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 Introdução: Sabemos que o lugar, o tempo e as condições de vida interferem na 

juventude e no modo como ela é vista. O fato é que a juventude se constitui tanto 

como tema de preocupação social quanto um tema da problemática sociológica, 

pois tornou-se objeto de estudo, preocupação de políticas sociais e cobertura 

institucional por parte do Estado, por se encontrarem em uma condição de transição, 

pelo racionalismo e pela alienação após o processo de modernização desencadeado 

nos anos 50 (Souza, 1999).  Com isso durante o decorrer do texto analisaremos as 

mudanças sociais juvenis, sua visibilidade e necessidades na sociedade e as 

discussões e resultados do Programa Juventudes da UFPE através do projeto: 

MEMÓRIA DAS JUVENTUDES PERNAMBUCANAS. 

 Metodologia Aplicada: Fizemos uso de uma metodologia participativa, procurando 

uma melhor relação entre o pesquisador e a realidade, para que os destinatários não 

se tornassem meros informantes e sim autores da história.  

 Objetivos Propostos: Difusão da história da juventude pernambucana, seja através 

do resgate da memória dos que se fizeram presente no mundo juvenil e na vida 

social de Pernambuco, seja contribuindo para formar multiplicadores capacitados 

para tratar da história da juventude nos locais em que estão alocados, como 

universidades, ongs, movimentos sociais, entidades governamentais que tratam das 

políticas públicas de juventude e nas entidades estudantis; Reflexão sobre a história 

da juventude, ao construir um debate sobre as condições dos jovens nos dias de 

hoje. 

 Objetivos alcançados: As práticas contidas no projeto nos fez alcançar um patamar 

de reflexão e debate no centro da equipe e na própria UFPE. Os métodos utilizados 

trouxeram uma concepção de transformação do sujeito jovem em protagonista da 

história, trazendo à tona o verdadeiro sentido de extensão nas atividades propostas. 

A circulação de informações sobre a vida universitária também fez parte do projeto 

de extensão, incluindo a cobertura de atividades estudantis e protestos públicos dos 

estudantes. 



 Análise de Alcance dos Resultados: De acordo com o objetivo do grupo, as 

atividades realizadas foram importantes para mobilizar a sociedade pernambucana 

para o resgate da memória de sua juventude e a Criação de uma rede de 

interlocução e de relação entre a Universidade e a Sociedade criou uma base para a 

formação cidadã das juventudes. Foi de grande importância também o 

envolvimento de parcela da juventude que passou a conhecer as atividades e seus 

produtos, ficando estimulada e tendo fomentada sua curiosidade intelectual e 

ampliada sua própria formação cidadã. Sendo assim os nossos principais resultados 

obtidos até o momento estão relacionados à formação cidadã de jovens por meio de 

eventos, cursos e a publicização de informações sobre a história da juventude em 

livros e artigos, o que consideramos fundamental para uma abertura permanente de 

diálogo com os jovens visando trabalhar a questão da formação para a cidadania. 
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