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RESUMO: O presente trabalho apresenta o olhar sobre os caminhos  traçados pela juventude brasileira no 
sentido da busca por políticas públicas que garantam qualidade de vida e participação democrática e cidadã. Faz 
um levantamento histórico da participação juvenil nos movimentos, fazendo recortes da mobilização juvenil dos 
anos 60 aos dias atuais, elencando ainda a abordagem do que vem a ser juventude e os traçados conceituais 
construídos até pelos diversos autores e pesquisadores nos tempos contemporâneos. É com o olhar voltado para 
a juventude e sua inserção no semiárido que serão tecidas as construções entorno do ser jovem e seus olhares e 
perspectivas no contexto em que vivem. É a partir desse movimento fecundo que surge esse trabalho, 
desenvolvido a partir da experiência vivida na articulação e discussão direta com jovens envolvidos nos projetos 
de formação desenvolvidos pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – IRPAA, situada na 
cidade de Juazeiro/BA e da realização de estudo sobre identidades juvenis do meio rural. 
 

Palavras – chave: Juventudes; Políticas públicas; Semiárido 

 

RESUMEN: Este trabajo presenta una mirada a los caminos trazados por los jóvenes brasileños a la consecución 
de las políticas públicas que aseguren la calidad de vida y la participación democrática y la ciudadanía. Hace una 
revisión histórica de la participación juvenil en los movimientos, por lo que la movilización de la juventud 
recortes de 60 años el día de hoy, enumerando también el enfoque que viene a la juventud y los movimientos 
conceptuales construidos por diversos autores e investigadores en los tiempos contemporáneos. Con la mirada en 
los jóvenes y su inserción en el semiárido que se tejen alrededor de los edificios a ser jóvenes y sus ojos y sus 
perspectivas en el contexto en el que viven. Es a partir de este movimiento que parece fructífera este trabajo, 
desarrollado a partir de la experiencia en la articulación y discusión con los jóvenes que participan directamente 
en proyectos de formación desarrollados por el Instituto Regional para la agricultura en pequeña escala 
apropiada - IRPAA, ubicada en la ciudad de Juazeiro / BA y el logro un estudio sobre las identidades de los 
jóvenes rurales. 
 

Palabras - clave: Juventud, Políticas Públicas; Semiáridas 

 

Eixo temático: 3. Educação, Trabalho e Juventude 

 

O contexto semiárido e a participação juvenil 

 

Ter sonhos, medos, desejos, faz parte do ser humano, porém esses sentimentos obtêm valores 

e sentidos diferenciados a depender da fase em que o indivíduo o vive, em especial na 

adolescência e juventude, pois é nessa fase em que começam a definir passos para o futuro e 



2 
 

 

construir os espaços de afirmação ou não na sociedade.  Pois o jovem não é protagonista de 

sua vida porque ainda enquanto crianças não foram respeitados os seus direitos, logo o jovem 

atual não consegue em sua maioria buscar  os seus direitos e nem tão pouco seguir regras.  

 

É com o olhar voltado para a juventude e sua inserção no semiárido que serão tecidas as 

construções entorno do ser jovem e seus olhares e perspectivas no contexto em que vivem. 

Fazemos um recorte para o Semiárido Brasileiro que corresponde a 26,4 milhões de 

habitantes, numa área correspondente a   mais 900.000 Km². Destes, 10.9 milhões de 

habitantes, correspondentes a 41,3% da população são de crianças e adolescentes de 0 a 17 

anos, os 58,7 % restantes, correspondem à população de 18 anos acima, sendo que entre esses 

é observado um grande número de jovens.  

 

Sentimos a necessidade de dedicar uma atenção especial a JUVENTUDE, principalmente 

àquele do meio rural da região semiárida nordestina, que retira o sustento da terra, junto à 

família ou mesmo enfrentando o duro início do trabalho com o peso da responsabilidade, 

antes atribuída ao pai e mãe que na maioria das vezes têm ou tiveram grandes dificuldades de 

alimentar e dar uma vida digna aos filhos. 

 

É uma empreitada difícil, considerando a forma com que a geração dos pais do jovem de hoje, 

conduziu a vida das comunidades onde vivem do ponto de vista do trabalho com a terra, na 

busca do sustento econômico, na participação político-social e tudo o que diz respeito à sua 

permanência no campo. É o momento de o jovem entrar na vida adulta e tomar as decisões 

que conduzirão sua vida.  

 

Pensando no jovem como protagonista de sua história, vê-se através de pesquisas sobre os 

anos 60/70, que reconhece a crise na capacidade mobilizadora estudantil, tidos como 

parâmetro o modelo de participação observado nos anos anteriores, como já apontava 

criticamente o trabalho de Helena Abramo, que analisou a nova cena cultural juvenil dos anos 

80 (ABRAMO, 1994). 

 

Já nos anos 80 e 90 os jovens mostraram uma maior participação e interesse em práticas 

coletivas e de interesses comuns, sobretudo nos diferentes estilos musicais, nas grandes 

metrópoles do país e em pequenas cidades do semiárido nordestino, sendo caracterizada não 

apenas pelo estilo sertanejo, moda de viola ou mesmo festas culturais, além de grande 
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migração dos jovens de 16 anos acima, para grandes cidades a procura de emprego e melhoria 

de qualidade de vida. 

 

Todas essas observações mostram que tanto crianças, adolescentes e jovens, são 

impulsionadas hoje pelo avanço tecnológico que determina uma mudança muito grande nas 

formas de participação social e de interesse que levam ao crescimento intelectual, 

caracterizada muitas vezes pela violência e não existência da imagem do jovem nordestino 

que luta pela sobrevivência de sua família e a produção do sustento em sua própria terra. 

 

Observando o contexto atual, é que se faz necessário buscar o envolvimento de todos na 

construção/implementação e prática de políticas públicas voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida e a participação ativa do jovem na sua comunidade, partindo da infância, 

para que haja o reverso do que diz Euclides da Cunha: “Fez-se homem, mesmo antes de ter 

sido criança”. Não deixando de lado o avanço tecnológico e o desenvolvimento social com 

vista nas novas gerações, fazendo nascer daí um raciocíneo aguçado e despertar a construção 

da autonomia, para então, se conseguir o desenvolvimento do semi-árido tornando-o viável e 

revertendo os números que denigrem a imagem do nordestino, com vista para um mundo 

melhor. 

 

JUVENTUDES: TRAÇADOS E CONCEITOS 

 

Juventude? Juventudes? O que é ser jovem? Não é muito fácil definir em um conjunto de 

palavras o significado da Juventude, por mais que tentemos. Vários estudos realizados por 

pesquisadores atentam para a construção de um conceito único e nivelador desse termo, esses 

conceitos priorizam o fator idade como eixo determinante de ser jovem.  

 

Há uma grande confusão no entendimento e determinação dessa idade que delimita a 

juventude. Segundo o que diz os documentos da ONU – Organização das Nações Unidas, é 

considerado jovem aquele ou aquela que tem entre 15 e 24 anos de idade, já para a OIT – 

Organização Internacional do Trabalho, considera a faixa etária de 15 a 29 anos. Existe ainda 

o disposto para os Programas Nacionais de Assistência Social que considera a idade entre 16 e 

24 anos, já para a FETAG – Federação dos Trabalhadores em Agricultura, jovem beneficiado 

das ações são aqueles que compreendem entre 16 e 32 anos, muito parecido com a idade 

limite para ser considerado como jovem no Japão que vai até os 35 anos de idade. Ainda 
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enquanto determinante de limite de idade temos o disposto no ECA – Estatuto da Criança e 

Adolescente no Art. 2º “Considera-se criança para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade”  e 

complementa em Parágrafo Único “Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 

este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.  

 

Sabemos claramente que o fator determinante de juventude não perpassa apenas pela idade, 

dessa forma questionados/as sobre o significado de ser jovem, ajudando-nos a formular um 

conceito que nos auxiliem nas discussões futuras, concluiu-se que juventude perpassa por um 

processo sociológico que se constroem ao longo das várias gerações, possibilitando inferir que 

existem dessa maneira várias juventudes. Nesse sentido Leiro (2007), citando Groopo (2000) 

aponta para a afirmação do que vem sendo construído ao longo do texto, afirmando que, 

 
[...] ganha relevo o movimento de legitimação da categoria juventude no 
sentido de uma formulação para além do critério etário ou de campo teórico 
específico. A esse respeito Groppo (2000), ao tomar a juventude como 
categoria social sugere as juventudes como sendo, a um só tempo, “uma 
representação sociocultural e uma situação social” (p.07) construída pelos 
grupos sociais ou pelos próprios jovens. (p.02) 

 

Os jovens constituem-se em uma significativa parcela da população e julgamos ser esta a fase 

de grande dinamismo e preparação, aceitam melhor e mais rápido o novo em um mundo de 

mudanças aceleradas. Entendem a necessidade de usar a flexibilidade em lugar da rigidez, 

tanto em suas habilidades, como em suas atividades, participando e impulsionando ativamente 

nos processos de mudanças sociais, econômicos e políticos, comparados aos outros grupos 

sociais, sempre estão mais dispostos a comprometerem-se com utopias, necessárias e 

possíveis. Afinal, os jovens dispõem de maior tempo para realização de sonhos coletivos, o 

que requer perseverança e muito trabalho. 

 

Qualquer déficit de cidadania entre jovens, desde os produzidos pela falta de educação ou pela 

precária inserção organizacional juvenil que agrega e mobiliza suas próprias demandas e 

interesses, reforçam as tendências conservadoras de uma sociedade que, sem dúvidas, precisa 

urgentemente de mudanças.  

 

Segundo Menezes (2004), no texto Juventude em tempos de incertezas “É comum 

identificarmos em cada geração algumas marcas homogêneas, a partir de uma experiência 
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geracional comum: esta se fundamenta em elementos bio–fisiológicos e culturais, 

configurando uma identidade juvenil”. O que dessa forma nos faz refletir e chegar à conclusão 

de que não podemos fechar o conceito de ser jovem num único fator, abrange-se para áreas 

mais amplas e específicas de cada geração pressupondo dessa forma participações e 

interferências diretas na sociedade. 

 

Em conformidade com as mudanças sociais e temporais vale ressaltar que a juventude se 

define menos pela idade e mais pelo espaço que ocupa na sociedade, da forma como é 

concebida e tratada, com o respeito merecido e garantido quanto à raça, etnia, sexo, opção 

sexual, relações de gênero, posição social, entre outras. Neste sentido, 

 

[...] a juventude começa por ser uma categoria socialmente manipulada e 
manipulável, e como refere Bourdieu, o facto de se falar dos jovens como 
uma “unidade social”, um grupo dotado de “interesses comuns” e de 
referirem esses interesses a uma faixa de idades constitui, já de si, uma 
evidente manipulação. (PAIS 1993, p. 24 apud SILVA, 2004, p. 77) 

 

Mas em todo o contexto há algo em comum, o desejo de transformação que se arrasta entre as 

gerações. É fácil detectarmos historicamente a participação juvenil em vários aspectos da 

história do Brasil. Começamos pelo momento em que jovens mesmo com a repressão da 

ditadura vão à busca dos seus ideais e não se deixam abater, sem medo das represálias que 

poderiam sofrer. 

 

Nos anos 60 a presença forte de um estilo de vida e que marca uma nova etapa, a força do 

movimento estudantil deu origem a um termo que caracteriza a época: Poder Jovem, sendo 

substituída a imagem do rebelde-sem-causa pela imagem do rebelde político. Nesse momento 

se fortalecem os movimentos estudantis em busca de uma melhoria na qualidade e 

atendimento do ensino. Estimulados pelo Método Paulo Freire a juventude engajada 

alfabetiza adultos. É considerada a época/ década dos movimentos jovens. A União Nacional 

dos Estudantes (UNE), os partidos políticos de esquerda, entre outros movimentos são 

encabeçados por jovens estudantes com ideais de mudança. 

 

Não foi diferente nos anos seguintes, a perseguição continua enquanto o quadro político do 

país se modifica e cada vez é mais incisiva a participação da juventude. Vale relembrar o 

momento em que os jovens pintam a cara e vão às ruas lutar por justiça no país. O movimento 
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cara pintada que de forma direta contribuiu para o impeachment do presidente Collor de Melo 

no início dos anos 90 e marca a mudança do perfil dos jovens brasileiros em busca da 

concretização dos direitos constituídos. 

 

A partir desse contexto percebemos que não vem sendo fácil para os jovens encontrarem 

espaço na sociedade para expor seus ideais e participar de forma mais direta da política 

nacional, estadual e local, pois se faz necessário nesse âmbito que os governos desenvolvam 

 

(...) ações que envolvam a juventude considerando dois aspectos 
importantes... a idéia  de que qualquer ação destinada aos jovens exprime 
parte das representações normativas correntes sobre a idade e os atores 
jovens que uma determinada sociedade constrói... a conformação das ações e 
programas públicos não sofre apenas efeitos de concepção mas pode, ao 
contrário, provocar modulações nas imagens dominantes que a sociedade 
constrói sobre seus sujeitos jovens. (SPOSITO & CARRANO. 2003, p. 03) 

 

Só em meados da década de 90 que são pensadas dentro do governo ações que contemplam o 

público jovem, mas, que não se concretizam como uma política pública de fato. Nesse 

intermédio no ano de 2003 foi lançado um desafio a sociedade de traçar um perfil mais 

delineado da juventude brasileira, ouvindo jovens de todo o Brasil com idade entre 15 e 24 

anos, sobre tudo que incomoda e ao mesmo tempo inflama os corações a continuarem lutando 

por dias melhores.  

 

Nesse sentido faço referência a uma frase expressa por um jovem de uma comunidade rural da 

cidade de Curaçá/BA: “O problema é que os jovens aprendem para viver nos centros urbanos” 

(José Floriano, comunidade Pau Ferro, Curaçá/ BA). Quando se fala da necessidade de 

políticas públicas abrangentes e de ação comum, que possa investir tanto nas áreas urbanas 

(centro e espaços periféricos), quanto nas rurais é necessário pesar as especificidades e levar 

em consideração as necessidades da juventude atual e suas particularidades, dessa forma o 

envolvimento e a aproximação da juventude dos problemas sociais será viável, além de trazer 

para o presente da juventude a possibilidade de decidir junto aos governantes o seu futuro. 

 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E A 

PARTICIPAÇÃO JUVENIL 
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A formulação e o entendimento do processo de construção das políticas públicas no país 

perpassa hoje por um processo de inovação, sendo que existe uma discussão que antecede a 

essa questão: o significado para os jovens do termo  Política e Política Pública.   

 

Com base no disposto acima e a partir de encontros realizados com jovens para discutirmos a 

forma em que estão sendo pensadas as políticas no país, se construiu um conceito que orienta 

o discurso e leva a uma compreensão nítida do processo. Dessa forma temos: Política como 

processo amplo, abrangente que possibilita a participação e o diálogo entre as pessoas e de 

forma mais direta a interação pessoal entre o poder. Ainda nesse contexto possibilita a 

decisão/ escolha ligada diretamente ao modo de agir impulsionando – nos a fazer acontecer e 

tornando-se um eixo mobilizador de forma dinâmica e que nos leva ao alcance dos objetivos.  

 

Falando em políticas públicas a compreensão comum do grupo nos leva ao entendimento de 

que é uma ação mais específica, complexa, inclusiva, que visa o bem comum, sendo garantida 

por lei, articuladas por recursos próprios, seja de caráter financeiro ou humanos, o que garante 

a continuidade independente da mudança de governo,  pois torna-se uma ação de Estado. A 

aplicação ou desenvolvimento da política pública deve ser incluída nos orçamentos anuais e 

plurianuais, sendo executadas das mais variáveis formas, que vão desde a criação de 

programas ou projetos que dêem sustentabilidade e garanta a aplicação e o acompanhamento 

da ação desencadeada envolvendo também a dimensão temporal  para sua execução com 

caráter de avaliação e possibilidade de surgimento de parcerias na implementação. Contudo 

ressalta-se a característica da democracia e participação direta da sociedade civil e do poder 

público no intuito de garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio da 

implementação de tais políticas. 

 

Existe um estereotipo que afirma a falta de interesse dos jovens quando se refere a questões 

ligadas à política, principalmente a geração atual, sendo distanciados diariamente do assunto 

por meio da influência direta da mídia de massa, a musicalidade, espaços sociais, entre outros, 

que não oferecem uma base para a formação política. Através de uma pesquisa realizada pelo 

Instituto Cidadania  intitulada Projeto Juventude com o intuito de traçar em um conjunto de 

idéias  sobre a juventude Brasileira para uma melhor compreensão do  novo perfil dos jovens. 

No item relacionado à participação temos dados que revelam o contrário dessa afirmação.  A 

pesquisa quantitativa do Projeto Juventude revelou que 85% dos jovens entrevistados 

consideram que a política é importante e sabem que ela influi diretamente em suas vidas 
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(65%). O que dificulta a compreensão e participação dos jovens na influencia e interferência 

das políticas corresponde a menos de 43%, o que demonstra a dificuldade de sentirem 

incorporados aos mecanismos de acesso e participação direta na representação política.  

 

Em proporções que variam entre 40 e 60%, expressiva fatia dos 
entrevistados manifestou o desejo de vir a fazê-lo, principalmente em 
associações comunitárias ou profissionais, em entidades ligadas à defesa do 
meio ambiente, em ações contra o racismo, de assistência social ou ainda nos 
conselhos ligados à educação e à saúde. A mesma disposição para atuar pode 
ser verificada também na alta porcentagem (84%) de jovens que afirmam 
poder transformar o mundo. (PROJETO JUVENTUDE, 2004, p 17). 

 
 

Falando no processo de construção das políticas de juventude no Brasil, relembramos o 

período dos anos 70 e 80 que é marcado por uma onda de violência contra os “menores de 

idade”, no qual por meio das  mais diversas situações e movimentos impulsionou  os governos 

a tomarem posições que melhorassem esse índice, é quando surgem movimentos de apoio à 

criança e ao adolescente, conselhos de defesa e conseqüentemente na Constituição de 1988,  

Carta Magna do país,  e várias convenções internacionais e nacionais surge o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, garantindo a aplicabilidade das leis e melhoria da qualidade de vida 

de crianças e adolescentes até os dezoito anos incompletos, nesse contexto as pessoas que 

tivessem mais de 18 anos  não existia  nenhum artigo expresso em lei que lhe garantisse uma 

vida digna. 

 

Observando a necessidade e partindo dos grandes focos de exclusão social é que se começam 

a pensar ações voltadas para a  juventude com idade superior aos 18 anos, sendo que a 

presença dos jovens nos mais diversos movimentos se intensificou, principalmente a partir de 

ações ligadas a ONGs, movimentos populares, adotando uma linguagem e comportamentos 

variados e voltados para o plano da cultura, lazer, do cotidiano da vida comunitária e 

expressando respostas imediatas aos governos. O surgimento de projetos e programas que 

atendam as especificidades juvenis marca um novo período quando se fala de políticas 

públicas para a juventude. 

 

A partir desses dados os governantes percebem a necessidade de ouvir um pouco mais 

diretamente o que o jovem acredita e espera que seja realizado para a melhoria do país e que 

atenda as necessidades desse público que passa por um período de mudança muito grande, 
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onde a necessidade de afirmação frente à sociedade sobressai sobre qualquer outra ação nesse 

âmbito.  

 

Em sua diversidade , a sociedade civil conforma, por meio de suas 
representações muitas vezes opostas sobre a juventude, enquanto momento 
do ciclo da vida, e sobre as relações dos jovens com o mundo adulto (...) a 
formulação de políticas de juventude, mesmo considerada em sua 
especificidade, é definida em um quadro de  distanciamento, tutela ou 
subordinação da sociedade diante do Estado, devido às orientações 
prevalecentes nos governos que rebaterão diretamente sobre a forma  como 
essas políticas vão equacionar suas relações com os segmentos juvenis. 
(SPOSITO & CARRANO. 2003, p 7-8) 

 
 

Finalmente, em anos mais recentes, nasceram diferentes tipos de organismos com a função de 

coordenar políticas ou programas específicos para jovens nas estruturas do poder executivo, 

organizados das mais diversas formas (ou coordenadorias, secretarias, conselhos), governos 

encontram dificuldades na execução e continuidade das ações por deficiência financeira e 

pessoal. Já no Poder Legislativo a abertura para questões juvenis é notada a partir do 

momento em que são abertos espaços para que jovens apresentem propostas de Projetos de 

Lei que  melhorem a participação e influa diretamente na vida  de cada um. Algumas casas 

legislativas estruturaram espaços de debate, temporários ou permanentes (como Comissões de 

Juventude ou Parlamentos Jovens). No âmbito do governo federal, nesta última década, 

alguns programas importantes foram desenvolvidos. Com necessidade de melhor coordenação 

e de uma definição conceitual clara a respeito da juventude, que apontasse a necessidade de 

uma estratégia de abordagem integrada, inovador e abrangente. 

 

 

JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS 

 

Vários discursos voltados ao protagonismo juvenil são traçados por estudiosos na linha da 

atuação em grupos de dança, música, teatro, entre outros aspectos ligados à arte, cultura e 

lazer. Considera-se o grande número de jovens e adolescentes com idade a partir de 17 anos 

que vivem o drama do vestibular, em especial aqueles de classe media baixa que passam a sua 

vida escolar em escolas públicas, com ensino precário e não tem condições de fazer um curso 

pré-vestibular para auxiliar nas deficiências, sem falar naqueles que vivem em área rural e são 

obrigados a deixar sua comunidade para poder concluir o ensino médio e quando o faz não 

conseguem chegar à universidade.  
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Vale ressaltar que no ECA Art. 4º diz: “ É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 

comunitária”. Respaldado pelo projeto de lei nº 4.529 que dispõe sobre o Estatuto da 

Juventude, buscando garantir em lei ações que de fato garantam os jovens protagonizar o seu 

presente e construir bases sólidas para seu futuro, respeitando as peculiaridades e 

especificidades de cada região. 

 

O protagonismo juvenil perpassa por diversos âmbitos sociais e pode ser manifestado das 

mais variadas formas, que devem ser respeitadas por toda a sociedade e de fato oportunizar a 

inserção desses jovens em ambientes que contribuam para o seu crescimento, intelectual, 

pessoal social e em especial humano.  

 

As oportunidades para que jovens possam inserir-se nos espaços sociais ainda são tímidas, 

porém vale considerar que ainda é tímido o interesse por grande número de jovens em intervir 

diretamente nos espaços sociais existentes, a busca por políticas públicas em seu contexto 

histórico marca ainda a atuação de grupos isolados de jovens que buscam conquistar espaços, 

porém o número de jovens que se escondem desse processo ainda é muito grande, pensar 

protagonismo juvenil, é pensar em inserir e para inserir é necessário apostar na capacidade e 

habilidades existentes em cada ser. Oportunizar o jovem em expressar sua vontade e despertar 

o desejo de mudança de situações que interferem diretamente na constituição de um presente 

sólido e capaz de prover oportunidades de um futuro promissor. 

 

Contudo há ainda a necessidade de melhor ouvir os desejos e medos dos jovens, para que só 

assim sejam traçadas ações que fortaleçam e dêem condições de oportunizar a ação 

protagonista da juventude. Não basta ter políticas públicas voltadas ao atendimento ao público 

jovem, se as mesmas não forem condizentes as reais necessidades, bem como  não forem 

aplicadas, oportunizar a participação, inserindo-os nos mais variados espaços sociais, torna-se 

a saída para a resolução de tantos casos de omissão e ociosidade da juventude, além de 

promover a melhoria da auto-estima e sua projeção  e/ou ascensão social protagônica. 

 

PERSPECTIVAS E SINALIZAÇÕES DAS JUVENTUDES SOBRE O SEMIÁRIDO 
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É possível redimensionar a atuação da juventude e propor de maneira coerente ações que 

levem a consolidação da proposta educacional e intervir de maneira concreta na consolidação 

de vivências culturais e educacionais, acreditando na educação como forma de contribuir para 

a consolidação de processos organizativos e consequentemente um semiárido interligado 

cultural, educacionalmente e contextualizado, ao mesmo tempo em que será possível 

direcionar as ações de políticas públicas para a juventude, garantindo as necessidades básicas 

para uma vida de qualidade. 

 

Devemos destacar que uma das maiores inquietações estão ligadas as probabilidades de 

melhoria dos jovens, nesse contexto questiona-se: De que o jovem necessita?  São 

questionamentos muito comuns quando se trata do espaço aberto para a participação 

comunitária, a dinâmica e o espaço de atuação, de localização da juventude tem mudado com 

muita velocidade,  

 
[...] estudos sobre a organização social no campo referem-se ao jovem 
apenas na condição de aprendiz de agricultor no interior dos processos de 
socialização e de divisão social do trabalho no interior da unidade familiar, o 
que os tornam adultos precoces já que passam a ser enxergados unicamente 
através da ótica do trabalho. (CARNEIRO, 2005, p. 1) 
 

 
Essa afirmativa nos leva a perceber que com todas as mudanças a que é mais presente volta-se 

para o êxodo rural juvenil e desvalorização de sua cultura, que de certa forma preocupa aos 

que ainda vivem na área rural e tendem a continuar vivendo e crescer a partir de seu espaço de 

origem. 

 

O desafio é refletir sobre políticas públicas de, para e com juventudes, levando em conta 

uma série de complicadores que envolvem esta temática.  

 
As propostas oferecidas apresentam que os jovens estão percebendo que não podem ficar de 

fora do processo de construção das políticas e em especial aquelas voltadas para as suas 

necessidades, nesse contexto podemos entender que: 

 
Alguns jovens percebem e apresentam dois motivos principais para o 
engajamento social: 1) a esperança e a responsabilidade para com o futuro e 
2) o inconformismo e a indignação para com a situação de desigualdade 
social e a passividade do governo. (BURATTO, 2002) 
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A ação da juventude só terá resultado a partir do momento em que esses sonhos possam ser 

colocados em prática e não apenas ficar arquivado em um amontoado de papéis. Dessa forma 

após cada encontro realizado com os/as jovens, foram tirados encaminhamentos que darão 

continuidade à discussão junto aos grupos em que são lideranças, pois esse é um dos 

caminhos para levar até mais além todas as informações relacionadas ao futuro da juventude. 

 

Se levarmos em conta todo o processo histórico pontuado ao longo desse trabalho, vamos 

perceber que há um avanço significativo no tocante as políticas pensadas para a juventude, 

bem como a evolução na participação e a garantia do protagonismo juvenil. A garantia dos 

direitos e inclusão de propostas que garantem de forma incisiva a melhoria da qualidade de 

vida dos jovens e conseqüentemente a convivência familiar, comunitária e social. 

 

A partir então dessas afirmativas percebemos que nos documentos que caracterizam os 

Direitos Humanos a palavra juventude não aparece com clareza. Os momentos em que 

aparece algo semelhante diz respeito a adolescente e aprendiz de acordo com o disposto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Observando todo o contexto, o processo de elaboração 

de propostas que devam atentar para a melhoria da qualidade de vida e garantir a participação 

social da classe juvenil, vemos o avanço alcançado, pois as discussões serviram para despertar 

o interesse dos jovens com relação às Políticas Públicas, perceber que é necessário ficar atento 

a todo o processo que está sendo construído em torno de uma temática de tamanha 

complexidade. 

 

Essas ações mostram com vigor a inquestionável participação dos jovens em relação aos 

temas culturais em oposição ao seu afastamento das formas tradicionais de participação 

política. Não se limitam as músicas, mas partem para a atuação nas diversas áreas. 

 

Todas essas observações mostram que tanto crianças, adolescentes e jovens, são 

impulsionados hoje pelo avanço tecnológico que determina uma mudança muito grande nas 

formas de participação social e de interesse que levam ao crescimento intelectual, 

caracterizada muitas vezes pela violência e não existência  da imagem do jovem que luta pela 

sobrevivência de sua família , a produção do sustento em sua própria terra e a conquista de 

um espaço social. 
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Observando o contexto atual, é que se faz necessário buscar o envolvimento de todos para  a 

criação e a prática de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida e a 

participação ativa do jovem na sua comunidade, partindo da infância, para que haja o reverso 

do que diz Euclides da Cunha: “Fez-se homem, mesmo antes de ter sido criança”. Não 

deixando de lado o avanço tecnológico e o desenvolvimento social. 

 

Contudo, é preciso atentar para um fator que pode ser considerado muito importante no 

âmbito do protagonismo juvenil, levando em consideração a participação e o engajamento nos 

movimentos sociais e que esse espaço traduz-se como local de formação e aguçador do 

conhecimento para a proposição das políticas públicas, geralmente é a pressão de setores da 

sociedade sobre os governos, seja de forma organizada ou não que dá origem às Políticas 

Públicas. Nos últimos anos observa-se o aumento do número de iniciativas que são resultado 

de uma cooperação entre governo e sociedade. Nas melhores iniciativas, muitas vezes 

experiências bem sucedidas de ONGs são absorvidas como Políticas Públicas. A mudança no 

processo de construção das políticas de juventude tem esse tom de pressão, de mostrar que é 

necessário se pensar diferente para atender de forma mais satisfatória a esse público. 

 

As discussões não se esgotam, é necessário compreender quem de fato ganha e quem de fato 

perde com a implantação das ações propostas por jovens em parceria com Poder Público, 

além da necessidade de ficar atento a qualquer passo que seja dado e posições tomadas, pois 

vale lembrar que o primeiro passo para se formular uma política pública é identificar os 

problemas e suas causas. Em seguida estabelecer metas, definem-se programas e, dentro 

destes, projetos específicos para cada área de atuação. O próximo passo é a elaboração de 

atividades e o alocamento de recurso financeiros  e humanos  para atingir as metas.  

 

Diante desses elementos foi realizada pesquisa com o público juvenil de uma área rural da 

cidade de Juazeiro/BA, com o intuito de identificar os processos identitários que marcam a 

juventude rural, obtendo como principal resultado,  

 
[...] os mais diversos ambientes de interpretação que emergem junto às 
histórias de vidas, descortinados na pesquisa, são evidenciados com muita 
força os aspectos ligados a tríade FAMÍLIA, ESCOLA e TRABALHO, o 
que por sua vez, desembocam nos PROJETOS DE VIDA elaborados a partir 
da vida num rural que sofre influências do urbano. (OLIVEIRA, 2010, p.39)  
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As provocações oriundas do estudo sobre a constituição das identidades juvenis realizada ao 

longo do curso de especialização em Educação, cultura e contextualidade, ofertada pela 

Universidade Estadual da Bahia – UNEB, levaram ao trabalho atual em fase de 

desenvolvimento a partir do Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade 

– mestrado, no qual desenvolvo estudo sobre os processos formativos e identitários das 

juventudes do meio rural e nesse sentido como as práticas pedagógicas estão incidindo sobre 

esses processos. Espera-se com as ações desenvolvidas possibilitar reflexões no sentido do 

redimensionamento das práticas atualmente utilizadas e nessa linha de pensamento inferir na 

proposição de políticas públicas. 
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