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  INTRODUÇÃO:
A participação  da  juventude  na  política  é  um  direito
assegurado pelo Estatuto da Juventude e reestruturado
no  Plano  Estadual  de  Juventude.  Nos  últimos  anos,
muito se discute sobre a juventude e a emergência de
políticas  públicas  para  esta  parcela  da  população
brasileira. O referido trabalho tem por objetivo pesquisar
sobre a participação da juventude do município de Catu
– Bahia na concepção, implementação e execução das
políticas  públicas  para  as  juventudes,  bem  como,
compreender  a  percepção  e  apropriação  dessas
políticas pela comunidade jovem do município de Catu.
Vale frisar que o presente projeto não tem como intuito
avaliar as políticas públicas de juventude, embora em
muitos  momentos  possa  se  aproximar  desse  debate.
relação/percepção e apropriação dos jovens com essas
políticas de juventude.
  MATERIAL E MÉTODOS:
Como trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada em
interpretações, essa primeira etapa, pois o projeto ainda
está  em  andamento,  compreende  a  parte
teórica/conceitual  da pesquisa que se deu através de
levantamento  bibliográfico  (artigos  e  livros)  e
documental  sobre  os  temas  em  questão.  Materiais
estes como: o Estatuto da Juventude (2013), os artigos:
O Jovem como Sujeito Social de Juarez Dayrell (2003)
e O conceito de protagonismo juvenil de Renato Souza
(2009).  Obras  estas  que  foram  lidas  e  fichadas,  e
serviram como base teórico/conceitual para a discussão
do tema.
  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Segundo  Dayrell  (2003)  construir  uma  definição  da
categoria juventude não é fácil,  principalmente porque
os critérios que a constituem são históricos e culturais.
Existe um caráter universal dado pelas transformações
do  indivíduo  em  uma  determinada  faixa  etária,  nas
quais completa o seu desenvolvimento físico e enfrenta
mudanças  psicológicas.  É  bastante  variado  a  forma
como cada sociedade  lida  com esse momento.  Essa
diversidade  se  concretiza  baseando-se  nas  classes
sociais, etnias, identidades religiosas, valores, gênero,
até  mesmo  regiões  geográficas,  e  outros  aspectos.
Grande  parte  da  juventude  brasileira  desconhece  o
Estatuto da Juventude e os direitos que eles têm.

 Segundo o que rege o art. 4º do Estatuto da Juventude,
no capítulo II  sobre os Direitos dos Jovens: “O jovem
tem  direito  à  participação  social  e  política  e  na
formação, execução e avaliação das políticas públicas
de juventude. ”. Participações essas como: sua inclusão
nos espaços públicos e comunitários; envolvimento em
ações de políticas públicas quem tem como objetivo o
próprio benefício, da sua comunidade, cidade e região,
e do  país;  inclusão nos espaços  públicos de decisão
com direito  a  voz e voto.  Segundo Souza (2009),  as
políticas de juventude devem ter como principal objetivo
o poder de incrementar nos jovens a capacidade de se
comportarem  como  protagonistas  sociais,  sujeitos  de
direito  e  deveres.  Tais  políticas  devem  despertar  na
juventude  a  prática  cotidiana  da  cidadania  cultural-
política, enfatizando a participação democrática.

  CONCLUSÃO:
Diante  do exposto,  percebe-se que a juventude deve
ser entendida a partir da perspectiva da diversidade, ou
seja,  ao invés de compreendermos a juventude como
conceito  singular,  devemos  compreende-la  de  forma
plural  como  juventudes.  Com  relação  à  participação
política,  é  um  direito  assegurado  pelo  Estatuto  da
Juventude.
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