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O Círculo da Juventude surgiu como uma ideia de criar na Universidade Federal do Ceará 

(UFC) espaços de reflexão sobre assuntos, de naturezas diversas, focados em 

inquietações da juventude atual e da necessidade premente de oferecer aos jovens 

universitários oportunidades que lhes permitam reconhecer os apelos do mundo atual, as 

fragilidades próprias do ser jovem, o medo do novo, do desconhecido, enfim, a realidade 

cotidiana para que sejam capazes de saber lidar com as situações conflitantes e de 

usufruir dos seus momentos prazerosos. A UFC faz do Círculo da Juventude um espaço 

permanente onde professores e jovens universitários e do ensino médio refletem sobre 

suas vidas dentro e fora do contexto de aprendizagem, suas classes de idade, suas 

culturas, seus saberes e suas expectativas. Os encontros no Círculo da Juventude 

fomentam nos jovens universitários e naqueles que com eles convivem, reflexões sobre 

suas capacidades, vitalidade e alegria como forças revolucionárias de um povo criativo 

por vir. O Círculo da Juventude é um projeto de extensão coordenado pelo Laboratório de 

Estudos das Possibilidades de Ser (LEPSER) do Instituto de Educação Física e Esportes 

(IEFES) da UFC e funciona como um locus de construção de possibilidades que desperta 

no jovem universitário as suas capacidades de criação e de empreendedorismo. O Círculo 

da Juventude foi lançado em 2011 durante os Encontros Universitários e contou com 

apresentações artísticas, palestras, discussões sobre a juventude atual, suas fragilidades, 

suas emoções, seu estar no mundo. Uma segunda edição, no mesmo ano, deu-se no 

Colégio Estadual Liceu do Ceará, instituição de ensino secundário mais antiga do estado, 

e realizou discussões, experimentações e apresentações artísticas diversas para alunos 

do ensino médio intermediadas por jovens universitários. Desde 2012 o Círculo da 

Juventude tornou-se um espaço semanal, com encontros às segundas-feiras, no campus 

principal da UFC em Fortaleza, das 18 às 20 horas, aberto à participação de estudantes 

universitários e do ensino médio. Norteada por uma Abordagem Centrada na Pessoa 

(ACP), segundo o referencial humanista de Carl Rogers, com prática dialógica inspirada 

na metodologia do físico David Bohm, a realização do Círculo da Juventude conta com o 



apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX) da Universidade Federal do Ceará. 
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