expectadores a protagonistas da própria situação, 

envolvendo-se de verdade com o caso; já como fonte de 
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liberdade por os adultos não tolerarem tais situações, 

mas sim debaterem juntos a aplicação dessas na 

resolução do conflito e, assim, é considerado fonte de 

compromisso porque os jovens estudantes participam 

de todas as etapas de resoluções das adversidades, 

desde uma aplicação da possível solução por eles vistas 

até a avaliação dos resultados que deverão ser por eles 

responsabilizados. O fazer parte de uma avaliação de 

resultados objetivam torná-los mais compromissados 

no momento de execução das soluções e faz parte do 

processo de amadurecimento emocional desses 

sujeitos.  

Por sua vez o desenvolvimento social é a 

capacidade dos jovens ultrapassarem sua atuação 

voltada a interesses pessoais e passarem a pensar de 

forma mais ampla, mais grupal, se importando com o 

meio em que vivem, preocupando-se apenas com 

questões sociais interferindo assim de forma consciente 

nas demandas relacionadas ao bem-estar coletivo. 

Percebe-se que o protagonismo não deve ser 

visto como uma atividade a ser desenvolvida apenas na 

área da educação formal, mas sim como um processo 

de ensino-aprendizagem ocorrido nos estabelecimentos 

de ensino. 

Portanto, entende-se que a educação é um 

processo bem maior do que a formação escolar e a 

transmissão de conteúdos intelectuais por meio da 

docência, sendo esta uma espécie daquela que é o 

gênero. Educar também sobre valores éticos, morais, 

respeito às diferenças. Educa-se, para se ter um projeto 

de vida, a fim de garantir a construção de uma 

sociedade justa e solidária.  Percebe-se que o modelo 

de educação que atenda as exigências de uma 

população, deve ser de feita de maneira que o ser 

humano seja capaz de não apenas deter um 

conhecimento científico e/ou tecnológico, mas sim 

saber tirar o máximo de proveito possível para o bem-

estar pessoal e social, por fim cabendo aos jovens 

protagonistas se organizarem em torno de quatro eixos 

que são o aprender a ser, o aprender a convive, o 

aprender a fazer e o Aprender a aprender (DELORS, 

1998) 
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