Jovens de Horizontina em processo de autoconhecimento
Horizontina é uma pequena cidade localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, a
500km da capital gaúcha, da grande Porte Alegre. No município, não vem sendo realizado nenhum
trabalho em prol do desenvolvimento da juventude local, principalmente aqueles que se
encontram em um estado de vulnerabilidade social, e que estão na faixa etária de 15 a 22 anos.
Jovens estes que pela sua faixa etária encontram-se em processo de transformações
comportamentais, tais como: uma suposta rebeldia, um certo isolamento, um apego ou exagero
ao grupo à qual pertence, formas de se vestir, falar e se relacionar, além de episódios de
depressão, tristeza ou euforia, muito conhecida como ‘crise de identidade’.
Na busca da estruturação de sua identidade sentindo-se ora inseguro, ora temeroso,
fazendo-se necessário neste momento um apoio que possibilite a ele buscar novas ferramentas
emocionais para se relacionar com o mundo e as suas angústias, vem ao encontro da proposta do
programa Semeando o Futuro com a
“Quando me convidaram para participar do
capacitação de desenvolvimento pessoal vem
projeto semeando o futuro pensei que não
seria
tão importante, mas os encontros me
minimizar as angústias dessa fase de
mostraram o contrário, com o grupo foi
adolescência e torná-la menos complexa,
divertido trabalhar, cada ideia era usada
possibilitando um acompanhamento para
sem exclusões, o projeto me mostrou que eu
consolidar os aspectos pertinentes a identidade sou capaz com o grupo todo, ninguém move
adulta, delineando suas escolhas para o
o mundo sozinho, é preciso se ajudar.
Com a Capacitação de Desenvolvimento
planejamento da sua vida futura.
Pessoal não foi diferente, agora eu entendo

Durante o processo da capacitação era
melhor o que eu quero para o meu futuro,
visível a evolução das atitudes dos jovens
me sinto mais confiante, antes era muito
participantes, onde ao iniciar o curso estavam fechado, ainda sou um pouco, mas me sinto
melhor com todo apoio que me foi dado”. 53 jovens introvertidos e sem perspectivas para
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traçar o seu futuro profissional e, à medida que
os encontros ocorriam, os 49 jovens que
realizaram toda a capacitação, interagiam cada
vez mais, trocando ideias, relatavam melhorias nas
suas relações interfamiliares e elaboraram a sua
concepção pessoal, através de suas características e
desejos, desenvolvendo assim o seu autoconceito.
Jovens participando da capacitação em
Desenvolvimento Pessoal

O programa Semeando o Futuro tem como meta, aperfeiçoar a capacidade das comunidades e
instituições locais para que juntos tenham maior autonomia em busca de melhores condições
socioeconômicas, principalmente ao se tratar de jovens em condições de vulnerabilidade. Este
programa de três anos veio em parceria entre a Fundação John Deere e Global Communities.

