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APRESENTAÇÃO
A Conferência Livre de Juventude foi uma iniciativa 

de jovens de diferentes etnias, culturas, credo (ou sem 
credo algum), localidades, idades e etc. Foi também 
uma iniciativa apoiada por diferentes organizações, 
principalmente as organizações estudantis do município. 
Essas organizações e a juventude de forma geral, 
liderados por uma equipe do Instituto de Protagonismo 
Juvenil (IPJ), desenvolveram e mobilizaram a realização 
desta Conferência Livre.

A Conferência Livre teve como objetivo principal, 
mobilizar a juventude de Surubim para discutir a 
construção de suas próprias políticas no âmbito 
municipal, contribuindo também para a discussão 
dessas políticas em nível estadual e federal. Objetivou 
também levantar importantes questões relativas à vida 
da juventude surubinense e despertar esse interesse das 
diferentes autoridades municipais.

A equipe colegiada de organização da conferência 
livre de juventude visitou diferentes escolas e uma 
organização para fomentar a discussão sobre Políticas 
Públicas de Juventude (PPJ) e mobilizar a participação 
dessas juventudes na conferência. Ao todo foram 
realizadas 8 (oito) pré-conferências em 6 (seis) diferentes 
escolas/organizações atingindo nesta etapa uma média 
de 200 jovens. As instituições visitadas foram: Escola de 
Referência em Ensino Médio Severino Farias, Escola de 
Referência em Ensino Médio Natalícia Figuerôa, Escola 
Estadual Maria Cecília Barbosa Leal, Escola Municipal 
Oliveiros de Andrade Vasconcelos, Escola Técnica 
Estadual Antônio Arruda de Farias e Ministério Jovem 
Éffeta da Comunidade Obra de Maria.

Foram feitos registros das falas da juventude nessas 
rodas de conversa (pré-conferências) que prepararam 
a realização da Conferência Livre de Juventude. 
Muitos(as) daqueles(as) jovens que participavam 
dessas rodas de conversa não poderiam participar da 
conferência, mas precisavam ter suas vozes ouvidas. As 
discussões foram fortes e levantaram questionamentos, 
entre outras temáticas, sobre a qualidade da saúde e as 
condições de acesso a mesma em Surubim; a segurança 
nos bairros periféricos (ou a falta dela); o acesso ao 
ensino superior no município e a diversidade na oferta 

de cursos técnicos e profissionalizantes; a ausência de 
uma política de fomento e acesso aos bens culturais; 
a urgência na construção de espaços de lazer; a 
necessidade e o direito a participação da juventude em 
suas políticas, além é claro da eficácia e eficiência das 
instituições públicas municipais, estaduais e federal.

Para garantir a isonomia da participação da 
juventude e garantir o debate em todos os níveis e em 
todos os sentidos não foi feito nenhum vínculo político 
governamental e/ou partidário em torno da realização 
da Conferência Livre de Juventude. Embora houvesse 
essa preocupação da equipe responsável pela conferência 
em garantir lisura em todo o processo de debate sem 
que houvesse qualquer tipo de influência de um grupo 
político foram convidados para participar como ouvintes 
dessa conferência livre de juventude as autoridades dos 
poderes legislativos, executivo e judiciário, ainda, é 
claro de agencias públicas responsáveis pela segurança, 
como a delegacia de polícia civil e o 22º Batalhão de 
Polícia Militar.

A metodologia utilizada na Conferência Livre 
de Juventude foi a de “deixar o jovem falar”. Essa foi 
a prerrogativa central desta conferência. A fala foi de 
exclusividade do público jovem, entre 15 e 29 anos. O 
debate, a organização, a mesa de honra, a mediação 
dos grupos de debates, enfim, toda a atmosfera da 
conferência foi liderada pela juventude e essa foi uma 
exigência dos(as) jovens desde quando a ideia da 
conferência ainda estava sendo gestada. De jovem para 
jovem, foi a metodologia utilizada em todas as etapas da 
Conferência.

O tema central que mobilizou a juventude em 
torno desta conferência foi “Qual política de juventude 
nós queremos?” e foi com esse espírito que a juventude 
de Surubim ocupou todas as cadeiras do auditório da 
Câmara de Vereadores de Surubim, na noite do dia 27 
de novembro de 2013.

> Coordenação Executiva / Conferência Livre de 
Juventude



As pré-conferências ou rodas de conversas realizadas 
em preparação e mobilização para a Conferência Livre 
de Juventude reuniu uma média de 200 jovens em 
diferentes instituições de Surubim. Ao todo foram 8 
encontros em 6 diferentes instituições. As instituições 
que receberam a visita da equipe da Conferência Livre 
de Juventude foram: Escola de Referência em Ensino 
Médio Severino Farias, Escola de Referência em Ensino 
Médio Natalícia Figuerôa, Escola Estadual Maria Cecília 
Barbosa Leal, Escola Municipal Oliveiros de Andrade 
Vasconcelos, Escola Técnica Estadual Antônio Arruda 
de Farias e Ministério Jovem Éffeta da Comunidade 
Obra de Maria.

As rodas de conversa iniciaram com uma 
apresentação sucinta sobre o Estatuto da Juventude 
recém-sancionado. A partir dessa ligeira apresentação, 
os(as) jovens participantes foram incitados (as) a dar 
suas opiniões, a identificarem possíveis problemas e a 
dar sugestões em relação a esses problemas identificados. 
Eram também incentivados(as) a participar ativamente 
da vida política do município e a ajudar a construir as 
suas próprias políticas.

Nessas rodas de conversas a equipe também 
apresentava a estrutura e os instrumentos disponíveis 
nas Políticas de Juventude nos 3 níveis de governo, 
federal, estadual e municipal. O que nos deixa ainda 
mais apreensivos é que a grande massa da juventude 
desconhecia qualquer um dos dois instrumentos 
já consolidados de políticas para a juventude que 
são a Secretaria e o Conselho da Juventude. Os(as) 
poucos(as) jovens que conheciam pareciam não estar 
satisfeitos(as) com a estrutura desses instrumentos e/ou 
com seus(suas) representantes.

A seguir iremos apresentar os pontos principais 
discutidos pelos(as) jovens nas distintas pré-conferências 
realizadas nas duas semanas que antecederam a 
Conferência Livre de Juventude em Surubim:

• Democratização do acesso ao ensino 
superior

A principal reclamação da juventude em relação ao 
acesso ao ensino superior foi o formato atual de entrada 
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nas universidades públicas brasileiras. O perfil dos(as) 
estudantes ingressos na rede pública de ensino superior 
também foi tema de insatisfação no debate. Jovens de 
classe social média/alta parecem ter mais condições de 
acesso a universidade pública do que jovens de classes 
mais populares. 

O valor do vestibular é outro ponto que deixa 
os jovens “desanimados” a tentarem ingressar numa 
universidade pública. Embora exista a possibilidade 
de isenção da taxa de inscrição, o uso desse serviço 
é muito burocrático e requer, de qualquer forma, a 
disponibilidade financeira para viagens, autenticação de 
documentos, etc. A questão era, “Se a pessoa solicita a 
isenção, é porque não tem condições de gastar dinheiro 
com o vestibular”.

• Abordagem policial

Em relação a abordagem policial a juventude 
reclama, principalmente, das formas como os(as) 
policiais abordam os(as) jovens da periferia, negros(as), 
pobres e homossexuais. Parece clara a diferença nas 
abordagens policiais com negros(as) e brancos(as); 
pobres e ricos(as); homens e mulheres; de bairros nobres 
e bairros pobres; da cidade e do campo, heterossexual e 
homossexual, etc. O estereótipo social que os(as) jovens 
negros(as), pobres, da favela/campo, (etc.) carregam 
não pode ser uma prática de exclusão das instituições 
públicas, neste caso, principalmente, das instituições de 
segurança pública, que deveriam zelar pela segurança 
do(a) cidadão(ã) e não promover mais violência, mais 
racismo, mais preconceito, mais discriminação, mais 
homofobia, etc.

Foi discutido também que o efetivo policial deveria 
ser bem melhor distribuído. Alguns locais a noite tem 
seu acesso limitado devido ao risco que estes locais 
apresentam. Os(as) estudantes reclamam da falta de 
policiamento nos arredores da escola, em especial na ETE 
a noite, que está instalada em local pouco movimentado. 
Foi discutido também que existe pouco policiamento 
em horários tarde da noite. Se a comunidade deseja 
se sentir segura, deve pagar por segurança privada, ao 
exemplo do grupo chamado “anjos da noite”.

• Acesso aos serviços de saúde

A juventude reclamou do acesso aos serviços de 

saúde no município, principalmente no que diz respeito 
aos atendimentos médicos nas Unidades de Saúde da 
Família (USF). A maior reclamação dizia respeito a 
quantidade de fichas disponíveis aos atendimentos 
médicos. Para conseguir atendimento, era preciso 
chegar na fila de espera da USF ao menos as 3:00h 
da madrugada e esta espera ainda não era certeza de 
atendimento, segundo as reclamações dos(as) jovens.

A chegada do SAMU ao município foi citado como 
um ponto positivo, porém sua dinâmica de atendimento, 
na visão dos(as) jovens participantes, deveria ser mais 
humana e menos burocrática. Como citaram os(as) 
participantes, se uma pessoa passa mal em frente a 
unidade do SAMU e bate na porta, essa vítima não 
pode ser atendida, independente do grau de ferimento 
da mesma. Para atendimento esta vítima precisa ligar 
para a central de atendimento e solicitar a ambulância.

• Acesso à Cultura

Em relação ao acesso aos bens culturais, a juventude 
reclama veementemente a escassez de instrumentos 
culturais no município. Em suas reclamações, os(as) 
jovens citam a dificuldade de organizar uma tarde de 
lazer com amigos(as) e/ou familiares. Para se divertir, 
muitos(as) jovens precisam se deslocar de Surubim 
a outros municípios, como Recife e/ou Caruaru, que 
dispõem, entre outras coisas, de cinema, teatros, boates 
e etc.

Os(as) jovens, por unanimidade, citam a urgência 
e necessidade da instalação de ao menos uma sala 
de cinema no município. Também comentam da 
utilização do espaço físico do “Centro Cultural Dr. José 
Nivaldo” para atividades culturais, já que o mesmo está 
praticamente inativado e quando o mesmo é usado 
se resume apenas em encontros, palestras e afins. O 
acesso aos bens esportivos também foi discutido pela 
juventude. Construção de “Praça da Juventude” com 
pista de skate, mini quadras, e etc. foram algumas das 
sugestões da juventude para contemplar as necessidades 
culturais-esportivas em Surubim.

• Direito a Participação

Em relação ao Direito do(a) Jovem a participação, 
foram discutidos os espaços já consolidados, como os 
Conselhos. O Conselho de Juventude foi apresentado 



como o espaço legítimo de participação e construção 
das Políticas de Juventude nos três níveis de governo. 
A juventude, em sua totalidade nestas pré-conferências, 
desconhecia a existência destes conselhos de juventude, 
inclusive em Surubim. Desconheciam também, em 
sua grande maioria, a existência de órgãos gestores das 
Políticas de Juventude, como é o caso da Secretaria da 
Juventude em Surubim.

A juventude acredita que sua participação seja 
fundamental para a efetivação e eficácia na construção 
de políticas públicas destinadas ao público jovem em 
Surubim. Reclamam que tanto o Conselho quanto 
a Secretaria da Juventude são órgãos inexistentes 
para a juventude, pois em sua totalidade, estes(as) 
desconhecem tais instrumentos.

• Trabalho e Emprego

Com relação as oportunidade de emprego e 
a qualidade de trabalho a juventude participante 
reclamou entre outras coisas, de falta de oportunidades 
de emprego no município, de escassez em qualificação 
profissional, das condições desumanas do trabalho 
para a juventude, da falta de incentivo para o primeiro 
emprego, etc.

Os(as) jovens participantes acreditam que deveria 
existir no município uma espécie de agência de emprego 
que pudesse ser o fomento para o acesso do(a) jovem 
ao primeiro emprego e de encaminhamento destes 
jovens ao mercado de trabalho a partir de parcerias com 
empresas e governos.

A oferta de cursos profissionalizantes também 
foi tema de debate entre os(as) jovens estudantes que 
mesmo achando positivo a oferta de cursos na área 
de costura, reclamaram que não é apenas nessa área 
profissional que os(as) jovens pretendem seguir carreira.

Como foram os encontros?

• Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de 
Farias

O encontro na Escola Técnica Estadual Antônio 
Arruda de Farias (ETE) aconteceu no dia 19 de 
novembro em dois horários, tarde e noite. O momento 
da tarde aconteceu em um encontro rápido com 
algumas lideranças de cada turma e membros do grêmio 

estudantil. A noite, o encontro ocorreu na presença de 
algumas turmas dos cursos técnicos. Todos(as) os(as) 
participantes, em massa, discutiam questões relativas as 
políticas de juventude e davam sugestões em relações 
aos problemas identificados.

• Escola de Referência em Ensino Médio 
Severino Farias

A pré-conferência na Escola de Referência em 
Ensino Médio Severino Farias (EREMSF) aconteceu 
na tarde do dia 19 de novembro de 2013 e reuniu o 
grêmio estudantil daquela instituição de ensino e em 
média 3 (três) jovens de cada turma. A proposta era 
reunir os(as) representantes de cada turma para que 
os(as) mesmos(as) fossem os(as) multiplicadores(as) 
dos objetivos da conferência. 

• Escola de Referência em Ensino Médio 
Natalícia Figuerôa

A pré-conferência na Escola de Referência 
em Ensino Médio Natalícia Figueroa (ERNAF) 
aconteceu na tarde do dia 20 de novembro de 2013. O 
Encontro ocorreu na presença do grêmio estudantil, 
de representantes de turmas e de outros(as) jovens 
estudantes interessados(as) ao tema. Alguns(mas) 
jovens participaram voluntariamente da roda de 
conversa que aconteceu no auditório da escola no 
intervalo do almoço. Na ERNAF, o discurso foi denso 
e muito proveitoso. A juventude estava insatisfeita 
com diferentes situações, desde a ineficácia de atuação 
dos governos, no que tange a política de juventude, à 
aplicação efetiva de políticas sociais que promovam a 
ascensão das comunidades populares. 

• Escola Estadual Maria Cecília Barbosa Leal

O encontro que aconteceu na Escola Estadual Maria 
Cecília Barbosa Leal (EEMCBL) realizou-se durante 
dois períodos, tarde e noite, do dia 26 de novembro 
de 2013. Tanto no período da tarde quanto o da noite 
o encontro aconteceu com a presença dos jovens 
gremistas e de representes de cada turma. No encontro, 
discutiu-se sobre as temáticas apresentadas acima onde 
os(as) participantes eram instigados a falarem sobre os 
problemas que assolam a vida política do município 
e apresentar para cada um desses, soluções. Com o 



auditório cheio nos dois períodos do encontro, os(as) jovens estudantes da EEMCBL se apresentavam preocupados 
com a construção de suas políticas públicas no município bem como pareciam estar dispostos a participar dessa 
construção.

• Escola Municipal Oliveiros de Andrade Vasconcelos

Na Escola Municipal Oliveiros de Andrade Vasconcelos (EMOAV), o encontro aconteceu no período da tarde 
do dia 25 de novembro de 2013. Visitamos as duas turmas do 9º ano e conversamos de forma rápida e dinâmica 
com os(as) estudantes apresentando o objetivo da conferência e fazendo o convite para participação. Nesta escola a 
conversa aconteceu em curtas visitas nas salas de aula, mas a apresentação do conteúdo proposto fora apresentado 
de forma direta e dinâmica. Os(as) alunos mais novos, se apresentavam mais tranquilos em relação a uma série de 
temáticas que preocupava outros estudantes de outras escolas, mas todos(as) pareciam estarem preocupados(as) 
com as oportunidades na oferta de emprego e de educação superior em Surubim.

• Ministério Jovem Éffeta

O Encontro com os(as) jovens do Ministério Jovem Éffeta da Comunidade Obra de Maria (COM) aconteceu 
na noite do dia 22 de novembro de 2013. O objetivo era o de proporcionar aos(às) jovens católicos a oportunidade 
de discutir sobre Políticas de Juventude de forma inclusiva e participativa. Neste debate com os(as) jovens do 
Ministério Éffeta foram apresentados as temáticas de discussões, enquanto os(as) participantes iam conversando, 
identificando problemas e indicando possíveis soluções, no que se diz respeito a construção e efetivação das 
Políticas de Juventude em Surubim.

>ERNAF
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CONFERÊNCIA 
LIVRE DE 
JUVENTUDE

A Conferência Livre de Juventude que teve como 
tema central “Qual política de juventude nós queremos?” 
reuniu um número maior que 100 jovens, na noite do 
dia 27 de novembro de 2013, no auditório da Câmara 
Municipal de Vereadores de Surubim/PE.

Uma boa parte dos(as) jovens participantes eram 
os(as) mesmos(as) que já haviam participado das pré-
conferências, embora tivesse também um número 
expressivo de participantes que ainda não haviam 
discutido sobre a temática. Muito embora esse misto 
de participantes entre pessoas que já haviam sido 
introduzidas ao tema e aquelas que ainda não haviam 
sido, não prejudicou o debate acerca do tema proposto. 

A Conferência Livre iniciou com um vídeo 
surpresa. Logo após, iniciou-se a composição da 
mesa jovem de honra que contou com a presença de 
diferentes lideranças juvenis do município. Logo que a 
mesa foi composta, entoou-se o hino nacional e assim 
oficialmente os trabalhos foram iniciados.

Para fazer o discurso de abertura, a juventude 
participante ouviu atenta a fala da jovem Cinthia 
Queiroz, atual Diretora Presidenta do IPJ, onde a 
mesma citou a importância da realização da referida 
Conferência Livre e enalteceu a presença de cada jovem 
presente. Em sua fala a mesma agradece ainda pelo 
envolvimento da equipe organizadora que se dispôs 
com tanto sacrifício e dificuldades a visitar as escolas 
e organizações. Agradeceu também o envolvimento 
dos grêmios escolares na organização e realização da 
Conferência.

Em seguida, o jovem José Aniervson Santos, que é 
especialista em juventude contemporânea, apresentou 
um painel sobre a linha histórica da construção das 
Políticas Públicas de Juventude tanto no Brasil, no 
estado de Pernambuco, como em Surubim. Esse painel 
objetivou nivelar o conhecimento dos(as) participantes 
no que diz respeito os atores envolvidos em cada evento 
histórico da discussão e construção das políticas de 
juventude no Brasil.



Imediatamente após a apresentação do painel, os(as) 
jovens participantes foram divididos em três grupos para 
discutirem questões relacionadas às políticas de juventude 
em Surubim. Cada grupo se propunha a discutir temáticas 
diferentes dos outros, assim um número maior de questões 
seriam levantadas pelos(as) participantes. 

As temáticas discutidas nos grupos foram: Juventude a 
Construção da Paz; Saúde e Sexualidade Juvenil; Cultural, 
Esporte e Lazer; Trabalho Decente; Acesso à Educação e 
Direito a Participação. Essas temáticas foram subdividas 
nos três grupos de discussão simultânea e cada grupo 
apresentou um relatório de sugestões no que tange a 
construção das políticas de juventude em Surubim. São 
elas as sugestões:

Trabalho Decente e Construção da Paz

• Realizar mais encontros com a juventude e que 
essa responsabilidade seja tomada pela própria Secretaria 
da Juventude;

• Aproveitar os espaços/momentos já existentes 
para a juventude e potencializá-los;

• Investir em formação profissional para a inserção 
da juventude no mercado de trabalho de forma qualificada;

• Criação de uma Agência de Emprego;

• Diversificar a oferta de cursos profissionalizantes 
oferecidos pela prefeitura de Surubim;

• Criar campanhas de conscientização em relação 
ao álcool no trânsito;

• Criar um programa de incentivo as empresas 
municipais, para que contratem a juventude na condição 
de Adolescente Aprendiz;

• Democratizar as oportunidade de acesso ao 
emprego,

• Criar um programa que contribua/ajude a 
juventude a conseguir seu primeiro emprego.

Saúde, Sexualidade Juvenil e Acesso a 
Educação

• Inserir no quadro escolar psicopedagogos e 
psicólogos (responsabilidade da Secretaria de Educação);

• Instalar a Biblioteca Municipal em um lugar 
fixo, com bastante espaço e livros, com computadores 
que tenham acesso à internet. Também criar bibliotecas 
itinerantes.

• Ampliação de campanhas sobre a sexualidade e a 
saúde para a juventude no município;

• Criar uma espécie de monitoria nas escolas, 
aproveitando-se de jovens com bom desenvolvimento e 
com incentivo de bolsas a estes monitores;

• Criar um pré-vestibular de qualidade gratuito em 
Surubim;

• Ampliar a qualificação dos(as) estudantes e 
professores(as), bem como de outros(as) jovens fora da 
escola com a criação de políticas para a manutenção do(a) 
jovem na escola,

• Criar uma campanha sobre a conscientização dos 
transtornos alimentares e do bullying nas escolas.

Cultura, Esporte, Lazer e Direito a 
Participação

• Espaço físico reservado para a juventude, como 
por exemplo, uma praça equipada com diferentes recursos;

• Realizar encontros constantes, para discutir 
questões relativas à juventude;

• Promover eventos voltados para todas as faixas 
etárias;

• Realizar parcerias e trabalho de integração entre 
as diferentes entidades, como escolas, igrejas, artistas, etc. 
para promover diferentes atividades educativo-culturais;

• Utilizar os espaços já existentes, como praças, 
quadras, centro cultural, para treino e apresentações de 
grupos, inclusive aproveitar os artistas locais de Surubim;

• Cobrar do Conselho Municipal da Juventude que 
estas e outras propostas saiam do papel e sejam postas em 
prática;

• Descentralizar o acesso e a oferta cultural no 
município;

• Utilizar dos diferentes recursos para  manifestar e 
revelar a juventude, a voz e as redes sociais,

• Fomentar a eleição para um vereador jovem.



Anexo de Fotos
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Reservamos neste espaço a partilha da fala de 
alguns jovens que participaram na Conferência Livre de 
Juventude em Surubim. Entre tantas coisas, objetivamos 
dar vez, voz e lugar de posicionamento dessa juventude 
que idealizou, organizou, realizou e avaliou esta 
Conferência Livre. Este espaço vem também como 
forma de protesto, manifestação e de afirmação de que 
a juventude, como uma classe social específica, quer ser 
ouvida e ela tem o que falar. 

Antes de fazer um destaque sobre o que alguns(mas) 
jovens escreveram sobre sua participação na Conferência 
Livre, gostaríamos de citar algumas falas dos(as) 
próprios jovens ao longo da realização da Conferência. 
Esperamos que estas falas sejam sinal de importância da 
presença da juventude em todos os processos da Política 
Pública Jovem no município.

Na fala de uma das jovens que apresentava seu relato 
de discussão nos grupos, a mesma cita que a juventude 
de Surubim precisaria estar mais à frente da Secretaria 
da Juventude, que esta não possui a cara da juventude. 

Cita ainda, que outros encontros deveriam acontecer 
liderados por esta Secretaria e que a mesma deveria 
contar com a liderança e envolvimento dos(as) jovens.

Outro jovem, em sua fala, reclama de muitas vezes 
ter que pagar para usar espaços públicos. “Como 
podemos pagar uma coisa que já é nossa?”. Outro, diz 
com bastante convicção que há a ineficiência e ineficácia 
das instituições públicas, já garantidas pela Constituição 
Federal de 88.

Na mesa de abertura, o jovem representante do 
grupo cultural Beija-Flor, do bairro Diogo, reclamou 
da ausência dos vereadores na Conferência Livre. Citou 
ainda a falta de incentivo do governo para a juventude, 
nas áreas de educação, saúde, esporte, cultura, etc.

Outra jovem, no uso da palavra, comenta que 
devemos cobrar sim, mas que também é preciso 
participar dos espaços de decisões, como por exemplo 
das reuniões na Câmara de Vereadores. Outro jovem, 
reforça a fala da jovem em relação a participação e 

O QUE A 
JUVENTUDE 

ANDOU 
COMENTANDO 

?



levanta ainda questões referentes a segurança nas 
escolas, devido ao crescimento da cidade. Ele fala ainda 
do perigo que é sair da escola ETE na noite, devido a sua 
localização.

Se levarmos em conta o que disseram os(as) 
jovens por ocasião da realização das pré-conferências 
nas escolas e organizações elencaremos uma série de 
questionamentos que já estão contempladas nas falas 
descritas cimas e/ou nas que descreveremos abaixo, 
bem como já estão explícitas nos pontos abordados em 
cada grupo. O que torna essa questão é importante é 
que em todas as discussões realizadas em preparação a 
Conferência Livre de Juventude é que os(as) jovens, por 
unanimidade, acreditavam ser necessário, importante e 
urgente a realização desta conferência para que a mesma 
pudesse fomentar tanto a participação da juventude 
como a própria construção das Políticas Juvenis na 
cidade de Surubim.

Abaixo, transcreveremos aquilo que alguns(mas) 
jovens participantes desta Conferência Livre de 
Juventude escreveu sobre a realização da mesma.

No último dia 27/11/2013, nos reunimos de uma 
forma democrática para ‘discutir’ como nós jovens, 
poderíamos buscar através dos nossos direitos e deveres, 
uma melhoria não só para a nossa cidade, mas sim para 
os cidadãos que aqui habitam. Com isso nos dividimos 
em alguns grupos e temas, no qual exercemos nosso 
direito de livre expressão em grupo e coletivo.  

“Com base na minha humilde experiência em 
cultura, e sendo hoje um coreógrafo jovem de 22 anos, 
venho lutando com todas as dificuldades para levar arte 
para a população, principalmente de baixa renda. Com 
isso reunindo jovens de diversas idades a partir de suas 
tendências, que vão da dança de rua, hip hop, swingueira, 
forró, arrocha até o funk, enfim, danças populares em suas 
comunidades, que é o que eles já têm e estão acostumados 
a ouvir. Eu tendo a mostrar, não só trabalhando a parte 
saudável do corpo, mas também trabalhando a disciplina, 
a formação do caráter através do compromisso com a arte. 
Eu, enquanto coreógrafo, já estimulei os jovens a  montar 
grupos, bem como desfrutar de experiências com outros 
grupos de diversos estilos. Então, eu proponho para os 
jovens independentes da idade, que busquem identificar 
os seus estilos para que possamos desenvolver mais 
potencialidades culturais dentro de nossa cidade. Tenho 
como prova disso, alguns jovens que estão ensinando nas 

escolas públicas o que aprenderam. O grupo ‘Ousados 
da Swingueira’, é a prova que esse movimento tem dado 
certo nas escolas e comunidades carentes e o grupo Street 
Family intervindo com dançarinos com base em danças 
urbanas e culturas tirando a população de suas casas para 
assistir uma apresentação em locais públicos.

Surubim é uma cidade totalmente carente de cultura 
e arte, pois não existem opções e espaços para que os 
artistas de nossa cidade possam compartilhar seus 
conhecimentos. Com isso discutimos e chegamoste 
a algumas conclusões. Em primeiro plano, Surubim 
precisa de um espaço público para abrigar e gerar 
todos os tipos de movimentos artísticos, culturais e 
esportivos. Em plano secundário, deveria ser autorizado 
de forma gratuita os espaços públicos já existentes para 
apresentações, querendo ou não o espaço é nosso, e temos 
o direito de usufruir sem sair nada dos “nossos bolsos,é 
como se fosse pagar para dormir na nossa própria casa”. 
Por último, valorizar os artistas da nossa cidade, pois 
eles estão sendo mais valorizados pelos outros, por isso 
que eles não permanecem em sua cidade. Os artistas e 
as escolas têm que estar como aliados em fins de semana 
proporcionando atividades não só para os estudantes 
mais sim para a comunidade, isso diminuiria muito a 
quantidade de jovens nas ruas.



Desde já agradeço pela oportunidade de estar 
participando desse movimento, pois a esperança nunca 
é demais para quem quer fazer o bem, pois ‘’todo 
começo é um novo fim e todo o fim é um recomeço’’.

>Eduardo Pereira da Silva, 22 anos, Gerente e Artista 
de Surubim-PE.

Nós que fazemos o grêmio José de Anchieta, da 
Escola Maria Cecília Barbosa Leal, achamos de suma 
importância a conferência que ocorreu em prol da 
juventude surubinense, que infelizmente é pouco 
lembrada pelas forças maiores do município. Tratamos 
assuntos como por exemplo, a cultura na cidade, 
formas de trabalho e até mesmo sobre a educação de 
nossa cidade, não esquecendo que o jovem tinha toda 
e qualquer oportunidade de expor suas opiniões e 
dúvidas, com isso dá para se perceber que a conferência 
foi bastante democrática.

>Mariana Lima, 15 anos, presidente do Grêmio José 
de Anchieta, Escola Estadual Marcia Cecília Barbosa 
Leal

Como facilitador do Grupo de Construção da 
Paz pude presenciar jovens eufóricos clamando por 
mudanças a curto e longo prazo. Jovens sedentos por 
um espaço em que pudessem falar, e mais que isso, que 
falassem e fossem escutados. O que mais foi comentado 
no grupo foi o pedido quase unânime de mais 
encontros como o que a Conferencia Livre de Juventude 
proporcionou. Encontros que os jovens pudessem falar, 
mas que tais ideias dadas, fossem colocadas em prática, 
sem uma longa demora. Ao falar de paz, nos deparamos 
com o problema do lixo, falta de lixeiras pela cidade, 
sendo as que tem, centradas nas praças. Outra problema 
foi bastante discutido, o da coleta seletiva, ou da 
‘aparente’ coleta seletiva que acontece na praça Dídimo 
Carneiro, ficando a interrogação se a coleta é realmente 
feita. É importante ressaltar, que os jovens não apenas 
falaram dos problemas, mas sim de possíveis soluções, 
o que fez da Conferencia Livre bastante produtiva, 
deixando um gosto de quero mais.

>Roberto Gomes, 17 anos, estudante.

Olá! Ser jovem protagonista é saber qual é sua função 
dentro de uma sociedade regida por políticos que na 
maioria das vezes não nos representam. Mas de que 
forma? não só ligada a corrupção, mas políticos que não 
levam a sério a juventude, que não são jovens, e acham 
que está de terno e gravata, é ser sério e compromissado. 
Porém aqueles que vestem a camisa e diz que juventude 
é um estado de espírito, solta a voz e mostra sua cara, vai 
onde os jovens estão. Quer idealizar um futuro certo, 
através do jovem que é ousado, que quer construir 
projeto popular e pessoal. A base está na educação e 
liberdade. Este é o espaço para os jovens deixar soltar a 
criatividade e fluir o pensamento. É o lugar de acolhida 
e bem-estar. Foram debatidos vários temas e aspectos 
na Conferência Livre de Juventude. O microfone era 
nosso e a edificação das pautas tiveram um pouco de 
cada fisionomia daquele lugar, podendo cantar, falar, 
agir e acima de tudo sentir a energia de uma juventude 
surubinense que carrega no peito a força da mudança. 
Foi através daquele dia que muitos perceberam que o 
nosso papel é ser agentes protagonistas, que se mostra 
e não tem vergonha, que se compromete e que faz. Há 
muito o que melhorar, a participação precisa ser forte, 
mas o SIM foi dado, a largada foi realizada, e vamos todos 
juntos caminhar de mãos dadas, sempre abrindo espaço 
para outros entrarem nessa corrente de paz, cidadania 
e personalidade. Nós podemos mudar o mundo, mas a 
mudança deve partir de nós. Agradeço ao IPJ, que fez 
com que o despertar acontecesse e que fossemos além 
do que somos esperados, agora é continuar para que as 
consequências sejam positivas e gratificantes. Grato!

>Gilvando Henrique Vilarim da Silva, 16 anos, 
estudante.

Destaco aquilo de debatemos no grupo de trabalho 
sobre Saúde, Sexualidade e Educação. 1 - Implementar 
programas que visem a saúde e educação sexual em 
escolas, em especial em turmas com pré-adolescentes, 
devendo ter o devido investimento dos órgãos gestores 
para que estas escolas possam proporcionar aparelhos e 
equipamentos adequados a tais programas, como Data 
show, televisão, aparelho de DVD e som. 2 – É necessário 
buscar alternativas para alcançar os jovens que não 
estão mais em idade escolar ou não frequentam escolas, 
em relação a saúde e sexualidade, algo como oficinas 
públicas, demonstrações de uso correto de preservativos 
e outros anticoncepcionais, além de distribuição dos 



mesmos, como também exames gratuitos de gravidez e 
DST’s. É preciso aclarar a população de que se é possível 
viver com alguma DST e Aids, e mostrar principalmente 
a estes portadores de que uma boa qualidade de vida é 
sim possível. 3 – Solicitar mais psicólogos para a rede 
pública de saúde, cuidar da mente é também cuidar 
do corpo e da saúde. Atualmente a cidade de Surubim 
tem apenas uma profissional atuando nesta área. Esta 
solicitação deve se estender a psicopedagogas para 
escolas estaduais e municipais também. 4 – Promover 
formação adequada aos funcionários da educação e da 
saúde a respeito de vários temas referentes à sexualidade, 
para que estes estejam preparados para passar 
informações e elucidar questionamentos dos jovens. 5 - 
Em relação ao consumo de drogas lícitas por menores, 
foi sugerido maior penalização aos organizadores de 
festas e/ou fornecedores destas drogas, pois atualmente 
há pena para quem vende bebida alcoólica ou cigarros 
para menores, caso os organizadores, patrocinadores 
de festas fossem lesados por cada menor encontrado 
usufruindo destas drogas provavelmente a fiscalização 
por parte deles seria muito mais rigorosa.

>Ana Cláudia Miranda Luna, 24 anos, bióloga.

A conferência livre de juventude teve como objetivo 
principal dar “voz aos jovens”, onde eles falaram sobre 
seus anseios, necessidades, e deram sugestões para 
melhorar a política juvenil do seu município.

Um dos principais temas abordados, foi a educação 
e saúde juvenil no município, onde vários jovens 
debateram e deram sua sugestão para melhorar 
esses dois serviços da sociedade. Uma das principais 
sugestões foi a ampliação da biblioteca municipal e a 
criação de bibliotecas itinerantes, ou seja, bibliotecas 
móveis, onde os livros fossem levados para as pessoas 
que tem dificuldades de acesso a biblioteca principal. 
Outra medida muito defendida pelos jovens, foi a 
criação de um curso pré-vestibular de qualidade, onde 
os jovens do município pudessem ter a oportunidade de 
estudar de forma gratuita e ter maior oportunidade de 
entrar em um curso superior público. 

Outra sugestão que chamou atenção do grupo foi 
a criação de políticas públicas na área da saúde, para 
que os agentes da saúde estivessem mais presente nas 
escolas e na vida dos jovens. 

Portanto, diante de tais discussões a juventude 
municipal começou a ter um novo olhar sobre seus 
direitos como jovens. Por isso que essa conferência foi 
de extrema importância para a juventude surubinense.

>João Paulo Macedo, 20 anos, cursando Licenciatura 
em Matemática, UFPE.



MENSAGEM 
FINAL

Estar divulgando este Relatório Final como resultado 
da Conferência Livre de Juventude realizada em 
Surubim, no dia 27 de novembro de 2013 na Câmara 
Municipal de Vereadores é, principalmente, uma 
alegria que não tem tamanho. Por diversos motivos. 
Primeiro, porque esta ideia surgiu do seio da nossa 
juventude. Nossos(as) jovens estavam afim de participar 
das discussões em torno da agenda da juventude no 
município, mas não estavam encontrando como fazer 
isso. E esta conferência caiu como uma luva para 
fomentar essa discussão e participação da juventude no 
processo político-democrático em Surubim. Segundo, 
porque desde que a Conferência Municipal de Políticas 
Públicas de Juventude realizada em setembro de 2011 
aconteceu em Surubim que nenhum outro momento 
como este havia mobilizado a juventude. A mobilização 
que ocorreu em torno da realização desta conferência 
citada, em 2011, facilitou o fomento das discussões que já 
ocorria no município a respeito da criação da Secretaria 
e do Conselho Municipal da Juventude. Depois, porque 
simplesmente é necessário, imprescindível e urgente 
a escuta constante dos(as) jovens no que diz respeito a 
construção das Políticas Públicas de Juventude (PPJ) em 
todos os níveis.

Para nós que fazemos parte do IPJ, e tenho certeza 
que para os(as) jovens das outras instituições que 
organizaram esta Conferência Livre, é uma alegria 
imensa ver que os objetivos na realização da mesma 

foram alcançados. Iniciamos a Conferência Livre com 
o auditório cheio de jovens e as discussões seguiram 
de forma qualificada e forte. Estes(as) jovens já vieram 
preparados(as) e com desejo de mudança e precisavam 
apenas de um espaço de escuta, onde pudessem falar e 
expressar suas indignações, sugestões e desejos.

Esta Conferência Livre de Juventude foi, além de uma 
despertar para a participação juvenil, uma resposta aos 
governos e setores mais conservadores da sociedade. 
Por um lado devido a própria juventude desacreditar 
das organizações e instituições políticas e por outro tais 
instituições não promoverem, de fato, o engajamento e o 
protagonismo juvenil.

Temos certeza que a realização desta Conferência 
Livre, não foi a solução para os problemas de 
participação e engajamento político da juventude e nem 
da tomada de consciência dessa importância pelos entes 
governamentais, mas temos claro de que a mesma lançou 
sementes que, se semeadas, produzirão frutos e estes 
serão capazes de fomentar de forma ativa a participação 
político-cidadã da juventude em Surubim.

E para encerrar, repetimos as palavras do jovem 
Eduardo Pereira:

“Mudar a vida da juventude para mudar o mundo, 
mudar o mundo para a vida da juventude”.

> Cinthia Maria Queiroz da Silva / Presidenta do IPJ



LISTA DE ORGANIZAÇÕES PRESENTES NA 
CONFERÊNCIA LIVRE DE JUVENTUDE

22º Batalhão de Polícia Militar – Surubim;
Área Pastoral de Casinhas/PE;
Conselho Tutelar;
Escola Estadual Ana Faustina;
Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de Farias;
Grêmio da ERNAF;
Grêmio Estudantil Irmão Bernardo Aguiar, Marista Pio XII;
Grêmio Joaquim Nabuco, Escola de Referência Severino Farias;
Grêmio José de Ancheita, Escola Estadual Maria Cecília B. Leal;
Grupo Cultural Beija-Flor;
Instituto de Protagonismo Juvenil – IPJ;
Ministério Jovem Éffeta, Comunidade Obra de Maria;
O Brado Retumbante;
Pastoral da Juventude de Surubim – PJ;
Pastoral Juvenil Marista – PJM,
Polo UAB – Surubim.
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