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Resumo: As políticas públicas de ações afirmativas, direcionadas aos jovens de origem 
popular, vem ganhado espaço nas últimas décadas em nosso país e sendo foco de diversas 
pesquisas. Diante disso, esse artigo apresenta os resultados mais recentes de uma pesquisa e 
suas iniciais discussões no âmbito de um projeto, fundado na indissociabilidade das atividades 
de pesquisa, ensino e extensão, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFPE – campus Vitória. Seu objetivo é investigar as repercussões das políticas 
de ações afirmativas na vida de estudantes em condições de vulnerabilidade social. Nossos 
estudos indicam que muito investimento ainda é necessário ser feito na perspectiva de engajar 
os jovens nessa discussão, para que se reconheçam na causa, criando e experimentando novas 
formas de participação na sociedade de maneira crítica e responsável. 
 
Palavras-chaves: Juventude, Ações afirmativas, avaliação de políticas públicas. 
 
 
Abstract: The public policies of affirmative action, aimed at students of popular origin, has 
gained ground in recent decades in our country and the focus of several studies. Therefore, 
this article presents the latest results of research and its initial discussions on a project, based 
on the inseparability of research activities, education and extension, developed at the Federal 
Institute of Education, Science and Technology - IFPE - Victoria campus. The objective was 
to investigate the impact of affirmative action policies on students in terms of social 
vulnerability. Our studies indicate that investment is still needed to be done. After all, the 
prospect is to involve young people in this discussion, they acknowledge the problem, 
creating and experiencing new forms of participation, critically and responsibly in society. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Temos observado, nos últimos anos, no Brasil o surgimento de uma série de ações e 

proposições de políticas públicas de ações afirmativas direcionadas à juventude, na 

expectativa de reconhecer os direitos que foram historicamente negados a certos grupos, 

principalmente às chamadas “minorias”, aqueles em condições de vulnerabilidade social. 

 É nesse contexto, que a adoção de ações afirmativas para os jovens tem crescido na 

esfera educacional. E assim têm surgido políticas de reserva de vagas ao ensino superior, de 

democratização da escola pública, de acesso e permanência nas universidades e muitos 

debates estão sendo travados a esse respeito. Apesar disso, os jovens envolvidos não têm 

participado de maneira efetiva do debate (FREITAS, 2003). Diante dessa realidade, faz-se 

necessário conhecer o papel das políticas públicas de ações afirmativas como estratégia de 

promoção do protagonismo, autonomia, emancipação e do pertencimento dos jovens para 

com suas comunidades de origem, de modo que possam contribuir de forma significativa na 

vida do estudante de origem popular. 

Dessa maneira, é fundamental ampliar o debate em torno das políticas públicas de 

ações afirmativas, alcançando e incluindo os jovens alvos dessas políticas, com o intuito de 

fortalecimento de um grupo, numa proposta emancipatória. Entretanto, compreendemos que 

políticas públicas e avaliação são temas que se entrelaçam, afinal, as “políticas públicas” 

podem ser entendidas como um conceito que nos exige uma tomada de decisão sobre assuntos 

que fazem parte da esfera coletiva. Sua característica mais marcante é a possibilidade de 

estudar o espaço social antes dele, de fato, ser formado (DEMO,1995; BELLONI, 2000). E 

assim, a discussão sobre as relações das políticas públicas com a avaliação parte do 

pressuposto de que é possível construir a mudança, pois esta se constitui em movimento. 

Entendemos que agir numa política pública é um ato político e solidário. Afinal, lutar 

pela melhoria da sociedade, passa pela emancipação dos sujeitos e pela valorização da 

diversidade. Mas para tanto, é importante empreender uma avaliação cuidadosa acerca dos 

condicionantes que norteiam uma política pública, na perspectiva de construir políticas 

públicas, nas quais o agente possa dialogar com o beneficiário, ouvindo suas necessidades e 

seus desejos (FONSECA, 2009). 

 Diante disso, esse artigo visa apresentar uma revisão de literatura sobre as políticas 

públicas para a juventude propostas pelo governo federal, com ênfase no processo histórico e 

nas regras que regem suas decisões, elaboração, implementação e avaliação, na perspectiva de 
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construir os caminhos para as ações que serão promovidas posteriormente, ao longo da 

pesquisa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O período da juventude é um momento de transição, em que está se deixando de ser 

criança e se encaminhando para a fase adulta. Desde muito tempo se ouve falar que “os jovens 

de hoje são o nosso futuro!” Entretanto, Silva, Barbosa e Sousa (2006) ressaltam que, pelo 

fato de, quase sempre, a juventude ser vista como uma preparação para o futuro, o presente, 

que é tão valioso, é esquecido, fazendo com que o jovem fique “preso” nesse futuro. Isso 

prejudica a sua participação efetiva na dinâmica da vida social, impedindo então, o 

reconhecimento de seus direitos e o levando à marginalização da sociedade. 

 Diante dessa problemática, a juventude se configura como uma “ameaça” à ordem 

social e atrelado a isso estão os indicadores socioeconômico, que cada vez mais demonstram a 

situação estrutural precária que nascem as novas gerações do nosso país.  

Entretanto, na busca por não reduzir a questão da juventude a um problema social, são 

impostos limites aos jovens que restringem, de maneira significativa, sua participação na 

sociedade, dificultando o desenvolvimento de sua autonomia.  

No campo da pesquisa, observa-se uma mudança na forma do Estado conceber a 

juventude. Com essa mudança foi aberto um canal de dialogo, que permitiu uma relação mais 

próxima em se tratando de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 

dirigida a eles (SILVA, BARBOSA E SOUSA, 2006). Este foi um dos caminhos para a 

elaboração e implementação das políticas públicas direcionadas à juventude. 

 Um dos avanços com esta forma de direitos da juventude foi o fato dessas políticas 

serem uma resposta às necessidades dos jovens. Por outro lado, uma limitação se apresenta de 

forma visível: a maioria dos jovens não participa de grupos ou de quaisquer movimentos para 

a juventude, dificultando ações que contemplem aspectos mais específicos que seriam 

considerados importantes para eles.  

Uma política pública para jovens não teria sentido se não soubesse quais as 

necessidades dos mesmos, os problemas que estão passando e condicionantes que os 

influenciam. Assim é preciso lembrar que é nessa fase da vida onde surgem mais dúvidas e as 

respostas parecem insuficientes. Diante de tantos desejos e inquietações, é nesse período que 

os jovens passam por vários conflitos com a sociedade, numa tentativa de que sejam 

reconhecidos os seus direitos e seus valores respeitados (LIMA, 2007). Reconhecer seus 
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direitos e respeitar seus valores é um passo importante na construção de um jovem 

protagonista que escreve sua própria história. 

Outro aspecto importante a ressaltar é o engajamento dos jovens na discussão dessas 

políticas, pois assim será possível construir os caminhos, nos quais os jovens tenham voz e 

que essa voz represente o que desejam, Para tanto. é preciso formação específica, pois se 

existe uma determinada situação de desvantagem é porque entre os muitos elementos básicos, 

a Educação foi negada. 

Entretanto, a educação puramente escolar não parece ser suficiente para promover 

jovens capazes de compreender, refletir e, principalmente, pensar e avaliar as políticas 

públicas (GOMES, 2010), afinal exige-se que se vá para além do aprendizado de conceitos 

científicos. A compreensão é que seja uma Educação que considere o ser como integral e 

complexo, que leve em conta as relações existentes entre o sujeito e a sua história, em uma 

perspectiva protagonista.  

 Nesse sentido, exige-se um olhar mais maduro para a realidade, superando as 

expectativas de formar em uma perspectiva cientificista, mas formar pessoas tendo a vida 

como referência, para a promoção da atitude, da autonomia crítica para pensar, agir e criar, 

com competência e responsabilidade social.  

 

METODOLOGIA 

 

 Esse artigo apresenta os resultados mais recentes de um projeto, que está fundado na 

perspectiva da indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensão, desenvolvido no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) – campus Vitória 

de Santo Antão, por 3 estudantes do Ensino Médio Integrado, em fase de iniciação, e por uma 

professora orientadora.  

 No sentido de alcançarmos o objetivo do projeto, inicialmente, foi realizado um 

levantamento histórico sobre políticas públicas e juventude, para que fosse possível obter uma 

visão mais ampla sobre a temática. Cada estudante dedicou 12 horas semanais para o 

desenvolvimento desse levantamento, que foi realizado através de livros da área, artigos e 

documentos oficiais. Após toda revisão, foi realizada a compilação do material estudado para 

que fossem feitos resumos. Esses resumos passaram por um momento de avaliação e 

discussão. Após estudos do material produzido, houve a produção textual. 

 Em um segundo momento, foi realizada uma análise das respostas de 50 jovens 

estudantes do Ensino Médio do IFPE – campus Vitória acerca de uma pergunta indutora, a 
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saber: o que você entende por ações afirmativas? Esse levantamento histórico e a análise da 

pergunta indutora serão descritos a seguir 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da década de 90, as políticas públicas de ações afirmativas passam a fazer 

parte do cenário brasileiro, na busca por transformar uma situação social desfavorável para 

uma parcela da população que foi historicamente construída. Nessa perspectiva, o governo 

federal viabiliza financiamentos destinados a projetos e programas sociais, com vistas a 

déficit e o descaso que foi desenhado ao longo dos anos, materializado através das 

desigualdades sociais, econômicas e culturais.  

Observa-se que as instituições públicas de educação são espaços privilegiados para o 

fomento dessas políticas, especialmente de ações afirmativas destinadas aos jovens de origem 

popular. Políticas de cotas, de acesso e permanência, programas e projetos educativos, estão 

entre essas políticas.  

As universidades públicas no nosso estado centralizam a grande parte dessas ações. 

Não querendo dizer com isso, que essa centralização seja negativa. Destacamos que em nossa 

pesquisa identificamos muitas dessas políticas ganhando forma nas ações extensionistas dos 

estudantes, tanto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Os estudantes de graduação de origem popular saem das universidades e retornam às 

suas comunidade para discutir cidadania, protagonismo juvenil, inclusão social e direitos 

humanos. Promovem um verdadeiro encontro de saberes, fazendo com que a academia 

vivencie sua função tríplice de ensino, pesquisa e extensão (LIMA, 2007). 

Observamos, em nossa pesquisa que o Programa de extensão Conexões de Saberes é o 

“carro chefe” das ações afirmativas nas universidades, que lutam como um “grande exército 

social” pelos direitos dos estudantes de origem popular. As universidades promovem cursos 

para esses bolsistas sobre cidadania e avaliação de políticas públicas, dentre outros, que dão 

subsídios para suas ações nas comunidades.  

Além das ações comunitárias, esses estudantes participam de várias ações dentro e 

fora da universidade como pesquisas sociais sobre a temática, participam e organizam eventos 

e fóruns estudantis, produzem materiais de divulgação científica, com vistas a promover uma 

reflexão sobre as condições de permanência, acesso, democratização da educação, formação 

da cidadania e direitos humanos. Além disso, realizam ações que promovem o sentimento de 
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pertencimento entre os pares nas comunidades (LIMA, 2007 e 2009; Sousa, 2006), 

oferecendo oficinas durante os finais de semana nas chamadas “Escolas Abertas”. 

Nessas “Escolas Abertas” acontecem diversas oficinas, que, em sua dinâmica, traz a 

comunidade para dentro da escola, numa perspectiva de inclusão, entretanto, nos estudos 

realizados, muitas oficinas estão voltadas apenas para entretenimento e não para a dimensão 

política e social daquele espaço. Ficando por conta do dos bolsistas do Programa Conexões 

cumprirem essa função.  

Outro aspecto que destacamos é o fato de que nas salas de aula tanto das universidades 

como das escolas de ensino Básico não está havendo discussão sobre políticas públicas, 

mesmo que apresentem projetos ou programas dessa natureza. 

A partir de nossa pesquisa de campo, quando perguntamos aos estudantes de ensino 

Básico do IFPE o que eles entendiam sobre ações afirmativas, em um universo de 50 alunos, 

apenas 8 apresentaram respostas aproximadas das expectativas, pois 2 estudantes 

responderam que ações afirmativas “te haver com luta de classes” e “tem haver com cota”. 

Entretanto, dos 42 estudantes restantes, 7 deles responderam “não sei”, 11 responderam 

“nunca ouvi falar”, 5 responderam “já ouvi falar, mas não sei definir ou não sei dizer o que é” 

e 19 responderam “não tenho a mínima idéia”. Estudos com estudantes das universidades 

ainda serão realizados ao longo de nossa pesquisa, no entanto, as pesquisas bibliográficas 

indicam que a realidade não é tão diferente nas universidades (LIMA, 2007).  

Isso demonstra o quanto se faz necessário um maior debate nas escolas sobre o 

assunto, pois entre esses alunos que não sabiam respondem sobre o que são ações afirmativas, 

estavam aqueles que são beneficiários dessas ações na instituição. 

Freire (1996) destaca a importância de promover um cidadão crítico e autônomo para 

que seja possível um mundo mais igualitário. A educação é o veículo essencial no alcance 

desse objetivo. Para isso, todas as ações devem ser planejadas e, como nos diz Gomes (2001), 

é através da educação que isso pode ser viabilizado. Uma educação que prime pela 

criticidade, que promova cidadãos capazes de pensar, de criar, de propor e avaliar políticas 

públicas para o seu próprio bem e para a sociedade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nossos estudos indicaram que diversas políticas públicas direcionadas à juventude 

estão sendo promovidas pelo governo federal e muitas delas consideraram estudos e pesquisas 

como base para sua implementação. Outro dado importante a destacar é o fato de que são as 
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universidades públicas o espaço privilegiado para o fomento e discussão dessas políticas. 

Diversas políticas de ações afirmativas para os estudantes de origem popular são incentivadas 

como as políticas de cotas, as políticas de acesso e permanência, as bolsas assistenciais e 

acadêmicas.  

Apesar de todos os incentivos, muitos jovens ainda não conhecem essas políticas e 

quando conhecem, muitos apresentam uma visão limitada da dimensão política e social delas, 

relacionando-as apenas a uma ajuda financeira. Além disso, foi observado em nossa pesquisa 

que, apesar das discussões sobre as políticas públicas para a juventude estarem presentes nas 

universidades, a grande maioria dos cursos de graduação dessas universidades ainda não 

discutem essas políticas públicas, ficando toda discussão limitada aos poucos bolsistas, 

principalmente, de extensão. 

Se voltarmos nosso olhar para o ensino Básico, essa discussão se configura ainda de 

forma mais tímida. Muitas delas nem apresentam discussões, mesmo que apresentem Grêmio 

Estudantil e programas destinados à juventude ou de ações afirmativas. Observou-se, através 

da pesquisa de campo que esses estudantes, em sua maioria nunca ouviram falar sobre ações 

afirmativas ou não sabem definir e aqueles que deram respostas aproximadas, relacionaram as 

ações afirmativas apenas à políticas de cota ou luta de classes. 

E ainda, no nosso Estado temos como exemplo o Programa Escola Aberta, presente 

em quase todas as escolas da cidade do Recife, que apesar de ser também um espaço 

privilegiado de encontro de saberes, em poucas oficinas oferecidas para a comunidade são 

discutidas a temática.  

Em nossos estudos identificamos como ícones nesses espaços os bolsistas de extensão, 

do Programa Conexões de Saberes das Universidades Federal e Federal Rural de 

Pernambuco, que têm como proposta de atuação nas escolas abertas a discussão de temas 

como cidadania, protagonismo juvenil, direitos humanos e inclusão social.  

Esse programa é de âmbito nacional e visa se tornar uma política pública de ação 

afirmativa destinado aos estudantes universitários de origem popular. Vemos nesses 

estudantes um veículo para a construção de políticas públicas que, de fato, atendam aos 

jovens que estejam nas mesmas condições na sociedade.  

Por fim, ressaltamos a necessidade da ampliação e democratização dessas discussões, 

na perspectiva de que os jovens de origem popular, tanto das universidades como do ensino 

Básico possam desenvolver o sentimento de pertencimento com os seus pares e com suas 

comunidades, possam também se reconhecerem nesta causa, criando e experimentando 

formas diferenciadas de participarem e se afirmarem na sociedade.  
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