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RESUMO 
 

 
Essa pesquisa teve como objetivo geral caracterizar as atividades desenvolvidas por jovens 

protagonistas que atuam em grupos socioambientais na região metropolitana de Manaus/AM. 

E, investigar especificamente, os significados atribuídos pelos jovens a essa mobilização 

coletiva; identificar aspectos psicossociais motivadores dessa participação e caracterizar 

indicadores do protagonismo socioambiental juvenil. Configurou-se numa pesquisa de campo 

de caráter exploratório. Envolvendo 03 sujeitos vinculados a coletivos jovens de ações 

socioambientais. Os dados foram coletados por meio da realização de um grupo focal. Utilizou-

se a abordagem qualitativa. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise 

categorial temática de conteúdo. Evidenciou-se que os jovens atribuem significados ao 

protagonismo socioambiental baseado em atitudes-pró-meio ambiente e promoção de 

autonomia; quanto aos aspectos psicossociais que motivam a sua participação, justificam pela 

construção e fortalecimento de amizades e troca de experiências e desvelou-se os seguintes 

indicadores do protagonismo juvenil nas ações socioambientais: organização política, 

articulação para conquista de direitos, compromisso coletivo e mobilização social. Considera-

se, neste aspecto, que através de cuidados com o meio ambiente, são construídas relações de 

amizade por meio de ações coletivas, conservação dos recursos naturais e ecossistemas. Com 

isso, assumem um compromisso social e político, são agentes transformadores da sua 

realidade, conscientizam a sociedade com relação aos cuidados com o meio ambiente a fim de 

que as pessoas cuidem do meio ambiente pensando no outro, balizado numa conduta ética. 

  

 
Palavras-chaves: Protagonismo socioambiental. Jovens. Relações interpessoais 

 

 

 
 
 
 
 

  



5 

 

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 

1.    INTRODUÇÃO.....................................................................................06 

1.1    Delineamento da Pesquisa..................................................................08 

2           REFERENCIAL TEÓRICO...................................................................09 

2.1        Jovens e o Protagonismo Socioambiental...........................................09 

2.2        Educação ambiental: conceitos e reflexões..........................................10 

3           METODOLOGIA...................................................................................11 

4   ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS...............................................12 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................24 

6           REFERÊNCIAS..................................................................................25 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

INTRODUÇÃO 

 

Essa investigação vinculou-se a uma pesquisa mais ampla sob o título: 

"Protagonismo juvenil: aspectos constitutivos e implicações psicossociais da 

mobilização e participação em atividades socioambientais de jovens na região 

metropolitana de Manaus- AM”. Sob a coordenação do Laboratório de 

Psicologia e Educação Ambiental vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia. 

Essa pesquisa se fundamentou em razão de que muitos jovens no 

estado do Amazonas estão gradativamente se envolvendo em atividades 

coletivas após terem participado de programas de educação ambiental e 

programas de iniciação científica, cujas atividades preconizaram não apenas a 

busca do conhecimento sobre os recursos ambientais. 

 Esse estudo, portanto, teve a finalidade de caracterizar as atividades 

desenvolvidas por grupos de jovens que desenvolvem atividades 

socioambientais. Esse protagonismo juvenil se justifica a partir de ações que 

tem acontecido em âmbitos diferenciados, enfatizando a importância dos 

jovens por meio de atividades que afirmem o engajamento e a mobilização 

social. Fomentar essa participação dos jovens se deve ao reconhecimento da 

sua capacidade de perceber o ambiente de forma crítica e a partir disso 

assumir uma postura ativa no que se refere à construção de alternativas para 

melhoria das realidades sociais.  

Apesar dessa nova percepção do adulto sobre o jovem, ainda é possível 

constatar dificuldades concernentes à afirmação desses jovens enquanto 

sujeitos responsáveis e autônomos, no sentido de obtenção de apoio 

necessário para a garantia de uma participação cidadã através de ações 

socioambientais e o desenvolvimento de uma cidadania plena. 

O Ministério do Meio Ambiente – MMA (2005), durante a I Conferência 

Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente numa tentativa de afirmar o 

reconhecimento da capacidade do jovem de engajar-se coletivamente e atuar 

no âmbito socioambiental, propôs a criação dos Conselhos Jovens, que 

posteriormente passaram a ser chamados Coletivos Jovens de Meio Ambiente. 

A criação de tais grupos visava a construção de espaços em que jovens 
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poderiam refletir coletivamente as demandas locais e construir propostas de 

melhorias para o contexto no qual estavam inseridos. 

A participação em grupos com características bem definidas se constitui 

como algo comum entre os jovens e o engajamento dos mesmos em atividades 

de participação cidadã, nos leva a refletir sobre o conceito de protagonismo 

juvenil, trazendo a tona um tema que tem sido discutido em vários contextos, 

mas que ainda mantém-se pouco explorado, principalmente no que diz respeito 

a temáticas ambientais. 

É possível apontar grupos de jovens que se mostram engajados em 

atividades de cunho socioambiental, procurando promover educação ambiental 

a partir da sensibilização de outros jovens para que possam discutir e 

disseminar a ideia da participação cidadã e do engajamento coletivo, não 

somente no âmbito socioambiental, mas em várias esferas sociais. 

É interessante pontuar distintas tentativas formais e informais que tem 

tentado se firmar nessa busca da construção de grupos engajados em 

programas de educação ambiental, contudo, ainda existem lacunas para a 

efetiva consolidação dos mesmos. Os Coletivos Jovens, apesar de sua criação 

em uma esfera macro decorrente de políticas públicas apresenta diversas 

dificuldades na execução de suas atividades. Os Jovens Ambientalistas 

também enfrentam impasses, apesar do apoio institucional, assim como outros 

grupos presentes no Estado do Amazonas que estão envolvidos em processos 

educativos diferenciados. 

Tendo em vista tais ideias, considerou-se importante discutir, a partir do 

olhar dos jovens envolvidos nessas atividades socioambientais, o que eles 

acreditam ser protagonismo socioambiental juvenil, participação cidadã, 

engajamento coletivo, entre outros termos utilizados na literatura para 

referenciar jovens que individual e/ou coletivamente percebem que podem 

modificar ou melhorar a realidade que os cerca, porque esta apresenta 

aspectos tidos como obstáculos para a satisfação de necessidades atreladas 

ao pleno convívio social. 

Dessa forma, ressalta-se a importância da discussão de tais aspectos 

com grupos que participam de atividades socioambientais, pois se acredita que 

os discursos dos jovens sobre o tema do protagonismo juvenil, podem auxiliar 

na compreensão de como tais jovens se percebem enquanto grupo e como se 
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relacionam, além dos significados que atribuem às atividades que realizam e às 

próprias noções gerais do que é ser um jovem participativo na sociedade atual 

e como se dá essa participação. 

Nesse sentido, reafirmamos que é de suma importância trazer à tona a 

discussão sobre protagonismo socioambiental juvenil a partir do olhar de 

jovens inseridos em grupos que participam de atividades de educação 

ambiental, a fim de que espaços tão necessários possam ser viabilizados e 

novas propostas sejam construídas com o objetivo de auxiliá-los nesse 

processo de participação social e cidadania plena. 

É a partir dessas demandas, que suscitaram questionamentos 

pertinentes dos quais se buscou responder nesta pesquisa: De que forma 

jovens participantes de programas de educação ambiental compreendem o 

protagonismo socioambiental juvenil? Que características eles atribuem a um 

jovem considerado protagonista? Como se dão as relações entre os jovens em 

um grupo engajado em atividades socioambientais? 

Tais questionamentos auxiliaram no direcionamento da pesquisa e nos 

nortearam na análise dos discursos dos jovens, suscitando reflexões para 

pesquisas posteriores sobre o tema. E, com isso a pesquisa teve como objetivo 

geral: Caracterizar as atividades desenvolvidas por jovens protagonistas que 

atuam em grupos socioambientais na região metropolitana de Manaus/AM. E, 

especificamente: verificar os significados atribuídos pelos jovens a essa 

mobilização coletiva; identificar aspectos psicossociais motivadores dessa 

participação e caracterizar indicadores do protagonismo socioambiental juvenil. 

 

DELINEAMENTO DA PESQUISA  
 
 

Esta pesquisa foi de abordagem qualitativa caracterizada como 

descritiva exploratória por entender que a especificidade do protagonismo 

socioambiental requer uma abrangência maior de técnicas e instrumentos que 

possibilitem uma forma mais adequada para a compreensão dos objetivos 

pretendidos. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Jovens e o protagonismo socioambiental. 

 

O protagonismo socioambiental surgiu da reunião de movimentos sociais 

interessados em preservar o meio ambiente a partir dos anos 80 (ZÍGLIO, 

2112). Em decorrência da poluição ambiental emergiu a preocupação em 

conservar o meio ambiente. 

O socioambientalismo vai além dos movimentos sociais, pois existem as 

Organizações Não Governamentais (ONGs) que lutam pelas questões 

ambientais, as quais atuam em vários países protegendo o meio ambiente e 

sensibilizando as pessoas quanto à degradação ambiental e ressaltam a 

importância de uma economia voltada para a Sustentabilidade, em que os 

produtos fabricados possam vir a ser ecológicos e não ocasionem transtornos 

ambientais (ZIGLIO; COMEGNA, 2013). 

No contexto juvenil, os jovens que participam de grupos 

socioambientais, estão engajados na luta por um meio ambiente saudável para 

a sociedade e, por meio de atividades de Educação Ambiental conscientizam o 

interesse das pessoas a preservar o meio ambiente. Para tanto, os jovens 

envolvidos nesses grupos observam o meio ambiente de maneira crítica, 

organizados politicamente (ALBUQUERQUE, 2012). 

Alguns grupos socioambientais atuam no Estado do Amazonas, dentre 

eles estão os Jovens Ambientalistas de Manaus; Coletivo Jovem de Iranduba; 

Pequenos Guias do Bosque da Ciência em Manaus e Projeto Ukulelê em 

Manacapuru.  

Os grupos socioambientais visam por meio do trabalho coletivo, 

promover o bem-estar da população, por meio de atividades com caráter 

educativo e lúdico. Assim, por meio dessas ações tentam modificar o seu 

entorno (ALBUQUERQUE, 2012). 

Os jovens, protagonistas socioambientais, atuam em busca de soluções 

que preservem o meio ambiente. Elas aparecem tanto no momento de 

atividades individuais, quanto no momento de atividades coletivas. Sendo, que 

durante as atividades coletivas, os jovens percebem que as soluções citadas 

são originárias das inúmeras opiniões sugeridas pelos membros dos grupos. 
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Educação Ambiental: conceitos e reflexões.  

 

A partir da década de 70, começa a aparecer à educação ambiental em 

âmbito internacional tendo como objetivos, diagnosticar problemas ambientais, 

desenvolver o discernimento crítico a respeito do meio ambiente e fornecer ao 

meio ambiente proteção (MEDINA, 1997). 

No Brasil, a educação ambiental, além dos objetivos supracitados, 

incorpora melhorias para as pessoas no cuidado com o meio ambiente. 

Caracterizando, deste modo, a preocupação com o meio ambiente em e com a 

população. Pois, se interessa pela dignidade dos cidadãos e é vista em todos 

os níveis de ensino (MEDINA, 1997). 

A Educação Ambiental é um tema transversal que aborda temas de 

outras disciplinas e da atualidade. Ela compreende o meio ambiente e ajuda as 

pessoas a refletirem suas atitudes em relação à degradação ambiental. Desse 

modo, colabora para que a humanidade perceba a influência do meio ambiente 

em suas vidas (GUIMARÃES, 1995). 

Também é interessante ter a percepção da ligação do ser humano com 

a natureza, uma vez que os seres humanos são dependentes dela. Segundo 

Guimarães (2005), o ser humano desde os primórdios da civilização foi parte 

integrante do meio ambiente. 

 Para Sorrentino (1998), a educação ambiental promove a construção de 

saberes, com a finalidade de preservar o meio ambiente e buscar soluções 

para a degradação ambiental, por meio da recuperação dele. Os problemas 

ambientais estão sendo noticiados constantemente e, a educação ambiental, 

abrange muitos setores do cotidiano humano. Podendo, neste aspecto, ser 

vista de maneira cultural, social, política, ecológica, ou seja, numa perspectiva 

complexa. 

Esses aspectos, da educação ambiental, remetem-se a seguinte 

reflexão: é importante explicar para as populações, as consequências que 

serão ocasionadas com o descaso dos cidadãos diante do meio ambiente, haja 

vista, a presença de calamidades ambientais, tais como: inundações, furacões, 

aquecimento global e outros tipos de desastres com a natureza. 
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3. METODOLOGIA 
 

Foi uma pesquisa de campo. Participaram 03 sujeitos membros dos 

Coletivos Jovem do estado do Amazonas. Realizou-se a coleta de dados por 

meio de um grupo focal, em que os dados foram gravados com um gravador 

digital e tópicos no qual os pesquisadores consideram mais relevantes foram 

anotados em um livro ata. Após a transcrição, foi feita a análise categorial 

temática de conteúdo a partir da proposta de Bardin (1977). 

O grupo focal se constituiu por meio da técnica de tempestade de ideias 

utilizando perguntas norteadoras como: Quais as transformações sociais que a 

atuação de vocês trouxe para a comunidade por meio do CJ? O que é ser um 

jovem ambientalista? Que conquistas pessoais foram agregadas a partir da 

participação no CJ? O que é necessário para ser um jovem ambientalista? 

A proposta tem como objetivo analisar o conteúdo latente considerando 

os pontos em comum e também os pontos divergentes de modo a criar 

categorias de análise que possam ser definidas e que possam elucidar as 

questões propostas para a realização da pesquisa. Tal análise compreendeu-

se a partir das seguintes etapas: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do INPA, sob o parecer nº 231.007. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Significados atribuídos pelos jovens ao protagonismo socioambiental. 

 

PPrroottaaggoonniissmmoo  ssoocciiooaammbbiieennttaall::  aattiittuuddeess--pprróó--  mmeeiioo  aammbbiieennttee..  

 

O envolvimento com o grupo de jovens protagonistas está organizado 

em torno dos sentidos que envolvem conquista pessoal, conforme foram 

salientam os discursos a seguir: 

 

“A minha conquista foi mais pessoal, porque desde o 
princípio, desde criança eu não gostava de meio 
ambiente. Mas com o tempo, com as conversas, 
seminários e aulas, eu comecei a refletir o que seria o 
meio ambiente pra mim e pra outras pessoas que 
estavam e estão ao meu lado. Com o tempo, fiquei 
interessado em ler livros sobre meio ambiente [...] com o 
tempo eu gostei muito, eu gostei mesmo do meio 
ambiente, tanto é que eu quis aprofundar mais e mais e 
participar de grupos, de palestras, aulas, até curso técnico 
eu fiz de florestamento. Quando eu comecei a fazer o 
curso técnico eu amei, amei, amei”. JM1 

 

O discurso de JM1 revela que o protagonismo socioambiental promoveu 

transformação no cuidado com o meio ambiente. No discurso de JM1, verifica-

se que o protagonismo também possibilitou responsabilização em buscar 

conhecimento sobre o meio ambiente a partir da interação social “conversas, 

seminários e aulas, eu comecei a refletir o que seria o meio ambiente pra mim”. 

Conhecer sobre os aspectos ambientais é compreendido como conquista-

transformação para a vida pessoal implicando também em mudança nos 

aspectos psicossociais. 

Esse discurso é coerente com a concepção de Vigotski (2001) que 

concebe o desenvolvimento humano como sendo de natureza social, de modo 

que o sujeito se constitui nas relações sociais. Assim, o fenômeno mencionado 

pelo participante como “conquista pessoal” deve ser entendido como resultante 

de processos sociais e individuais da construção do conhecimento e que é 

determinado pelas interações mediadas socialmente. Compreendemos, assim, 

que o ser humano não nasce pronto, nasce com possibilidades de construção 
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humana e está sempre sujeito a transformações, conforme novos eventos 

sejam incorporados ao seu repertório de experiências, o que demanda uma 

nova significação e, por conseguinte, transformação na sua postura diante do 

fenômeno significado. No caso da fala do participante o fenômeno seria o gosto 

pelo meio-ambiente, que foi modificado processualmente de acordo com as 

novas experiências que o jovem vivenciou. O desenvolvimento é percebido, 

então, de forma entrelaçada às práticas culturais e educativas, incluindo o 

processo de aprendizagem, conforme indicado pelo jovem em suas 

experiências de formação. 

Sobre os aspectos interação social e meio ambiente, Lemos e Higuchi 

(2011), discutem que toda relação ambiental pressupõe uma relação das 

pessoas entre elas e delas com o seu meio. Nessa acepção, se constitui uma 

ética ambiental, no qual, implica no silenciamento ou não do outro. Discute-se, 

desse modo, que o protagonismo sócio-ambiental, proporciona uma conduta de 

Ética Ambiental entre os jovens para consigo e com o meio ambiente, 

promovendo transformações em si, com o outro e, com o meio ambiente. 

Essas transformações interferem no desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

comportamental, por meio do pensar criticamente. O envolvimento no grupo de 

protagonistas demonstrou repercutir positivamente no processo educacional e 

intelectual, na formação política, na qualificação dos relacionamentos 

interpessoais, no desenvolvimento de comportamentos ecológicos, na 

responsabilização e na cidadania. Essa reflexão se coaduna com o discurso a 

seguir de JF2. 

 

“Eu pelo menos observo que os integrantes do CJ, têm 
um nível de criticidade, de olhar para a realidade muito 
diferente de outros jovens da mesma idade. A gente é um 
pouco mais altruísta do que algumas pessoas, a gente 
têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro, a 
gente é bem ético sabe” JF2. 
 

O discurso de JF2 aponta que a interação social entre os jovens é 

mediada pelo cuidado com o outro de maneira individualizada e social. Essa 

relação possibilita despertar a criticidade, altruísmo, empatia e comportamento 

ético. Esses elementos são positivos no que tange aos cuidados ambientais, 

haja vista que as ações de educação ambiental são executadas pensando nas 
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consequências futuras, são ações em longo prazo, pensando nas gerações 

futuras. 

O discurso desses jovens ambientalistas aponta elementos necessários 

para o cuidado da vida em sociedade. Neste aspecto, o protagonismo 

socioambiental, apresenta-se como uma possibilidade de transformação de 

atitudes, de tomada de consciência para responsabilização, de aquisição de 

conhecimento intelectual, de incremento do nível de criticidade e empatia com 

o ambiente e com a vida. A interação com o outro, por meio da linguagem, é 

uma via importante para mudança dos aspectos cognitivos, afetivos e 

comportamentais pró-ambientais no cuidado com o outro, com a vida, com a 

sociedade e com o ambiente. 

Esses achados coadunam com Higuchi (2002), quando a pesquisadora 

afirma que as ações humanas sobre o mundo provocam mudanças na 

estrutura da consciência que advêm das vivências individuais e coletivas. As 

concepções e formas de compromisso ambiental possuem papel fundamental 

nas atitudes e condutas dos sujeitos sobre o meio ambiente. 

 

PPrroottaaggoonniissmmoo  ssoocciiooaammbbiieennttaall  ee  aauuttoonnoommiiaa  

 

O protagonismo socioambiental promove outro fator importante - a 

conquista da autonomia, por meio das vivências e decisões no coletivo jovem. 

No discurso de JF2, é possível identificar a relevância da autonomia. 

 

“A gente nasceu na verdade de uma política pública, 
então nos encontros, a gente disse: nós não somos mais 
política pública, nós não somos filhos do MEC, nós somos 
um movimento socioambiental de jovens educadores 
ambientais. Isso foi a conquista maior que a gente teve, 
bate no orgulho na gente, porque a ideia surgiu da gente, 
surgiu numa reunião nossa de intercâmbio Manaus-
Iranduba. E mesmo quem não foi, se apropriou muito do 
estatuto, dos encontros, porque sabia que a ideia tinha 
saído daqui.’’ JF2. 

 

O protagonismo socioambiental, conforme pôde ser verificado no 

discurso de JF2, permitiu que os jovens se fizessem autônomos. É possível 

perceber que eles buscaram por meio da teoria e prática (realização de 
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encontros, reuniões e conhecimentos técnicos) o reconhecimento da 

necessidade de lutar pela sua emancipação enquanto coletivo jovem e 

responsáveis por transformação social, consciente da possibilidade de ir além. 

Teoria da prática; são indissolúveis nas reflexões libertadoras e de 

promoção de autonomia. Como a educação, é um ato de conscientização, tal 

ação torna-se (ou pode-se tornar) libertadora e transformadora, geradora de 

mudanças. Dentro do contexto da educação ambiental, os protagonistas 

socioambientais, devem assumir um compromisso social sendo necessário, 

primeiramente, que o protagonista esteja consciente de sua realidade, isto é, 

que seja capaz de “agir e refletir” (FREIRE, 1979). Isso exige um exercício de 

“distanciamento” e concomitante “reflexão sobre” o contexto que o cerca para 

poder objetivá-lo e transformá-lo. Além disso, esse compromisso deve ser 

realizado por um ser concreto, com existência concreta em uma situação 

concreta no mundo físico. O mesmo autor ainda afirma que não há como 

comprometer-se verdadeiramente, sem mergulhar-se, sem ficar molhado, 

ensopado. 

As ações desses jovens, portanto, estão atreladas as variadas 

dimensões que a construção de um pensamento crítico proporcionou a eles, 

como a busca da transformação social.  Essa afirmativa também é corroborada 

a partir dos discursos a seguir: 

 
“Observa-se a determinação de jovens em mudar a suas 
cidades e lutarem por suas cidadanias, melhorando os 
lugares onde vivem” JF2. 
“O CJ dedicou todo um ano para a formação da juventude 
e para a criação do Pacto pela Juventude que foi 
assinado por todos os candidatos à prefeitura da cidade 
de Iranduba” JM3. 
 

O discurso de JF2 permite verificar que o protagonismo socioambiental, 

trouxe organização política desses jovens. Pois conseguiu implantar políticas 

públicas para a Juventude no município. Nessa acepção, identifica-se um 

discurso consciente entre eles, no qual se percebem ativos e que podem 

intervir em sociedade, atuando no cuidado com meio ambiente e com a vida 

humana. 

A atuação desses jovens se caracteriza com a autonomia descrita por 

Paulo Freire, caracterizando-a, como ação esclarecida e livre, entre as 
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alternativas que lhe são apresentadas (FREIRE, 1996). A pessoa ainda deve 

ter capacidade para agir de forma racional, optando entre alternativas que lhe 

são apresentadas e compreender as consequências de suas escolhas. Assim, 

respeitar a autonomia é reconhecer que a pessoa, a coletividade são os que 

devem deliberar e tomar decisões; é considerar os direitos, motivos e razões 

dos indivíduos (FORTES; ZOBOLI, 2004). No contexto ambiental, esses 

jovens, por sua vez, expressam por meio dos discursos de JF2 e JM3, que eles 

são cidadãos ativos e sujeitos das suas histórias. São jovens que assumem 

condutas e processos organizativos políticos, assumindo a vida em sua 

totalidade, partindo do cuidado com o meio ambiente. 

 

 

Aspectos psicossociais motivadores do protagonismo socioambiental. 

 

AAmmiizzaaddee  ee  DDiiaallooggiicciiddaaddee  

 

 Os aspectos psicossociais, que motivam o protagonismo jovem 

socioambiental, embasam-se a partir das relações de amizades que envolvem: 

troca; experiência; amizade; pensar no coletivo; preocupação com ambiente; 

aquisição; expansão e conhecimento. Neste aspecto, os significados foram 

constituídos a partir de um repertório dos discursos sobre as motivações que 

levam a participação no coletivo jovem. 

 
“Compartilhar experiências e ter aquele diálogo legal, 
laços de amizade [...]” JM1. 
“Vendo os meus amigos que já participavam a algum 
tempinho e, eu não estava muito por dentro dessa área de 
meio ambiente. Eu não tava nem aí. Aí aquelas conversas 
dos amigos me influenciaram” JF2.  
“As amizades que a gente fez não só dentro do CJ, mas 
com outras instituições parceiras. Temos feito amigos no 
CJ, amigos no Fórum... [...]” JM3. 
 

Os diálogos supracitados desvelam quase por unanimidade, que os 

jovens, têm como aspecto motivador para o protagonismo, a amizade, 

construída e fortalecida pela troca de experiências, permeadas por opiniões 

afins que vão desde políticas até comemorações de aniversários. O diálogo 
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estabelecido entre os jovens protagonistas, a partir dos discursos de JM1, JF2 

e JM3, permitem identificar que eles trocam experiências e saberes 

entrelaçados no aprendizado a partir da realidade socioambiental. 

Apresenta-se na fala dos jovens a importância da afetividade na 

construção de posturas políticas em conjunto. Ou seja, a relação de amizade 

fortalece a possibilidade de diálogo e trocas efetivas entre os jovens. Esses 

discursos podem ser compreendidos à luz da concepção dialógica de Freire 

(2000), que defende uma educação sem a perda da criatividade e do elemento 

afetivo, em que se constroi conjuntamente, por meio de relações concretas e 

de se posicionar afetivamente diante das experiências vivenciadas pelos 

grupos, é possível estabelecer um diálogo franco e aberto, por meio do qual se 

torna possível analisar criticamente os problemas de seu mundo. 

Além disso, destacamos a importância da afetividade no processo de 

significação do ser humano, visto que compreendemos que o processo de 

significação é construído a partir da vivência de cada sujeito dentro das suas 

relações interpessoais e intergrupais, onde afetos, valores, hábitos e costumes 

estão envolvidos. Este processo é bastante visível nos discursos trazidos pelos 

jovens quando destacam as relações de amizade resultantes das atividades do 

coletivo jovem (AGUIAR, 2006). 

 Outro aspecto desvendado, é que o coletivo jovem atua enquanto um 

espaço para pensar no coletivo. Isso se torna um aspecto motivador para a 

atuação protagonista deles. Pois, segundo o discurso a seguir de JM1, a 

sociedade está cada vez mais individualizada e o coletivo jovem possibilita a 

expressão do comportamento da ética do cuidado. 

 

“[...] assim, se cada um fizesse a sua parte o mundo seria 
melhor, porque a sociedade em si, do século XXI, só quer 
dinheiro. Mas a natureza, os animais ou cada questão que 
envolva o meio ambiente, a sociedade não tá nem aí. E, 
assim, o foco da sociedade no Sec XXI é dinheiro, 
trabalho ou moda. [...]" JF1 

 
O discurso acima apresenta outro aspecto motivador, a preocupação 

com o meio ambiente em uma sociedade que dá pouca importância para essa 

discussão, preocupando-se apenas com o imediatismo, com a moda e com o 

trabalho. No entanto, para esses jovens estar no coletivo, oportuniza a troca, a 
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expansão e a aquisição de conhecimentos sobre educação ambiental a 

partir de uma perspectiva crítica. 

A amizade e dialogicidade, construída pelo protagonismo 

socioambiental, é fundamentada por meio do comportamento ético ambiental. 

Sobre esse aspecto, Boff (2003), considera que o comportamento ético se 

caracteriza como um conjunto de aspirações, valores e princípios orientadores 

das relações humanas para com a natureza, a sociedade, as alteridades e 

consigo mesmo. Desta forma, configura-se uma atitude de responsabilidade e 

cuidado com a vida, de convivência societária, conservação dos recursos 

naturais e dos seres por ela habitada, não deixando de considerar o que é 

regional e cultural. 

 

Caracterização dos Indicadores do Protagonismo Socioambiental Juvenil 

 

Tabela 1. Síntese dos indicadores. 

Indicadores Aspectos relevantes 

Organização política dos 

jovens protagonistas 

“a gente não sabia exatamente o quê 

que o CJ fazia, o quê que era o CJ, 

então a gente atuava como se fosse um 

grêmio nas escolas” 

Articulação para conquista 

da juventude 

“ter aprendido a lutar politicamente é 

uma conquista, porque tem muitos 

grupos de CJ que não aprenderam e o 

CJ Amazonas aprendeu a fazer isso. 

Teve uma conquista que eu acho que 

foi muito importante foi o fato de a gente 

ter realizado o encontro nacional”. 

Compromisso coletivo 

político 

“criação do Pacto Pela Juventude que 

foi assinado por todos os candidatos à 

prefeitura da cidade de Iranduba. Ação 

Política da Juventude de 2012, a gente 

mobilizou aquela cidade inteira, foi 

incrível”. 
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Mobilização social e 

política. 

“Agora mais recentemente a gente 

começou a abraçar não tanto como CJ, 

mas também o Fórum.... a gente 

também levou esse debate da Reforma 

Política para alguns grupos fora do 

Amazonas”. 

 

1. Organização política dos jovens protagonistas. 

 

Este indicador apresenta a organização política dos jovens, para definição 

dos lugares e as causas possíveis para incidência política, nas quais esses 

jovens poderiam atuar. 

 

“no começo da nossa atuação como CJ... o grupo nasceu 
em 2003, mas a gente só entrou no grupo em 2009. Então 
já tinha toda uma história com ele e quando a gente 
entrou no grupo a gente não sabia exatamente o quê 
que o CJ fazia, o quê que era o CJ, então a gente atuava 
como se fosse um grêmio nas escolas” JF2. 

 

A construção da atuação política, dos espaços e papéis políticos exercidos. 

Por não saber o que o CJ fazia, foi exercida a criatividade para a construção de 

um modo de atuação política a partir da realidade que é pelos jovens 

vivenciadas. 

 

2. Conquistas dos Jovens Ambientalistas 

A participação dos jovens nos grupos possibilitou que estes 

pudessem pensar e viabilizar conquistas que tragam benefícios 

socioambientais. Além de contribuir para o fortalecimento da identidade 

e autonomia dos jovens. 

 

“[...] ter aprendido a lutar politicamente é uma 
conquista, porque tem muitos grupos de CJ que não 
aprenderam e o CJ Amazonas aprendeu a fazer isso. 
Teve uma conquista que eu acho que foi muito importante 
foi o fato de a gente ter realizado o encontro nacional. 
Que o encontro nacional foi uma ideia nossa do CJ daqui, 
tanto que a coordenação foi do Amazonas mesmo o 
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evento acontecendo lá em Goiás. [...] a ideia foi nossa e a 
pilha também para fazer foi nossa, a gente na verdade, a 
primeira ideia era que o encontro acontecesse aqui, 
mas como o Amazonas é longe do resto do país aí ficava 
muito mais caro” JF2. 
 
“nós não somos filhos do MEC, nós somos um 
movimento socioambiental de jovens educadores 
ambientais” JF2. 

 

 Analisa-se as conquistas como processo de fortalecimento da autonomia 

e uma questão de desenvolvimento humano, pois a experiência das conquistas 

possibilitaram como uma construção identitária-política, sobre o modo como as 

experiências são significadas e passam a compor o significado para si.  

 

3. Compromisso coletivo político. 

 

A atuação desses jovens no coletivo a partir da mobilização da sociedade 

civil contribuiu para a construção de um compromisso político, principalmente, 

por meio dos representantes e movimentos sociais. Alguns autores reafirmam 

que o compromisso ambiental é representado pelas ações decorrentes do 

reconhecimento das limitações da natureza e aplicações de medidas que 

perpassem o cuidado com a vida e o meio em que ela se desenvolve numa 

articulação interdependente de responsabilidades individuais e coletivas 

(BOFF, 1999; LEFF, 2001, 2003; CAMARGO, CAPOBIANO; OLIVEIRA, 2004). 

 

[...] “criação do Pacto Pela Juventude que foi assinado 
por todos os candidatos à prefeitura da cidade de 
Iranduba. Ação Política da Juventude de 2012, a gente 
mobilizou aquela cidade inteira, foi incrível” JM3. 
 
[...] “a gente fez um evento na câmara dos vereadores 
com 99 das reivindicações que era o Plano Popular de 
Governo, com as reivindicações de um monte de gente 
do sindicato dos trabalhadores rurais, grupo de mulheres 
e, tudo foi a gente que mobilizou. Fomos atrás, e aí fomos 
ver quais eram as reivindicações deles. Passamos para 
um documento, nós passamos eu acho que muito tempo 
escrevendo, transcrevendo tudo aquilo e esquematizando 
não isso aqui é parecido com esse então tira esse aqui  
então vai ter não essa parte vai ser só educação, então 
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vai ter uma parte só da educação, cultura, esporte, 
juventude e assim por diante” JM3.  
 
“E fechamos o documento, no final chamamos de Pacto 
da Juventude que era uma coisa que estava 
acontecendo lá na Bahia, que era uma iniciativa do 
conselho nacional da juventude e que era pacto da 
juventude, só que o pacto deles era uma folha com alguns 
acordos sobre juventude, só que como a gente tinha 
feito um negócio imenso que contemplava todo 
mundo que era sociedade civil da cidade, o nosso era 
pacto da juventude mas era um plano popular de 
governo, de vinte e tantas páginas, de 23 páginas. E isso 
foi legal porque a gente convidou todos os candidatos 
eram 6 candidatos à prefeitura, os 6 foram e os 6 
assinaram” JF2. 

 

Os discursos dos jovens apresentam um compromisso político com a 

coletividade e são formas protagonistas de vivenciar a participação política, no 

sentido de subverter as limitações que são impostas diversas vezes à 

participação política juvenil. 

Segundo Carrano (2006), existe uma íntima relação entre as condições 

materiais de vida e a participação social e política. De modo que o 

agravamento das condições de vida da maioria da população jovem brasileira 

incide diretamente no aumento da sensação de insegurança no presente e das 

incertezas quanto à vida futura. E é nesse quadro de crescente instabilidade e 

desesperança diante das capacidades do Estado em promover direitos, bem-

estar social e segurança, que se estabelecem os principais entraves e podem-

se formular os desafios na forma de políticas públicas democráticas para o 

desenvolvimento da cidadania juvenil. 

Podemos perceber que no caso dos jovens do CJ há uma produção 

política participativa, criativa e comprometida com o social. Compreendemos, 

assim, com base em Carrano (2006), que as esferas de associativismo juvenil 

podem ser espaços de formulação, crítica, criação de públicos reflexivos e 

enfrentamento de problemas que podem ou não se transformar em políticas 

públicas. A transformação de um problema coletivo em política pública é 

resultado da capacidade dos atores coletivos de pautarem a agenda das 

políticas. 
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O mesmo autor (CARRANO, 2011) define que os grupos são 

laboratórios da vida pública democrática, entretanto, suas práticas precisam ser 

experimentadas nos territórios de encontro entre os diferentes sujeitos das 

cidades. As políticas públicas podem favorecer o encontro das “juventudes”, 

que, provocadas, podem reinventar as práticas políticas vigentes. 

 

 

4. Mobilização social e política. 

 

O protagonismo desses jovens também está pautado pela mobilização na 

conquista de direitos e em um comportamento ético. 

 

“A gente organizou 2 protestos lá. Aí um dos velhinhos 
estava falando assim:”Vocês são aquele pessoal lá da 
Câmara, o não sei o quê  lá de pacto do governo, eu 
lembro de vocês, meninos vocês não sossegam.”  ... 
depois desse pacto é que criou-se o fórum popular de 
políticas públicas, uma coisa foi puxando a outra, até 
que em algumas reuniões eu vi esse velhinho, aí eu 
lembrei dele. E nesse período a gente meio que parou as 
nossas atividades em nível de meio ambiente então a 
gente foi trabalhar mesmo com políticas públicas. Aí do 
plano popular de governo pacto pela juventude, a gente 
criou o Comitê contra a corrupção eleitoral,  junto é 
com uma galera lá que  já estava mobilizada na questão 
de plano popular de governo... nós atendíamos as 
ligações das denúncias, encaminhávamos a denúncia 
quando a internet pegava, é aí chegava uma denúncia 
a gente transcrevia, imprimia e enviava assim, aí 
pouco tempo depois a gente criou o Fórum... depois a 
gente descobriu que existiam várias  outras leis  também 
que amparavam a gente...” JF2. 
 

“Então foi uma coisa puxando a outra, mas essa da 
corrupção foi, eu acho que foi o momento mais tenso pra 
gente, porque foi uma coisa bem rápida, foi muito rápido e 
aí a gente chegou... Como a gente denunciava a 
corrupção eu não estava tanto a frente, mas algumas 
coisas passavam pra mim para eu mandar de casa pra 
subir no sistema, aí ou então de a gente ter alguém fora 
do grupo pra se qualquer coisa desse errado pra alguém 
ligasse pra polícia, que a gente recebia muita ameaça, 
nosso amigo o mesmo que convidou a gente pra   
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participar do grupo, ele recebeu várias ameaças de morte 
por fazer denúncia de corrupção” JF2. 
 

“Agora mais recentemente a gente começou a abraçar 
não tanto como CJ, mas como Fórum a questão do 
Manifesto é da Reforma Política a gente tem até que 
colocar em debate o projeto é a gente até também levou 
esse debate da Reforma Política para alguns grupos 
fora do Amazonas”. JF2 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse projeto se propôs a caracterizar as atividades desenvolvidas por 

jovens protagonistas que atuam em grupos socioambientais na região 

metropolitana de Manaus/AM. Para isto, buscou-se investigar as formas em 

que os jovens participantes de programas de educação ambiental 

compreendem o protagonismo socioambiental juvenil. Neste contexto, 

considera-se que através de cuidados com o meio ambiente, são construídas 

relações de amizade por meio de ações coletivas, conservação dos recursos 

naturais e ecossistemas. 

Com isso, assumem um compromisso social e político, são agentes 

transformadores da sua realidade, conscientizam a sociedade com relação aos 

cuidados com o meio ambiente a fim de que as pessoas cuidem do meio 

ambiente pensando no outro, balizado numa conduta ética. 

Sugere-se a criação de políticas públicas para atender as necessidades 

da juventude no que diz respeito às relações sociais que esclareçam que a 

juventude não é ligada apenas a marginalidade e violência, mas que podem ser 

agentes de transformação social e construtor de sua história. Com isso, 

considera-se que atividades coletivas em prol do cuidado. 
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