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Introdução: Cultivando um Fruto chamado Brasil

Quando perguntamos a qualquer pessoa na rua
se tem o costume de participar das questões
ligadas a sua cidade, a resposta mais comum e
quase unânime é: sim, eu voto!

Esta tem sido a resposta majoritária para a
equação participação e democracia. Na verdade,
a grande maioria da população brasileira não
exerce nenhum tipo de participação, somente
o voto.

Além de pouco caldo de cidadania ativa, um
estudo do PNUD (Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento) mostra que os
brasileiros confiam pouco na democracia: entre
18 países pesquisados, o Brasil ficou em 15º
lugar no nível da adesão de sua população aos
princípios democráticos. Nesse estudo, 54,7%
dos entrevistados apoiaria um governo autoritário
se ele resolvesse problemas econômicos e sociais.
(Relatório Democracia na América Latina 2004)

É notório que precisamos avançar na consolidação
da democracia em nosso país.

Precisamos equilibrar essa balança. Por um lado,
a democracia representativa, aquela que delega
o poder aos eleitos e por outro a democracia
participativa, aquela que inclui a voz e as
demandas da população de forma direta. Não
se trata de um caminho ou outro e sim como
combinar as duas realidades dentro de um
mesmo processo democrático.

O hemisfério sul, principalmente, tem sido
reconhecido por práticas que desconstróem a
ordem de delegar e transmitir o poder como a
única forma de governar. O Brasil é reconhecido
pelos orçamentos participativos, pelas
conferências temáticas e pelos conselhos,
realidades em todas as esferas do governo.

No entanto, ainda há muito para se fazer. A
participação juvenil, assim como a de qualquer
cidadão, deve ser entendida como um direito
expresso no 1º artigo da Constituição brasileira.
E como tal, deve ser garantida e estar presente
de forma t ransversa l  no debate e
desenvolvimento das políticas públicas de
juventude de nosso país.

Hoje, temos um Conselho Nacional de Juventude,
com a participação majoritária da sociedade civil
e movimentos juvenis, cerca de 30% dos Estados
já têm Conselhos de Juventude e ainda
conhecemos experiências de sucesso em
municípios.

No final de abril de 2008, em Brasília, se encerrou
o processo da 1º Conferência Nacional de
Juventude, com a participação de mais de 400

mil jovens em todas as etapas, e votação de 22
propostas prioritárias dentro das mais de 4.500
resoluções debatidas.

São experiências que hoje estão se tornando
realidades impulsionadas por um potencial da
juventude em se organizar, propor e atuar nas
questões públicas. Nesse ponto outra balança
precisa ser equilibrada: por um lado, segundo
pesquisa realizada em 2003 pelo Instituto
Cidadania, 69% dos jovens acham que a política
influencia sua vida. Mas apenas 43% consideram
ter alguma influência na política.

O Projeto Frutos do Brasil reconhece esse
potencial a ser explorado. Selecionou histórias
de grupos de jovens que mostram suas
demandas, seus desafios e formas de participação
em suas regiões.

Esses jovens fazem parte de um grupo grande,
quase 22% de toda a população juvenil. Somando
os jovens que fazem e aqueles que querem fazer
alguma coisa pela sua comunidade, estamos
falando de mais de 7 milhões de pessoas. E
ainda 57% dos jovens têm interesse e
disponibilidade para se encontrar com outros
jovens e dialogar sobre temas relativos à
juventude brasileira (Ibase/Polis, 2005).

Além das experiências que se proliferaram por
todos os cantos do país, o Projeto Frutos do
Brasil reconhece a criatividade, inovação e
diversidade nas formas de participação. São
formas novas de organização, de expressão, de
sintetizar valores de grupos e sobretudo de
propor e contribuir com mudanças. A dança, a
arte, a literatura, a história, a música, deixaram
de ser somente campos de conhecimentos e
hoje, para muitos jovens, são os pilares de sua
atuação. Mais do que canais e formas de
expressão, são a identidade e a ligação
de pertencimento à sua região, grupos
e comunidade.

A juventude está deixando um legado não
somente pela quantidade expressiva de
experiências de mobilização e participação. Suas
vivências nos apontam para novos acordos
sociais. Como diz Boaventura dos Santos,
�precisamos mudar a gramática social�.

Devemos fortalecer essas experiências
democráticas visando à construção de uma
sociedade participativa que seja capaz de
promover uma vida digna para todos.
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Sobre o Frutos do Brasil: Um pouco da história...

A Aracati - Agência de Mobilização Social, em
2004, em parceria com a Fundação W.K. Kellogg
iniciou o desenvolvimento do Projeto Frutos do
Brasil, com o objetivo principal de reconhecer
a existência e dar visibilidade a experiências de
mobilização e participação juvenil.

Para isso, a principal estratégia foi produzir um
livro e um documentário capazes de retratar a
realidade de diferentes grupos de jovens. As 8
histórias retratadas foram selecionadas a partir
de uma consulta pública e a difícil tarefa de
registrar e compartilhar esses diferentes
universos coube à jornalista Neide Duarte.

O processo de produção não se restringiu
somente à coleta de imagens, horas em ilha de
edição e transcrições. Foram inúmeros
aprendizados, encontros de troca, depoimentos,
novas parcerias e a certeza da capacidade das
histór ias mobi l izarem outros jovens,
organizações, debates e mudanças.

Fundação W.K. Kellogg

Criada nos Estados Unidos pelo
pioneiro da indústria de cereais Will
Keith Kellogg, a fundação Kellogg é
hoje uma das maiores financiadoras
privadas do mundo, com doações
nos Estados Unidos, América Latina
e Caribe, sul da África, entre outras
regiões. Sua missão é apoiar
crianças, famílias e comunidades
nos seus esforços para criação e
fortalecimento de condições que
estimulem meninas e meninos em
situação de vulnerabilidade a se
desenvolverem como indivíduos e
como pessoas que contribuem
para a comunidade e a sociedade
em geral.

A partir do final de 2008 a Fundação
W.K. Kellogg inicia uma nova
programação para a América Latina,
geograficamente focada agora no
México e no Nordeste do Brasil. No
caso do Nordeste brasileiro o seu
novo foco de atuação para os
próximos anos terá a ver com os
temas da equidade racial e da
inclusão social, e suas interações
com nossa missão focada na infância
e na juventude nordestina.

Neide Duarte,
a jornalista poeta

Neide Duarte é jornalista formada
pela Faculdade de Comunicação e
Artes Armando Álvares Penteado,
em São Paulo. Depois de trabalhar
por 3 anos como repórter do jornal
Folha de São Paulo, ingressou na
Rede Globo. Ficou por 16 anos
fazendo matérias especiais para o
Jornal Nacional, Fantástico e Globo
Repórter. Antes de voltar como
repórter especial para a Globo, onde
esta atualmente, Neide apresentou
e dirigiu o Programa Caminhos e
Parcerias da TV Cultura. Viajou o
Brasil contando histórias de projetos
sociais e recebeu 11 prêmios
nacionais e reconhecimento
internacional pelas suas matérias.
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A Aracati é uma organização sem fins lucrativos cuja
missão é contribuir para o desenvolvimento de uma
cultura de participação juvenil no Brasil.
Desde 2001, vem desenvolvendo projetos nas áreas
de educação, comunicação e articulação política.

Projetos como Gincana da Cidadania, Frutos do Brasil
- Juventude em Debate e o Movimento Um Milhão de
Histórias de Vida de jovens são exemplos de como
a participação do jovem pode impactar positivamente
no contexto social, político e econômico do país.

Em sua trajetória, a Aracati formou mais de 400
jovens, 150 educadores e sensibilizou cerca de 25.000
pessoas em sua rede.

A sede da Aracati fica em São Paulo. Mas a inspiração
do nome da organização vem do Nordeste. O aracati
é uma brisa que se forma no litoral e passa todos os
dias, geralmente nos fins de tarde, por cidades e vilas
de clima muito quente e seco no interior do Ceará.
Quando o aracati passa as pessoas saem de suas
casas e encontram se nas ruas, atrás do frescor
trazido pelo vento.

A crença na capacidade dos brasileiros de construir
juntos um país melhor para todos nós fez surgir um
outro aracati. Um aracati que, assim como a brisa
que refresca o interior do Nordeste, é capaz de tirar
as pessoas, em especial os jovens, de suas casas.
Um aracati que é capaz de gerar movimento de
participação. Em suma, um aracati de mobiliza-
ção social.

Um vento de mobilização



Sobre o Frutos do Brasil

Banco com mais de 160 histórias de mobili-
zação juvenil

Encontro de intercâmbio entre os grupos
selecionados

Eu realmente duvidava que o um
Movimento Juvenil unificado fosse
possível pela complexidade de todas as
Juventudes, mas este encontro me fez
ver que eu estava errado.
Deco Ribeiro, E-Jovem

5 mil exemplares do livro distribuídos
gratuitamente para:

· Escolas Públicas de Ensino Médio
· Bibliotecas Comunitárias
· Bibliotecas nos Metrôs de São Paulo
· Bibliotecas Rurais, Quilombolas e na Amazônia
· Grupos Juvenis
· Acadêmicos e estudantes universitários
· Organizações da Sociedade Civil
· Fundações e Institutos Privados
· Governos Federal e Estadual

O que já foi feito?

25 mil downloads do livro no site da Aracati

120 horas de imagens captadas

Produto final: vídeo documentário com 54
minutos de duração

Lançamento nacional � 500 pessoas
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60.000 acessos ao site

20 matérias sobre o livro, as histórias e
participação juvenil

Qual é a razão?
Nossas razões são tão diversas quanto nós mesmos.

Somos jovens inquietos, e desorganizados sim, porque

nos organizamos de maneiras diferentes, que não

são reconhecidas ou compreendidas.

De acordo com nossas potencialidades e com o que

podemos fazer, conseguimos nos organizar, trazendo

coisas novas e valorizando cada experiência.

Somos as histórias do livro, histórias que já existem,

aqui valorizadas. Você duvida?

Pegue o livro! Leia! Perceba que somos exemplos de

protagonismo juvenil não tutelado e, felizmente,

apenas uma amostra de um universo maior.

É preciso reconhecer as nossas iniciativas. Nos retratar

como sujeitos que fazem a história e não as assistem.

A essência da juventude não está na frieza das

pesquisas acadêmicas, e sim em ações concretas que

dão sentido a nossas utopias / inquietudes.

Esperamos que o livro traga novos e mais olhares

para as juventudes, para nós; podendo mesmo motivar

/ fomentar outras histórias, porque o livro não é só

um produto, mas um processo, histórias

em movimento.
Não somos histórias com começo, meio e fim... Somos

sim Frutos do Brasil, e as sementes estão lançadas.

Pelos jovens protagonistas das histórias do livro para o

evento de lançamento em São Paulo

Juventudes!!! Que juventude?

Mobilização? Democracia? Participação?



Este livro, para mim, é o contrário da violência, o
contrário de todos os índices que dizem respeito aos
jovens: homicídios; os que matam e os que morrem,
as drogas, o desemprego.

O que encontrei nessas viagens, durante um ano e
meio pelo Brasil, foram jovens que, apesar de viverem
em lugares precários, com dificuldades imensas, onde
falta água, saneamento básico, onde é difícil chegar
até a escola, onde não existem livros, nem livrarias,
nem dinheiro para comprar o livro, não se sentiram
vítimas desses ambientes, nem determinados por
eles, não aceitaram que o destino já estivesse traçado.

Foram jovens que perceberam que não poderiam ser
ninguém se não conseguissem melhorar o mundo em
volta deles, que não seriam nada se não conseguissem
fazer a sua comunidade crescer junto com eles.

Foram jovens que souberam viver com clareza o
pensamento do filósofo espanhol, Ortega y Gasset:
�eu sou eu e minhas circunstâncias�. Eu sou eu e
tudo o que vive e cresce em torno de mim.

São jovens que têm amor ao outro e amor ao mundo.

São jovens que não cabem no seu mundo, querem
entrar em contato com outros jovens, querem um
mundo maior, mas não acreditam na globalização.

São jovens que querem mudar o mundo.

Os meninos de Salvador, da Universidade Federal da
Bahia, que criaram o Bansol, querem mudar o modelo
econômico em que vivemos e nos oferecem economia
e solidariedade. O que manda no mundo é o consumo
e não a produção, eles nos ensinam. Tudo depende
de você perceber para onde está mandando o seu
dinheiro. Se for um refrigerante famoso estará indo
para os Estados Unidos, se for a água de coco, o
dinheiro estará ficando aqui mesmo.

Se eu deixar de comprar o sabonete no supermercado
e comprar da minha vizinha, estarei deixando o
dinheiro circular na minha comunidade, em benefício
de todos. Uma aula de economia, desses meninos
estudantes de administração de empresas de Salvador.

Os jovens do Força Ativa, na periferia de São Paulo,
na Cidade Tiradentes, se preocupam com a informação,
a educação e a consciência crítica dos moradores do
bairro. A preocupação dos jovens, no lugar da
preocupação do estado. Notícias boas numa das
periferias mais violentas da cidade.

Os jovens do Saúde e Alegria buscam vencer o
isolamento das comunidades amazônicas que vivem
na beira daqueles rios imensos e poderosos, donos
da vida dos homens, da terra dos homens. Os rios
determinam tudo: se vai ser possível chegar até a
escola, se vai ser possível chegar até o lugar onde
existe um médico.

Para o Frutos do Brasil
Por Neide Duarte

Esses jovens querem entrar em contato com outros
jovens, querem participar, estar incluídos na vida da
nação, assim, através das rádios comunitárias, dos
jornais escritos à mão, eles mandam notícias suas
para o mundo. Já que ninguém dos grandes centros
os procura para saber o que sonham, o que querem,
o que buscam, eles mesmos se encarregam de ser
os jornalistas, os radialistas e vem ao mundo para
dizer quem são.

Os jovens negros do Geledés sabem que vivem uma
exclusão histórica dentro da sociedade. E sabem
também que, justamente por isso, precisam estar
juntos para que consigam enfrentar a exclusão e o
estigma do mundo e assim conseguir ser as pessoas
que são, simplesmente.

Os jovens gays do E-Jovem sabem que a exclusão
para eles, por um lado, pode ser pior ainda, podem
ser excluídos até dentro da própria casa. Mais do que
nunca, sabem que precisam estar juntos para defender
o direito de ser quem são sem serem lembrados a
todo momento, que são gays antes de ser gente.

Os jovens de classe média de Brasília, do Interagir
são jovens que têm comida, facilidade na condução,
acesso e oportunidades para o estudo, mas não estão
satisfeitos com isso, querem criar redes de apoio,
oferecer logística para outros que tem propostas e
não tem condições de criar grupos de participação
social. Trabalham para ajudar outros a se desenvolver.
Sabem que a vida não se faz sozinho. Sabem que a
vida se faz no plural.

Os jovens do sertão da Bahia, do Juventude e
Participação Social estão preparados para ampliar
seu mundo. A maioria são jovens agricultores. Vivem
no semi árido, trabalham com o sisal, ganham pouco,
ou então não ganham nada, o trabalho é difícil fora
da lavoura, mas estão de braços abertos olhando
para o resto do Brasil, sem deixar de olhar para o
seu lugar, para o biscoito carequinha, para as folhas
do licuri, para a paisagem da caatinga e para todas
as questões da juventude.

Os jovens, da Aliança com o Adolescente, do sertão
do Ceará e Zona da Mata de Pernambuco querem
crescer, entender e participar das coisas do mundo
sem renunciar à tradição. Aliás preferem a tradição
à televisão.

Sabem que vivemos um modelo econômico onde o
equilíbrio é dado pelo desequilíbrio.

São jovens empreendedores que buscam ter o seu
próprio negócio, sem abandonar a sua terra, para vir
buscar a salvação em São Paulo. São jovens que
acreditam que a salvação está ali mesmo, no seu
quintal, na vida com a comunidade, não por limitação,
por não poder ganhar o mundo, mas por escolha da
sua consciência.

O livro todo se resume muito bem no pensamento
de uma garota de Pernambuco. Um doce fruto do
nosso Brasil.

- Eu sou Viviane, tenho 19 anos, sou agente de
desenvolvimento local e moro na cidade de Lagoa de
Itaenga. Gostaria de responder a primeira pergunta
que me causou muito entusiasmo, que é em relação
à preocupação do jovem da Zona da Mata aqui de
Pernambuco. As nossas preocupações são diversas,
mas eu acho que uma preocupação muito sublime é
com a vida, em sua forma mais simples. Preocupação
com a vida, com o ambiente, com a vida do próximo,
com os valores, com a questão da cidadania. É você
lutar por tudo isso e saber que não luta sozinho, que
você luta com uma multidão de jovens que também
acreditam naquilo que você carrega.



O Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura

(MinC), assume a cultura, a educação e a cidadania,

enquanto incentiva, preserva e promove a diversidade

cultural brasileira. Por meio da Secretaria de Programas

e Projetos Culturais, o MinC iniciou, em 2004, a

implantação dos Pontos de Cultura, com a missão de

desesconder o Brasil, reconhecer e reverenciar a

cultura viva de seu povo.

O Programa Cultura Viva contempla iniciativas culturais

que envolvem a comunidade em atividades de arte,

cultura, cidadania e economia solidária. Essas

organizações são selecionadas por meio de edital

público e passam a receber recursos do Governo

Federal para potencializarem seus trabalhos, seja na

compra de instrumentos, figurinos, equipamentos

multimídias, seja na contratação de profissionais para

cursos e oficinas, produção de espetáculos e eventos

culturais, entre outros.

www.cultura.gov.br/cultura_viva/

Programa Cultura Viva

Mas e agora? Qual é a idéia?

A segunda etapa do projeto foi iniciada em
dezembro de 2007. Desta vez, estão previstas
ações para inspirar o surgimento de novas
experiências de mobilização juvenil. Mais do que
disseminar o livro e o documentário, a proposta
do Frutos do Brasil - Juventude em debate é
contribuir para a ampliação da cultura de
participação juvenil, reconhecendo as múltiplas
formas de expressão e demandas das juventu-
des brasileiras.

Atuação em Rede

O Projeto Frutos do Brasil - Juventude
em debate se tornou um Pontão de
Cultura, integrado ao Programa Cultura
Viva do Ministério da Cultura e com isso
suas atividades irão se refletir e ser
ampliadas na rede de pontos de cultura
já existente. Um dos objetivos do Frutos
do Brasil é estimular a troca e inter-
câmbio de experiências entre pontos
de cultura que atuam com juventude.

[06]

Principais Ações

O projeto prevê a formação de 80
agentes de mobilização indicados pelos
40 pontos de cultura selecionados.
Nessas formações serão distribuídos o
kit Frutos do Brasil, debatidas sugestões
de atividades e elaborados os planos
de mobilização de cada Ponto de
Cultura.

O objetivo é que cada Ponto de Cultura,
com os materiais contidos no kit e nas
atividades sugeridas, possa estimular
o surgimento de Núcleos de Ação em
suas cidades. Estes núcleos, formados
por jovens, terão o papel de ampliar
a mobilização juvenil, aprofundar o
debate sobre as demandas dos jovens
locais e propor mudanças.

Além disso, o projeto prevê a
distribuição de materiais para todos os
Pontos de Cultura. Esta ação será feita
em conjunto com um esforço de
assessoria de imprensa para disseminar
a atuação dos Núcleos de Ação por
todo o país.



DOCUMENTÁRIO FRUTOS DO BRASIL
O documentário Frutos do Brasil possui 54
minutos de duração e retrata em capítulos 8
histórias de grupos de jovens de diferentes
regiões do país. As imagens colocam cor e relevo
na diversidade de contextos sociais em que cada
grupo está inserido, seus desafios e sua atuação.

O documentário é um convite para entrar em
cada um dos diferentes mundos: escutar desde
o maracatu do jovem rural, ao som do asfalto
do jovem urbano. Perceber as demandas
cotidianas dos jovens ribeirinhas e as soluções
encontradas nas salas de aula da universidade.
São histórias que se misturam com tantas outras
dos mais de 50 milhões de jovens brasileiros.

FRUTOS DO BRASIL
Histórias de Mobilização Juvenil
No livro �Raízes do Brasil�, Sérgio Buarque de
Hollanda defendeu a tese de que o brasileiro é
cordial por natureza. Setenta anos depois
histórias de jovens de várias regiões do país
comprovam que a cordialidade inata do brasileiro
não é necessariamente sinônimo de passividade
nem submissão.

No livro �Frutos do Brasil�, escrito pela jornalista
Neide Duarte, você vai conhecer oito histórias
reais de mobilização juvenil que mostram que
uma nova geração de brasileiros quer, pode e
já está ajudando a mudar o país.

O prefácio foi escrito pelo colombiano Bernardo
Toro, intelectual com experiência internacional
no desenvolvimento de projetos de comunicação
e mobilização social.

CURTAS JOVENS
A Aracati, convidou organizações que já têm
experiência com comunicação, juventude e
produção de vídeo para, a partir do debate sobre
participação juvenil, produzirem curtas sobre
suas experiências locais. Esses vídeos estão
disponíveis na seção �Extras� do DVD do
documentário Frutos do Brasil.

MATERIAL DE APOIO
Este material foi desenvolvido para apoiar as
organizações na utilização dos itens contidos no
kit. Contendo mais detalhes do Projeto Frutos
do Brasil, sugestões de atividades e informações
complementares de cada uma das 8 histórias
contidas no livro e documentário, esse material
também está disponível no site do Projeto:
www.frutosdobrasil.org.br.

Sobre o Frutos do Brasil
Kit Frutos do Brasil
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Os Núcleos de Ação são pólos, essencialmente
formados por jovens, que, a partir de uma
reflexão sobre a realidade e demandas da
juventude da sua região, assumem o papel de
aprofundar o debate e de se organizar para uma
ação concreta de mudança.

A principal característica dos Núcleos de Ação
não é a similaridade do tipo de atuação, ou seja,
cada �Núcleo� deve ter um perfil coerente com
a sua história. As suas ações devem ser o
resultado das demandas da juventude da região
e ainda devem estar em sintonia com sua
natureza: arte, teatro, dança, música e demais
formas de expressão cultural.

No entanto, como o próprio nome diz, os Núcleos
de Ação, têm como principal característica a
postura propositiva. Ele determina sua ação e
o exercício de participação é realizado de forma
coletiva e co-responsável.

Ampliar a cultura de participação juvenil

Contribuir para a melhoria da condição de vida
dos jovens da região

Ampliar o conhecimento das questões ligadas à
juventude da região

Ampliar as formas de expressão e participação
da juventude

Ser uma referência local para as questões ligadas
à participação juvenil

Quais são os objetivos
dos Núcleos de Ação?

Qual o papel dos Agentes de Mobilização?

Os agentes de mobilização são os jovens e
educadores que participaram da formação do
projeto Frutos do Brasil. O papel dos agentes é
realizar as atividades que darão início à formação
dos Núcleos de Ação. Essas atividades devem
estar descritas no Plano de Mobilização.

É importante ainda que os agentes acompanhem
as demais atividades do Projeto  tais como:
visitas, blog, e grupos, etc. São também
responsáveis pelos relatórios de atividade e
prestação de contas.

Os agentes assumem o papel de multiplicador
das metodologias e demais debates que
acontecem no Projeto para os envolvidos com
o Ponto de Cultura.

A formação dos Núcleos de Ação deve passar
pelas fases de sensibilização dos jovens, de
conhecer a realidade da juventude da região e
da definição de suas ações de mudança.

Essas fases não devem ser entendidas como
lineares e nem mesmo como limites para o
surgimento dos �Núcleos�. Cada Ponto de Cultura
poderá desenvolver formas e atividades diferentes
das sugeridas nesse material. A diversidade da
rede dos Pontos irá favorecer para que novas
formas e ações possam surgir.

Como formar os Núcleos
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Os Núcleos de Ação: O que são os Núcleos de Ação?

Frutos do Br asil

Juventude
em
Debate



01 Sensibilização
O que é?

É nesta fase que são realizadas ações para sensibilizar, principalmente,
os jovens e demais moradores da região. São atividades que podem
sensibilizar para o tema e ainda motivar para a ação. É importante
lembrar que  mobilização não é promoção de um evento. Mobilizar é
pensar num processo. Desta forma, esta fase inaugura o processo de
formação dos Núcleos de Ação e deve ser sempre ligada às de-
mais atividades.

SESSÃO PIPOCA
Reúna os jovens para assistirem juntos o
documentário. Aproveite para estimular o debate
e a relação das histórias e depoimentos com a
sua realidade local. Os curtas podem ajudar e
ilustrar ainda mais uma ou outra temática. Não
se esqueça de incluir nesta sessão pipoca, outras
produções locais sobre juventude. Promova
várias exibições! Pode ser em lugares diferentes
e quanto mais jovens tiverem a oportunidade
de debater e refletir mais força terão os Núcleos
de Ação.

Sugestões de atividades

SEMANA DA  JUVENTUDE
Um forma de envolver os demais atores da
cidade, organizações da sociedade civil, prefeitura
e movimentos juvenis é organizar uma Semana
da Juventude. Convide todos os envolvidos com
o tema juventude a proporem e realizarem
atividades em uma mesma semana. Desenvolva
a construção e operação do evento por meio de
um Fórum coletivo. Além de colocar a juventude
como tema central ao longo de toda a semana,
esta atividade mobiliza muitos jovens e identifica
temas para os Núcleos de Ação.

É importante rever as ações já previstas dentro
do planejamento da organização e do Ponto de
Cultura. É sempre bom complementarmos
esforços e não trabalharmos com inicia-
tivas dissociadas.

Fique atento com a diversidade na hora de
mobilizar. Quem vocês estão mobilizando? Que
jovens? Pense em gênero, raça, região da cidade
e tantos outros aspectos para que a maior
diversidade possível seja sempre contemplada.
O debate e as perspectivas de atuação dos
Núcleos de Ação serão mais inclusivas e portanto
com maior potencial de mudança.

NÃO ESQUEÇAM!*
Sabemos que mobilização não é um evento.
Então como mobilizar os jovens não somente
para a sessão pipoca ou para a Semana da
Juventude? Como mobilizá-los para a formação
e desenvolvimento dos Núcleos de Ação? É
importante que as próximas atividades já estejam
marcadas e organizadas para que o processo
não esfrie.

Ao longo das atividades de mobilização, você
poderá escolher fazer processos paralelos com
diferentes grupos em função dos interesses,
disponibilidades e afinidades com esse ou aquele
tema. Cada Ponto de Cultura poderá fomentar
mais de um Núcleo de Ação.
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02 Conhecendo a realidade da juventude
O que é? É nesta fase que são realizadas ações para ampliar o conhecimento

das demandas da juventude das regiões e as oportunidades já existentes.
Estas atividades por um lado procuram ouvir as demandas dos jovens,
suas vontades, desejos e por outro identifica projetos, programas e
iniciativas já existentes. É importante que o conhecimento não se
restrinja somente a números e estatísticas, mas que possa contemplar
opiniões, sugestões e análises de quem vive no cotidiano dos desafios
no seu dia a dia.

Sugestões de atividades

O POVO QUER SABER
Sugestão de passo a passo:

Reúna os jovens para definir o que querem saber
sobre a juventude. É importante que pensem
se querem se aprofundar em um tema específico
ou impressões abertas.

Defina um número de pessoas que vocês
conseguem entrevistar. Pense em uma
quantidade possível para o tamanho de sua
equipe e que ao mesmo tempo, represente um
bom número de jovens.

Depois disso elabore um questionário. Um bom
questionário não depende do número de
perguntas e sim na qualidade delas.

Faça a divisão das equipes de entrevista e mão
na massa!

Completado o número de pessoas entrevistadas
que vocês definiram no planejamento, agora é
hora de tabular, ou seja, juntar todas as respostas
de uma mesma pergunta. Assim, vocês terão
uma fotografia das demandas dos jovens de sua
comunidade.

Ô DE CASA? TÔ ENTRANDO.
Agora que vocês possuem um retrato da
juventude de sua comunidade, reúna os jovens
e pensem com quem gostariam de conversar
na prefeitura da sua cidade sobre estas
informações que vocês coletaram. Quais áreas
e secretarias seriam interessantes?

Escolha alguém para juntos tentarem agendar
as visitas. Mas antes da visita, não se esqueça
de se preparar.

Façam uma pesquisa sobre os programas e
projetos já existentes no governo municipal
dirigidos à juventude. Elaborem um roteiro de
perguntas. Peçam dados e tirem as dúvidas.

É muito importante que espaços como
coordenadoria ou assessoria de juventude
possam ser visitadas e que o Núcleo possa
estabelecer um diálogo.

Já existem muitas pesquisas sobre o tema
juventude e ainda dados relativos às demandas
tais como trabalho, educação, entre outros. É
importante que as informações colhidas da sua
comunidade possam ser complementadas com
outros dados regionais, ou até mesmo nacionais.
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NÃO ESQUEÇAM!* Identifiquem se ocorreram as Conferências
de Juventude no seu município e como
se desenvolveram.

É interessante aproveitar a oportunidade de
realizar uma pesquisa com os jovens da sua
comunidade para entender o universo da
pesquisa: amostra, dados, estatísticas. É um
conhecimento importante nos dias de hoje!

Depois do final das atividades pense em um
produto final. Pode ser uma apresentação dos
resultados por meio de uma intervenção artística,
um vídeo, um documento ou até mesmo um
site. Informações devem sempre circular! Pensem
como fazer a devolutiva desse processo para a
comunidade e principalmente aos jovens e
envolvidos da prefeitura.



03 Ações de mudança
O que é? É nessa fase que são realizadas as ações de mudanças ou ações

políticas. São muitas as formas e possibilidades de se pensar uma
ação política. As variáveis que definem a ação são principalmente a
natureza do problema e quais os atores estão envolvidos na solução
do problema.

Sugestão de Reflexão
Alguns tipos de ações políticas podem levar muito tempo. Então é
importante que o grupo avalie suas intenções, sua natureza e seus
objetivos. Consulte o Guia da Rede Sou de Atitude, entregue junto
com este material.

[11]
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Participação Juvenil
Diversidade
Educação

Cultura

Cidades e Violência Urbana
Trabalho e Geração de RendaJuventude Rural

Acesso à Informação e Democratização da Comunicação

Temas sugeridos

Rodas de Conversa: Introdução

As rodas de conversa podem ser entendidas
como pontos de partida para a formação dos
Núcleos de Ação. Ou mesmo incorporadas como
uma prática constante pelos Núcleos. Com
certeza podem ter um papel importante durante
as atividades de sensibilização.

Resgatar o prazer de sentar em círculo, de deixar
girar um assunto por algumas horas, de escutar
as diferentes opiniões, de aprender com a idéia
do outro, de amadurecer a sua percepção. A
roda de conversa é uma forma de inaugurar um
bom papo e aprender em conjunto.

Nas próximas páginas destacamos de cada
história presente no livro e no documentário
Frutos do Brasil, algumas informações,
depoimentos, dados e perguntas inspiradoras
para ajudar o começo da conversa. Cada um
dos capítulos do livro e do documentário,
possuem uma infinidade de formas, temas e
desafios para debater.

Essas rodas ficam mais ricas depois de uma
sessão pipoca do documentário Frutos do Brasil
e ainda da leitura de cada história no livro.

Frutos do Br asil

Juventude
em
Debate
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Conselhos e Coordenadorias Estaduais e Muni-
cipais de Juventude
É um órgão responsável por assegurar, no âmbitomunicipal, políticas públicas para os jovens e promovero diálogo entre o Poder público e os movimentosjuvenis.  Nem todos os Estados e Municípios possuemestas esferas instituídas.

Conselho Nacional de Juventude
Criado em 2005, tem as atribuições de formular epropor diretrizes da ação governamental voltada àpromoção de políticas públicas para a juventude,fomentar estudos e pesquisas acerca da realidadesócio-econômica juvenil e fazer o intercâmbio entreas organizações juvenis nacionais e internacionais.Composto por 1/3 de representantes do poder públicoe 2/3 da sociedade civil, ao todo 60 membros,compõem este conselho.

A necessidade de fazer parte e de se
comprometer com um grupo é característica da
juventude. Boa parte deles tem também um
desejo latente de arregaçar as mangas e
participar. A todo momento, é possível contribuir
para formar a chamada �opinião pública�.

Política é toda atividade que exercemos para
influenciar os acontecimentos, pensamentos e
sobretudo as decisões da sociedade. Quem
participa da vida de uma comunidade, de uma
cidade, Estado ou país, torna-se sujeito de suas
ações, sendo capaz de criticar, defender direitos,
fazer escolhas e cumprir os seus deveres. O
exercício da participação é um dos principais
instrumentos na formação de uma atitude
democrática.

Além disso, existem outras formas de
participação: os grupos culturais, ecológicos,
associações comunitárias e outros tipos de
movimento também são exemplos.

�(�) Eu não me reconhecia como uma pessoa
capaz de desenvolver ações em prol da
comunidade. Achava que tudo tinha que ser
feito pelos politicos (�)�

Dados

Na pesquisa do Instituto Cidadania, entre 40% e 60% dos entrevistados demonstraram interesse
em atuar, principalmente em associações comunitárias ou profissionais, em entidades ligadas à
preservação do meio ambiente, em ações contra o racismo, assistência social ou em conselhos
de educação e saúde. Além disso, 84% dos entrevistados afirmaram que acreditam no próprio
poder de transformar o mundo;

Os jovens que de fato participam ou já participaram de alguma forma associativa (movimentos
sociais, ONGs, sindicatos, partidos políticos, grupos culturais e religiosos) somam cerca de 13
milhões, equivalente a 27,3% da população juvenil de 15 a 29 anos, conforme o estudo da Unesco,
de 2004;

Os jovens avaliam ser importante a atividade política. Entre os entrevistados da pesquisa do
Instituto Cidadania, 85% disseram que política é importante e 65% afirmaram ser um setor que
exerce influência direta em suas vidas. O sinal claro de que se sentem excluídos e pouco
representados nas esferas de decisão do poder público se revela em alguns números: 55%
avaliaram que não conseguem influir na política e 64% responderam que não confiam nos
deputados e senadores;

Embora demonstrem descrédito nos políticos, 85% dos jovens ouvidos na pesquisa Ibase/Pólis
concordaram totalmente com a frase �é preciso abrir canais de diálogo entre os cidadãos e o
governo� e 89,5% com a afirmação �é preciso que as pessoas se juntem para defender
seus interesses�.

Tema: Participação Juvenil



Resoluções da Conferência
Nacional de Juventude sobre o

tema Participação

1 - Criar o Sistema Nacional de Juventude,
composto por  órgãos de juventude
(secretarias/coordenadorias e outros) nas três
esferas do governo, com dotação orçamentária
específica; conselhos de juventude eleitos
democraticamente, com caráter deliberativo,
com a garantia de recursos financeiros, físicos
e humanos; fundos nacional, estaduais e
municipais de juventude, com acompanhamento
e controle social, ficando condicionado o repasse
de verbas federais de programas de projetos de
juventude à adesão dos estados e municípios a
esse sistema.

2 - Garantir uma ampla reforma política que,
além do financiamento público de campanha,
assegure a participação massiva da juventude
nos partidos políticos, com garantia de cota
mínima de 15% para jovens de 18 a 29 anos
nas coligações, com respeito ao recorte étnico-
racial e garantindo a paridade de gênero;
mudança na faixa-etária da elegibilidade
garantindo como idade mínima de 18 anos para
vereador, prefeito, deputados estaduais, distritais
e federais e 27 anos para senador, governador
e presidente da república.

3 - Incentivar e implementar nas escolas e
universidades mecanismos e disciplinas
(discutidas com o CONJUVE e MEC) relacionadas
à participação política, que estimulem o debate
e a troca de informações sobre temas referentes
ao governo, movimentos sociais, história,
conjuntura política e econômica, cidadania e
políticas públicas, exercitando e desenvolvendo
assim o senso-crítico, sobretudo, sobre a
realidade local.

*Este texto é uma reprodução fiel do documento
final da Conferência Nacional de Juventude.
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Perguntas Orientadoras

1 � Quais foram as resoluções da Conferência
Estadual de Juventude, do seu estado, sobre
este tema?

2 � As resoluções da Conferência Nacional de
Juventude fazem sentido para a realidade de
sua comunidade?

3 � Estes dados retratam a realidade da sua
comunidade com relação a este tema?

4 � Quais as propostas de Políticas Públicas no
seu município para este tema?

Rede Sou de Atitude - www.soudeatitude.org.br
Juventudes e Ação Política � www.jap.org.br
Amigos Associados de Ribeirão Bonito � Amarribo � www.amarribo.org.br
Institutos de Estudos Socioeconômicos � www.inesc.org.br
Instituto Polis � www.polis.org.br

Saiba Mais

No documentário Frutos do Brasil

Todas as histórias podem ilustrar formas de participação juvenil. Cada uma inspira para um tema
ou causa. Aproveite esta diversidade para promover um debate amplo e uma reflexão sobre a
participação juvenil em sua comunidade.
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Ser homossexual (gay ou lésbica), bissexual,
travesti ou transexual não é doença, não é ilegal,
não é desvio, nem é opção. É uma orientação
como é a heterossexualidade, conforme
estabeleceu a Organização Mundial de Saúde
(OMS), no dia 17 de maio de 1990.

Infelizmente, o preconceito aos homossexuais
é ainda a realidade dos 18 milhões de GLBTs no
Brasil. Entre eles, cerca de 5 milhões de jovens
entre 16 e 29 anos.

Tema: Diversidade

Dados

25% dos jovens não gostariam de ter um
homosexual como colega de classe (Pesquisa
Juventude e Sexualidade, UNESCO, 2004);

Professores de escolas públicas consideraram
que expressões de conotação negativa em relação
aos homossexuais são brincadeiras, coisas sem
importância (Pesquisa Juventude e Sexualidade,
UNESCO, 2004);

A cada três dias um homossexual foi assassinado
em 2007 (Relatório anual do Grupo Gay da
Bahia, 2008);

O Nordeste é apontado como a região mais
perigosa: um gay nordestino corre 84% mais
risco de ser assassinado do que no Sul e Sudeste.
A maioria das vítimas tem entre 20 e 40
anos (Relatório anual do Grupo Gay da Bahia,
2008); e

-67% dos homossexuais já sofreram algum
tipo de discriminação (APOGLBT, 2007).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos defende
que todos os seres humanos têm direitos iguais, �sem
distinção alguma de raça, de cor, de sexo, de língua,
de religião, de opinião política ou outra, de origem
nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de
qualquer outra situação�.

A Constituição Federal proíbe explicitamente todo e
qualquer tipo de discriminação (artigos 3 e 5).
Atualmente, cidades como Campinas, Juiz de Fora,
Fortaleza, São José do Rio Preto, Belo Horizonte e
alguns estados como São Paulo, Distrito Federal,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, entre
outros possuem leis específicas que punem
discriminação aos GLBTs.

�Porque eu não quero aparecer? É um motivo
pessoal. Não quero que minha mãe e meu pai
me vejam falando sobre isso. Eles iam achar
que era provocação. Quando eles descobriram,
me disseram que isso era coisa demoníaca, que
alguém tinha colocado aquilo na minha cabeça
e que eles podiam tirar com uma oração.�Se
você tivesse contado desde pequeno, a gente
podia ter feito uma coisa pra isso passar.� Isso
foi a minha mãe. O meu pai disse que era pra
eu pegar as minhas coisas e sumir de casa, e
se eu quisesse ficar dentro da casa dele eu
nunca mais poderia usar o telefone, teria que
viver a vida enjaulado. Eu continuo a viver na
minha casa, mas já faz um ano que meu pai
não fala comigo. Ele não se senta à mesa comigo.
Se eu estou na mesa ele não senta.�
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1 - Incentivar e garantir a Secretaria Nacional
de Segurança Pública do Ministério da Justiça a
incluir em todas as esferas dos cursos de
formação dos operadores/as de segurança pública
e privada em nível nacional, estadual e municipal
no atendimento e abordagem e no aprendizado
ao respeito à livre orientação afetivo-sexual e
de identidade de gênero com ampliação
do Decradi � Delegacia de crimes raciais
e intolerância.

2 - Criação e revisão curricular e institucional
do espaço escolar para garantir o reconhecimento
das especificidades das/dos jovens GLBT, de
forma permanente garantindo nas escolas e
universidades o reconhecimento e a valorização
da livre orientação afetivo-sexual e de identidade
de gênero, tais como: formação de professores
em direitos humanos e nos cursos de extensão
e pesquisa.

3 - Campanhas e propagandas com personagens
adolescentes e GLBT sobre DST/AIDS, criação
de material específico de sexo seguro para as
lésbicas e capacitação contínua de profissionais
de saúde para a humanização do atendimento
e tratamento ao público GLBT respeitando
suas especificidades.

*Este texto é uma reprodução fiel do documento
final da Conferência Nacional de Juventude.

Resoluções da Conferência Nacional de Juventude sobre o tema GLBT

Perguntas Orientadoras

1 � Quais foram as resoluções da Conferência
Estadual de Juventude, do seu estado, sobre
este tema?

2 � As resoluções da Conferência Nacional de
Juventude fazem sentido para a realidade de
sua comunidade?

3 � Estes dados retratam a realidade da sua
comunidade com relação a este tema? Porque?

4 � Quais as propostas de Políticas Públicas no
seu município para este tema?

Secretaria Especial de Direitos Humanos � Programa Brasil sem Homofobia �
www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/brasilsem

ABGLT � Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais �
www.abglt.org.br

CLAM � Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos � www.clam.org.br

Saiba Mais

A história do Grupo E-Jovem retrata bem as questões GLBT. Temas como: suicídio entre os jovens
GLBT, esteriótipos que a sociedade impõe, preconceito e diversidade são alguns itens que aparecem
no documentário.

No documentário Frutos do Brasil
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Tema: Educação

Educação é direito garantido na Constituição.
Está mais do que evidente que para se conseguir
uma educação pública de qualidade no Brasil é
preciso aumentar os investimentos. O país destina
à escola pública em torno de 4,6% do PIB, sendo
que o ideal seria elevar esse investimento para
8% do PIB.

As escolas públicas (municipais, estaduais e
federais, juntas) são responsáveis pelo
atendimento de 87% de todos os estudantes do
ensino básico, ou seja, a melhoria da educação
pública é crucial para o desenvolvimento do país,
mas vencer o desafio educacional brasileiro
passa pelo compromisso e pela ação de
cada um.

Dados

-Hoje são 1,5 milhão de jovens analfabetos. O
número de jovens negros analfabetos, na faixa
etária de 15 a 29 anos, é quase três vezes maior
que o de jovens brancos;

A freqüência ao ensino médio na idade adequada
ainda não abrange metade dos jovens brasileiros
de 15 a 17 anos. Cerca de 34% deles ainda
estão retidos no Ensino Fundamental. A
defasagem idade-série também é maior entre
os negros;

-Apenas 12,7% dos jovens de 18 a 24 anos
têm acesso ao Ensino Superior. A desigualdade
entre jovens brancos e negros se torna ainda
maior: na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa
de freqüência líquida para os brancos é de 19,6%,
enquanto para os pardos é de 6,4% e de 6,3%
para os pretos, uma diferença de quase três
vezes em favor dos jovens brancos;

O obstáculo para cursar a faculdade é ainda
maior para os mais pobres. Entre os estudantes
da rede privada (em todas as faixas etárias),
apenas 1% pertencia às famílias mais pobres e
55,1% às famílias de maior renda. Nas
instituições públicas de ensino superior, 1,9%
dos alunos estavam na faixa de menor renda e
65,9% pertenciam às famílias mais ricas (IBGE
2006); e

16,3% dos jovens residentes em áreas
metropolitanas freqüentam a educação superior,
enquanto o índice é de apenas 2,3% entre
moradores de áreas rurais.

Cotas Sociais e Raciais

A adoção de programas de cotas sociais e raciais nos

vestibulares de universidades públicas do País teve

início com o Projeto de Lei 73/99. Este foi incorporado

ao Projeto de Lei 3.627/2004, do governo federal, e

é este último que tem sido usado como base pelas

universidades federais para a adoção de cotas nos

vestibulares. Atualmente são 48 as instituições públicas

de ensino superior que adotam alguma modalidade

de políticas de ações afirmativas para o ingresso nos

curso de graduação para a juventude negra e/ou

oriunda do sistema de ensino público.

Qual o conceito de ações afirmativas e de cotas

raciais ou sociais?

Ações afirmativas são ações públicas ou privadas, ou

ainda programas que buscam prover oportunidades

ou outros benefícios para pessoas pertencentes a

grupos específicos, alvos de discriminação. Tais ações

têm como objetivo garantir o acesso a recursos,

visando remediar uma situação de desigualdade

considerada socialmente indesejável. Por isso,

instituem um �tratamento preferencial� que pode ter

diferentes perfis. A instituição de metas ou cotas é

um dos recursos de correção ou compensação aos

mecanismos de discriminação.

�Quando a gente fala de sonhos, de perspectivas
de vida, de ingressar na Universidade, uma das
nossas idéias � isso é uma bandeira de luta �
é que nós, juventude negra, saiamos da condição
subalterna. A condição subalterna de onde nossas
famílias vieram. Você encontra uma pequena
parcela de negros na academia (universidade),
mas você encontra muitos negros na faxina, na
segurança, como servente, sabe? É condição
subalterna. Nós queremos romper com essa
cultura da subalternidade (...)�
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Resoluções da Conferência Nacional de Juventude sobre o tema  da Educação

1 - Defendemos que a ampliação do investimento
em educação é fator imprescindível para
construirmos uma educação de qualidade para
todos e todas e que consiga contribuir para o
desenvolvimento do país. Para tanto, defendemos
o investimento de 10% do pib em educação.
Para atingir este percentual reivindicamos o fim
da Desvinculação das Receitas da União (DRU)
e a derrubada dos vetos ao PNE (Plano Nacional
de Educação). Reivindicamos que 14% dos
recursos destinado as Universidades Federais
seja destinado exclusivamente à assistência
estudantil por meio da criação de uma rubrica
específica. Defendemos também a ampliação
dos recursos em assistência estudantil para
estudantes do Prouni e para estudantes de baixa
renda de universidades privadas. Garantir a
transparência e democracia na aplicação
dos recursos;

2 - Garantir o acesso e permanência dos
estudantes excluídos priorizando as cotas, os
programas que garantem a inclusão dos jovens
ao ensino superior e aperfeiçoamento do Prouni.
Expansão e interiorização das universidades
públicas (municipais, estaduais e federais)
considerando a realidade regional, visando às
demandas das comunidades do campo e
tradicionais, tendo em vista a ampliação e oferta
de cursos noturnos diversificados, bem como a
implementação de política de assistência
estudantil (restaurante universitário, bolsa
permanência, transporte e moradia estudantil)
e a valorização dos profissionais de educação;

3 - Democracia nas universidades: com eleições
paritárias para reitoria, com o fim da lista tríplice,
eleições universais para demais unidades
acadêmicas e cargos eletivos, composição
paritária dos conselhos e espaços decisórios das
instituições, e garantia de organização do
movimento estudantil com livre transito dos
diretores das entidades no âmbito público
e privado.

*Este texto é uma reprodução fiel do documento
final da Conferência Nacional de Juventude.

Perguntas Orientadoras

1 � Quais foram as resoluções da Conferência
Estadual de Juventude, do seu estado, sobre
este tema?

2 � As resoluções da Conferência Nacional de
Juventude fazem sentido para a realidade de
sua comunidade?

3 � Estes dados retratam a realidade da sua
comunidade com relação a este tema?

4 � Quais as propostas de Políticas Públicas no
seu município para este tema?

Saiba Mais

Secretaria Especial de Promoção da Igualdade
Racial � www.planalto.gov.br/seppir

Fundação Cultural Palmares �
www.palmares.org.br

Educafro � www.educafro.org.br

Ceafro � Educação e Profissionalização para
Igualdade Racial e de Gênero �
www.ceafro.ufba.br

Criola � www.criola.org.br

Agência Afropress � www.afropress.com

No documentário Frutos do Brasil

Nas histórias dos Grupos Geledés, Saúde e
Alegria e Bansol abordam a educação sob várias
óticas: o primeiro destacando as cotas e o acesso
à universidade dos jovens negros, o segundo
ilustra a dificuldade de acesso à escola e o último
a contribuição de grupos universitários das suas
comunidades.

Veja também

Curta - Grupo Negras Ativas



[19]

O Brasil possui uma Lei do Livro e Leitura (Lei No.10.753, de 30 de outubro de 2003).
No artigo 13, consta que cabe ao Poder Executivocriar e executar projetos de acesso ao livro e incentivoà leitura, ampliar os já existentes e implementar,entre outras ações, a criação e execução de projetosvoltados para o estímulo e a consolidação do hábitode leitura, incluindo a obrigatoriedade da introduçãoda hora de leitura diária nas escolas.

A pesquisa do Instituto Cidadania constatou que
é pequeno o acesso dos jovens a projetos
culturais, tanto promovidos pelo poder público
quanto por organizações da sociedade civil. Dos
que moravam nas cidades, 87% nunca tinham
participado desse tipo de projeto e dos
que viviam no campo o número era ainda
maior: 94%;

Os jovens mais pobres têm menos acesso às
atividades culturais. Dos que viviam em famílias
com renda familiar até 2 salários mínimos,
apenas 8% haviam participado de alguma ação
cultural, enquanto 23% dos que possuíam renda
familiar acima de 10 salários mínimos haviam
tido acesso a esse tipo de atividade;

Com relação às atividades culturais realizadas
em escolas nos fins de semana, 59% dos jovens
afirmaram nunca ter participado. E 58% nunca
haviam freqüentado shows ou outras atividades
culturais em espaços públicos;

Apenas 1% dos jovens de 15 a 24 anos ocupa
seu tempo livre com a leitura (Instituto da
Cidadania, 2003);

55% dos jovens de 15 a 24 anos com renda
familiar até dois salários mínimos nunca leram
um livro sem que fosse obrigatório para a escola
ou trabalho (Instituto da Cidadania, 2003);

Cerca de 1.300 municípios brasileiros das regiões
mais pobres não possuem uma biblioteca pública
(Câmara Brasileira do Livro, 2007).

Tema: Cultura

As atividades culturais cumprem um papel
fundamental no desenvolvimento dos jovens.
São momentos de construção de sociabilidade
e de identidades, de ampliação de referências,
de descobrir formas de expressão própria, de
maior exercício de autonomia em relação aos
adultos.

A cultura não é só diversão: é um direito da
sociedade e segundo a Constituição, cabe ao
poder público garantir o acesso à cultura para
todos. Mais do que isso, a emenda 48 de 2005
ainda garante a defesa, a valorização do
patrimônio cultural brasileiro, a promoção e
difusão de bens culturais, a democratização do
acesso aos bens de cultura e a valorização da
diversidade étnica e regional. Os artigos falam
também do incentivo à produção e ao
conhecimento de bens e valores culturais.

No entanto, em situação de escassez financeira,
tanto das famílias quanto do Estado, o
investimento em cultura é visto como supérfulo.

Dados
�Eu quero que as pessoas se conheçam na
própria história, que leiam um livro e se
reconheçam naquilo que estão lendo e que se
reconheçam naquele fato histórico (�).�
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Resoluções da Conferência Nacional de Juventude sobre o tema Cultura

1 - Criação, em todos os municípios, de espaços
culturais públicos, descentralizados, com gestão
compartilhada e financiamento direto do estado,
que atendam às especificidades dos jovens e
que tenham programação permanente e de
qualidade. Os espaços sejam eles construções
novas, desapropriações de imóveis desocupados
ou organizações da sociedade civil já
estabelecidas, devem ter condições de abrigar
as mais diversas manifestações artísticas e
culturais, possibilitando o aprendizado, a fruição
e a apresentação da produção cultural da
juventude. Reconhecer e incentivar o hip-hop
como manifestação cultural e artística.

2 - Estabelecimento de políticas públicas culturais
permanentes direcionadas à juventude, tendo
ética, estética e economia como pilares, em
gestão compartilhada com a sociedade civil, a
exemplo dos pontos de cultura, que possibilitem
o acesso a recursos de maneira desburocratizada,
levando em consideração a diversidade cultural
de cada região e o diálogo intergeracional.
Criação de um mecanismo específico de apoio
e incentivo financeiro aos jovens (bolsas) para
formação e capacitação como artistas,
animadores e agentes culturais multiplicadores.

3 - Estabelecimento de cotas de exibição e
programação de 50% para a produção cultural
brasileira, sendo 15% produção independente
e 20% produção regional em todos os meios de
comunicação (TV aberta e paga, rádios e
cinemas). Valorização dos artistas locais
garantindo a preferência nas apresentações e
prioridade no pagamento. Entender os cineclubes
como espaços privilegiados de democratização
do áudio visual.

*Este texto é uma reprodução fiel do documento
final da Conferência Nacional de Juventude.

Perguntas Orientadoras

1 � Quais foram as resoluções da Conferência
Estadual de Juventude, do seu estado, sobre
este tema?

2 � As resoluções da Conferência Nacional de
Juventude fazem sentido para a realidade de
sua comunidade?

3 � Estes dados retratam a realidade da sua
comunidade com relação a este tema?

4 � Quais as propostas de Políticas Públicas no
seu município para este tema?

Saiba Mais

Ministério da Cultura � www.cultura.gov.br

Centro Popular de Cultura da UMES �
www.umes.org.br/cpc

Câmara Brasileira do Livro � www.cbl.org.br

No documentário Frutos do Brasil

O Núcleo Cultural Força Ativa tem na sua história
relatada do documentário muitas riquezas de
discussão. O exemplo da Biblioteca Comunitária
na Cidade Tiradentes é um dos destaques. Ainda
é possível explorar mais sobre Lazer e Cultura
regional nos trechos do Saúde e Alegria e Aliança
com o Adolescente.

Veja também

Curta - Kabum
Curta � Um novo mundo é possível
Curta � Negras Ativas



Tema: Cidades e Violência Urbana

Para o jovem, morar na cidade hoje é um grande
desafio. Mais ainda se ele reside na periferia.
Os bairros mais afastados do centro não possuem
serviços públicos básicos. Em boa parte das
casas, a água encanada e o esgoto são obtidos
apenas com ligações clandestinas.

Somado a isso, concentram-se nas regiões de
baixa renda os maiores índices de violência
tendo os jovens, principalmente os homens,
como alvo das políticas públicas de segurança.

Dados

-43 milhões de pessoas no Brasil não têm
acesso ao Saneamento Básico (Relatório de
Desenvolvimento Humano, PNUD, 2006);

Segundo a UN Habitat, no Brasil aproxima-
damente 5 milhões de famílias urbanas, com
renda familiar inferior a três salários mínimos,
se encontram em situação de déficit habitacional,
em condições habitacionais críticas;

O número de brasileiros que vive em grandes
favelas das capitais do País cresceu 39,3%
durante toda a década de 90, elevando o número
de indivíduos que moram neste tipo de habitação
para 6,5 milhões em todo o País (IBGE, 2006);

Segundo levantamento do Sistema de
Informações Penitenciárias (Infopen), havia, em
julho de 2007, 419.551 presos � cumprindo
penas restritivas de liberdade ou medidas de
segurança, ou presos provisoriamente. As
pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos
constituíam 59,6% do total de presos;

Um levantamento realizado pelo Ministério da
Justiça indica que, em 2005, os jovens de 18 a
24 anos respondiam pela maior parte dos
registros de homicídio doloso, lesão corporal
dolosa, tentativa de homicídio, extorsão mediante
seqüestro, roubo a transeunte, roubo de veículo,
estupro e posse e uso de drogas. Por sua vez,
os jovens de 25 a 29 anos apareciam como os
principais autores das ocorrências registradas
de tráfico de drogas; e

Os homicídios lideram a lista de causas de morte
entre os jovens. A taxa média de homicídios
juvenis, de 51,7 a cada 100 mil habitantes, é
148,4% superior à do resto da população, de
20,8 por 100 mil (WAISELFISZ, 2007).

Estatuto da Cidade

Em 2001, foi criado o Estatuto da Cidade,
regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição
e garantindo, ao menos no papel, um planejamento
urbano capaz de suportar o crescimento das cidades.
Segundo o artigo 23 da Constituição Federal é de
competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além dos direitos citados,
muitos outros de diferentes temáticas: cuidar da
saúde e assistência pública; proteção e garantia das
pessoas com deficiência; proteger os documentos, e
outros bens de valor histórico artístico e cultural;
preservar  o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas; combater as causas da
pobreza e os fatores de marginalização, promovendo
a integração social dos setores desfavorecidos e outras
várias formas de preservação muito bonitas na teoria.

Rede Social Brasileira por Cidades Justas e
Sustentáveis

A Rede Social Brasileira por Cidades Justas e
Sustentáveis foi lançada em encontro realizado em
Belo Horizonte no dia 08 de junho de 2008.

Representantes da sociedade civil de Curitiba, São
Paulo, Ilhabela, Recife, Florianópolis, Brasília, São
Luís, Teresópolis, Rio de Janeiro, Belém, Salvador,
Belo Horizonte, Goiânia e Ribeirão Bonito participaram
do encontro.

A rede é composta por organizações apartidárias e
inter-religiosas com o objetivo da troca de informações
e conhecimentos entre os integrantes para promover
o aprendizado mútuo, o apoio e o fortalecimento de
cada experiência local.

A missão definida na carta de princípios é
�comprometer a sociedade e sucessivos governos
com comportamentos éticos e com o desenvolvimento
justo e sustentável de suas cidades�. A rede não tem
dirigentes, mas apenas encarregados escolhidos de
comum acordo para realizar determinadas atividades
e articular a tomada de decisões, sempre em consenso.

�Sempre existiu uma barreira muito grande entre
a Ceilândia, cidade satélite, e Brasília (�) Dá
uma raiva, assim, de gente que a gente nem
conhece, só porque mora em Brasília, de quem
tem um monte de coisa garantida, de quem tem
um futuro e a gente está no caos. A gente é
privado de vários serviços públicos e ainda tem
uma política de segurança inadequada, a polícia
chega aqui e em vez de proteger, mete a porrada
na gente.�
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Resoluções da Conferência Nacional de Juventude sobre Cidades e Violência Urbana

1 - Transporte/ mobilidade
Garantir a acessibilidade e mobilidade às cidades
das diferentes juventudes em todos os municípios
brasileiros, por meio:

Perguntas Orientadoras

1 � Quais foram as resoluções da Conferência
Estadual de Juventude, do seu estado, sobre
este tema?

2 � As resoluções da Conferência Nacional de
Juventude fazem sentido para a realidade de
sua comunidade?

3 � Estes dados retratam a realidade da sua
comunidade com relação a este tema?

4 � Quais as propostas de Políticas Públicas no
seu município para este tema?

No documentário Frutos do Brasil

A história do Interagir ilustra as distâncias entre
jovens de baixa renda e os mais privilegiados,
as dificuldades e os desafios que enfrentam. No
relato do Núcleo Cultural Força Ativa e Bansol
você também encontra este exemplo.

Veja também

Curta � Um novo mundo é possível
Curta - Os desafios do jovem na Ceilândia

da efetivação do passe livre para a juventude
e estudantes, dando aos municípios a
prerrogativa de definir qual o perfil, de acordo
com as diferentes realidades, consultados
os conselhos de juventude;

da garantia de recursos para essa finalidade
no fundo nacional de juventude a ser criado;

de uma política de incentivo, de âmbito
nacional, à criação e manutenção de
empresas públicas de transporte coletivo;

da adaptação do espaço público das cidades
às necessidades dos jovens portadores de
deficiência física e do incentivo à utilização
de meios de transporte alternativos e não
poluentes (como bicicletas, através da
implantação de ciclovias).

2 - Reforma urbana
Garantir o direito do jovem à cidade, em
conformidade com o estatuto da cidade,
por meio:

de uma política de habitação de interesse
social que proporcione financiamento de
moradias para famílias formadas por jovens;

do cumprimento da função social da
propriedade, da reversão para moradia de
interesse social dos imóveis utilizados para
fins ilícitos e da simplificação dos processos
de regularização fundiária nas terras públicas
e privadas, com cotas para jovens;

da formulação dos planos municipais e
estaduais de saneamento ambiental, de
forma participativa que contemplem os
anseios e necessidades da juventude e os
processos de coleta seletiva por meio de
cooperativas e associações de catadores de
materiais recicláveis;

da garantia de espaços de interação social
e equipamentos de esporte, lazer e cultura,
aproveitando o espaço escolar nos fins de
semana (institucionalização do programa
escola aberta).

3 - Regionalização das políticas públicas
Implementar as políticas públicas de juventude:

de acordo com os dados do Índice de
Desenvolvimento Juvenil (IDJ) da Unesco
para cada região e/ou estado, para que as
mesmas sejam aplicadas de acordo com as
demandas, priorizando as carências e
especificidades de cada localidade.

de forma a garantir políticas de educação e
trabalho que possibilitem ao jovem a opção
pela permanência nas cidades do interior.

*Este texto é uma reprodução fiel do
documento final da Conferência Nacional de
Juventude.

Saiba Mais

PNUD � Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento � www.pnud.org.br

Confederação Nacional das Associações de
Moradores - www.conam.org.br

Observatório de Favelas -
www.observatoriodefavelas.org.br

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto -
www.mtst.info

Ministério das Cidades - www.cidades.org.br

Observatório das metrópoles -
www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br

Fórum Nacional de Reforma Urbana -
www.fnru.org.br

Central de Movimentos Populares www.cmp.org.br

Rede Social Brasileira por Cidades Justas e
Sustentáveis -
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/cidades



As diferentes posições na ocupação:

Empregado
Nesta posição, o indivíduo exerce atividades regulares
para um empregador e recebe remuneração por elas.
A relação de emprego pode ser formal (com registro
na Carteira de Trabalho) ou informal (sem registro).

O emprego sem registro aponta para uma situação
mais precária de trabalho, e menos protegida, do que
a do registrado. Isso porque o registro é um
instrumento que oficializa a relação de trabalho entre
o empregador e empregado, tornando-a pública. Em
vez de tratar-se somente de uma relação entre dois
indivíduos, o registro abrange inserção no sistema
mais amplo do Mercado de Trabalho Formal (�).

Conta própria
O indivíduo trabalha explorando seu próprio
empreendimento, sozinho ou com sócio, sem ter
empregado e contando ou não, com ajuda de outros
trabalhadores. Esta posição não remete
necessariamente a uma relação precária; o trabalho
autônomo, por exemplo, pode estar ajustado à
legislação trabalhista.

Empregador
Sugere posição mais vantajosa, pois geralmente o
empregador dispõe de capital e gera empregos para
outros.

Fonte: trecho de tabela da pesquisa Jovens e Trabalho no
Brasil � Instituto ibi e Ação Educativa

Economia Solidária

Economia Solidária é um termo recente, da décadade 90, criado com o objetivo de reunir diversosmovimentos e iniciativas, novas e antigas, quepossuem como valores comuns:
- Posse e/ou controle coletivo dos meios de produção,distribuição, comercialização e crédito;- Gestão democrática, transparente e participativados empreendimentos econômicos e/ou sociais;- Distribuição igualitária dos resultados (sobras ouperdas) econômicos dos empreendimentos.
Fonte: Unisol Brasil

Tema: Trabalho e Geração de Renda

No Brasil, aproximadamente 50% da população
desempregada é jovem e segundo o DIEESE -
Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos -, cerca de 90% dos
jovens desempregados são de famílias com
renda per capita inferior a 2 salários mínimos.

O direito ao trabalho, numa democracia, é um
direito tão ou mais fundamental que outros,
conforme o artigo 23 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos: "Toda pessoa tem direito
ao trabalho, à livre escolha de emprego, à
condições justas e favoráveis de trabalho e à
proteção contra o desemprego". A Constituição
brasileira também garante: "São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
proibição de diferença de salários, de exercício
de funções e de critérios de admissão por motivo
de sexo, idade, cor ou estado civil". Mas sabemos
que esta não é a realidade do jovem brasileiro.

Dados

Dos jovens que trabalham, 69,8% são
empregados com ou sem carteira de trabalho,
13,1% trabalham por conta própria e 1,8% são
empregadores (Pesquisa Jovens e Trabalho no
Brasil - IBGE/PNAD 2006);

42,4% estão empregados com registro na
Carteira de Trabalho e 24,4% trabalham sem
seus direitos garantidos, ou seja, sem registro
na Carteira de Trabalho (Pesquisa Jovens e
Trabalho no Brasil - IBGE/PNAD 2006);

Dos jovens que trabalham, 37,6% possuem uma
jornada semanal acima de 44 horas (Pesquisa
Jovens e Trabalho no Brasil - IBGE/PNAD 2006);

Quanto menos tempo de estudo, menor o
rendimento familiar per capta � 82,1% dos
jovens com Ensino Médio possuem as me-
nores rendas;

Cerca de 13 a cada 100 brasileiros desenvolvem
alguma atividade empreendedora (GEM, 2007);

Atualmente, 1,25 milhão de pessoas trabalham
em atividades de  produção de bens e prestação
de serviços, consumo e crédito  solidário, dos
quais 35% são mulheres (Atlas da Economia
Solidária, Ministério do Trabalho e Em-
prego, 2006);

O Brasil possui cerca de 15 mil empreendimentos
econômicos solidários no Brasil (Atlas da
Economia Solidária, Ministério do Trabalho e
Emprego, 2006).

�(�) será que o crédito é a melhor forma da
gente apoiar esses projetos? Então, com a
experiência (�) a gente viu que muitas vezes a
gente estava só adiando um problema que
poderia voltar a acontecer lá na frente. Porque
muitas vezes esses empreendimentos estavam
trabalhando com produtos dissociados da
realidade da comunidade. (�) Foi aí que
percebemos que a questão das finanças era
muito limitante e que se a gente quisesse
realmente fomentar a Economia Solidária, teria
que trabalhar em diversas frentes, ou seja, na
produção, no consumo, nas finanças, na
articulação política, no processo educativo.�
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Resoluções da Conferência Nacional de Juventude
sobre o tema Trabalho e Geração de Renda

1 - Reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40
horas semanais sem redução de salários,
conforme campanha nacional unificada promovida
pelas centrais sindicais.

2 - Crédito para a juventude e construção de
um marco legal que viabilize o cooperativismo,
a economia solidária e o empreendedorismo da
juventude do campo e  da c idade,
desburocratizando o acesso ao crédito, formação
e ao mercado consumidor.

3 - Ampliar os programas governamentais,
voltados ao primeiro emprego, garantindo a co-
gestão da sociedade civil e reformular as leis do
estágio e do aprendiz, visando garantir os direitos
trabalhistas e convenções coletivas, para os
jovens da cidade e do campo, respeitando as
realidades regionais.

Perguntas Orientadoras

1 � Quais foram as resoluções da Conferência
Estadual de Juventude, do seu estado, sobre
este tema?

2 � As resoluções da Conferência Nacional de
Juventude fazem sentido para a realidade de
sua comunidade?

3 � Estes dados retratam a realidade da sua
comunidade com relação a este tema?

4 � Quais as propostas de Políticas Públicas no
seu município para este tema?

Saiba Mais

OIT � Organização Internacional do Trabalho �
www.oitbrasil.org.br

Ação Educativa � www.acaoeducativa.org.br

Monitoramento Global do Empreendedorismo �
www.gemconsortium.org

Akatu Consumo Consciente � www.akatu.net

Fórum Brasileiro de Economia Solidária �
www.fbes.org.br

Ministério do Trabalho e Emprego �
www.mte.gov.br

No documentário Frutos do Brasil

A história do Bansol retrata um modelo de
atuação de jovens em uma experiência de apoio
a uma cooperativa e o exercício da Economia
Solidária. Nas experiências da Aliança com o
Adolescente e do Projeto Juventude e Participação
Social, o tema trabalho e empreendedorismo é
bastante evidente também.



Trabalho infantil
Segundo dados do IBGE 2006, na idade entre 5 e 13 anos, cerca de 1,4 milhão de crianças
exercem alguma atividade econômica, embora isso seja proibido. É importante lembrar que
só é permitido trabalhar a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
anos, conforme estabelece a Lei do Aprendiz.

Trabalho Escravo
Milhares de pessoas em todo o Brasil estão reduzidas à condição de escravos. De acordo com
estimativas do governo brasileiro e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), estima-se que 25 mil
estão, hoje, em situação de escravidão no país. A forma de trabalho forçado mais encontrada
no país é a da servidão, ou �peonagem�, por dívida. Nela, a pessoa empenha sua própria
capacidade de trabalho ou a de pessoas sob sua responsabilidade (esposa, filhos, pais) para
saldar uma conta. Não é apenas o cerceamento da liberdade que configura o trabalho escravo,
mas sim uma série de etapas. O processo inclui: recrutamento, transporte, alojamento,
alimentação e vigilância. E cada qual com a existência de maus-tratos, fraudes, ameaças e
violências física ou psicológica.

Fonte: Repórter Brasil

Trabalho Decente
Trabalho Decente é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições
de liberdade, eqüidade, e segurança, sem quaisquer formas de discriminação , e capaz de
garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho.

Fonte: Organização Internacional do Trabalho

Acidente de Trabalho
Segundo o artigo 19 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, "acidente do trabalho é o que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado
especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário
ou permanente".
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Tema: Juventude Rural

Os jovens da zona rural estão menos na escola
e mais presentes no mercado de trabalho. Isso
prejudica o desenvolvimento pessoal e social e
traz desvantagens na conquista por empregos
de melhor qualificação e remuneração. Falta ao
jovem da área rural uma educação diferenciada
e de qualidade que lhe permita atuar de forma
produtiva sobre o meio onde vive.

Eles estudam menos, começam a trabalhar mais
cedo e ganham remuneração até 3 vezes menor
do que os jovens da cidade. Além das dificuldades
nas áreas de educação e trabalho, a falta de
uma estrutura mínima de cultura e lazer aumenta
ainda mais o desejo de partida dos jovens para
as cidades, fazendo disso o principal projeto de
vida deles desde cedo.

Além disso, os jovens solteiros não são prioridade
e dificilmente beneficiados pela reforma agrária.
Para eles é praticamente impossível o acesso à
terra: ou ficam fora, ou são colocados nas últimas
posições, ou vão para o lote dos pais, uma vez
que a prioridade governamental são as famílias
com filhos.

A saída de jovens do campo para as cidades
provoca um signif icativo prejuízo no
desenvolvimento das áreas rurais. No caso
brasileiro de condições geralmente adversas às
pequenas unidades produtivas, os jovens filhos
de agricultores familiares vêem reduzidas suas
possibilidades de permanência na agricultura.

Dados

De acordo com a PNAD de 2006, os jovens
urbanos brasileiros � entre 15 e 29 anos � têm
um nível de escolaridade 50% maior do que os
que moram no campo. Ainda constitui um
problema grave o analfabetismo, que afeta 9%
dos jovens rurais entre 15 e 29 anos � a taxa
é de 2% para os que vivem em áreas urbanas;

Cerca de 2,2 milhões de crianças e jovens no
Brasil com idade entre 5 e 17 anos trabalhavam,
em 2001, em ocupações consideradas perigosas,
segundo as legislações brasileira e interna-
cional (OIT);

O Ministério da Previdência detectou aumento
da ocorrência de acidentes do trabalho entre as
pessoas de 16 a 34 anos de idade e nas áreas
rurais. O dado mais recente, de 2006, revela
que, de cada mil empregos com carteira assinada
de trabalhadores dessa faixa etária, houve 58,4
registros de acidentes; e

22,7% dos trabalhadores resgatados em situação
de trabalho escravo no Brasil tinham até 24 anos
(Relatório Trabalho Escravo no Brasil no século
XXI, OIT, 2007).

�(�) A nossa luta é justamente essa: pra que
a gente jamais precise dizer: olha, eu vou sair
daqui porque a minha terra não oferece condições
para eu viver.�
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Resoluções da Conferência Nacional de Juventude sobre o tema Juventude Rural

1 - Garantir o acesso a terra ao jovem e à jovem
rural, na faixa etária de 16 a 32 anos,
independente do estado civil, por meio da reforma
agrária, priorizando este segmento nas metas
do programa de reforma agrária do Governo
Federal, atendendo a sua diversidade de
identidades sociais, e, em especial aos
remanescentes de trabalho escravo. É
fundamental a revisão dos índices de
produtividade e o estabelecimento do limite da
propriedade para 35 módulos fiscais.

2 - Garantia de políticas públicas integradas que
promovam a geração de trabalho e renda para
o jovem e a jovem do campo, com participação
da juventude na sua elaboração e gestão.
Assegurando o acesso a terra, à capacitação e
ao desenvolvimento de tecnologia sustentável
apropriada à agricultura familiar e camponesa
voltada para a mudança de matriz tecnológica.
Transformar o Pronaf Jovem em uma linha de
crédito para produção agrícola e não agrícola.

3 � Efetivar a educação do e no campo, pública,
gratuita e de qualidade. Implementando as
diretrizes operacionais da educação do campo,
garantindo infra-estrutura e mudança curricular
que contemple a diversidade regional, atendendo
todos os níveis (básico, profissionalizante e
superior), em especial investindo no fim do
analfabetismo no meio rural. Que o estado
assuma os custos dos centros familiares de
formação por alternância e outras iniciativas de
educação do campo, da sociedade civil sem fins
lucrativo voltadas para juventude da agricultura
familiar e camponesa.

*Este texto é uma reprodução fiel do documento
final da Conferência Nacional de Juventude.

Perguntas Orientadoras

1 � Quais foram as resoluções da Conferência
Estadual de Juventude, do seu estado, sobre
este tema?

2 � As resoluções da Conferência Nacional de
Juventude fazem sentido para a realidade de
sua comunidade?

3 � Estes dados retratam a realidade da sua
comunidade com relação a este tema?

4 � Quais as propostas de Políticas Públicas no
seu município para este tema?

Saiba Mais

Repórter Brasil � www.reporterbrasil.org.br

Cedejor � Centro de Desenvolvimento do Jovem
Rural � www.cedejor.org.br

OIT � Organização Internacional do Trabalho �
www.oit.org.br

Ministério do Trabalho e Emprego �
www.mte.gov.br

CONTAG � Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura � www.contag.org.br

Federação Nacional dos Trabalhadores (as) na
Agricultura Familiar - www.fetraf.org.br

No documentário Frutos do Brasil

Nas histórias do Projeto Juventude e Participação
Social e Aliança com  Adolescente, o tema da
juventude rural e os desafios enfrentados se
destacam.



Rádio Comunitária

É um tipo especial de emissora de rádio FM, de alcance limitado a, no máximo, 1 km a partir

de sua antena transmissora, criada para proporcionar informação, cultura, entretenimento e

lazer para pequenas comunidades.

Trata-se de uma pequena estação de rádio, que dará condições à comunidade de ter um canal

de comunicação inteiramente dedicado a ela, abrindo oportunidade para divulgação de suas

idéias, manifestações culturais, tradições e hábitos sociais. Ela deve divulgar a cultura, o convívio

social e eventos locais; noticiar os acontecimentos comunitários e de utilidade pública; promover

atividades educacionais e outras para a melhoria das condições de vida da população.

Uma rádio comunitária não pode ter fins lucrativos nem vínculos de qualquer tipo, tais como:

partidos políticos, instituições religiosa, entre outros.

As fundações e as associações comunitárias sem fins lucrativos, legalmente constituídas e

registradas, com sede na comunidade em que pretendem prestar o serviço, cujos dirigentes

sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, maiores de 18 anos, residentes

e domiciliados na comunidade, podem se candidatar para requerer uma Rádio Comunitária.
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Tema: Acesso à informação e Democratização da comunicação

A Constituição brasileira aponta em seu artigo
5o que todos têm o direito de se expressar
livremente, porém poucos de fato podem se
comunicar com o grande público em algum
veículo de massa. A propriedade dos meios de
comunicação no Brasil está concentrada nas
mãos de poucas empresas e famílias. Oito em
cada 10 emissoras de TV são ligadas aos seis
principais grupos comerciais de mídia do Brasil.

A redução da concentração da mídia é questão-
chave para democratizar a comunicação no país,
mas não podemos esquecer dos meios que
apostam numa outra dimensão  da comunicação.
Estamos falando das mídias comunitárias
e alternativas.

Dados

A pesquisa Ibase/Pólis investigou por quais meios
os jovens costumam se informar. A televisão
ficou em primeiro lugar (por 84,5%),
independentemente de classe, cor, gênero e
escolaridade. Em segundo lugar ficaram os
jornais e revistas impressos (57,1%) e em
terceiro o rádio (49%);

O uso da internet vem crescendo no Brasil, mas
ainda é pequeno. Apenas 18,6% dos lares
brasileiros têm computador e 13,7% têm internet,
segundo a PNAD 2005. Os jovens de 15 a 17
anos são o grupo que mais usa a rede e, mesmo
assim, 66,1% deles não têm acesso;

Metade dos estudantes (50,5%) não navega na
internet por falta de acesso a um computador.
Outros três principais motivos citados pelos
estudantes para não acessar a rede foram não
saber utilizar a internet, o custo alto do
microcomputador (10,3%), não achar necessário
ou não querer (8,3%) (IBGE, 2005); e

6 grupos empresariais controlam 80% das
emissoras de rádio e tv, 95% da audiência e
90% do faturamento do setor de radiodifusão
no Brasil (Pesquisa os Donos da Mídia, Instituto
de Estudos e Pesquisas em Comunicação).

�Ser jovem aqui na comunidade, assim� a gente
não tem conhecimento� a gente não sabe como
são os jovens dos outros lugares, mas eu penso
que eles estão trabalhando assim, igualmente
nós� acho que eles estão querendo conhecer a
gente e a gente quer conhecer eles também.

(�) A gente olha pra trás só é floresta, olha pra
frente só é água, aí a gente se sente sozinho
do resto do Brasil. Do resto do Brasil e até
mesmo do resto do mundo, né? Porque a gente
não sabe se eles sabem que a gente existe aqui
nessa floresta.�
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Resoluções da Conferência Nacional de Juventude

1 - Ampliar as concessões para rádios
comunitárias garantindo a democratização e a
desburocratização da comunicação, com prazo
máximo de 02 (dois) anos para legalização e
criar de um órgão próprio de fiscalização.

2 - Ampliar oportunidades de capacitação e
qualificação de professores e jovens para a
produção de projetos de comunicação e de
inclusão digital, com inclusão dos jovens da
periferia e de suas respectivas comunidades
escolares, visando à produção, exibição e
distribuição por esses jovens. Esses espaços
serão administrados pelos jovens e os produtos
audiovisuais e outros (jornal) deverão ser exibidos
nos principais canais de tv e na comunidade
onde foi produzido.

3 - Pela manutenção do primeiro substitutivo
do Deputado Jorge Bittar ao PL 29/2007,
garantido no mínimo percentual de 10% para a
produção independente em todos os canais.

*Este texto é uma reprodução fiel do documento
final da Conferência Nacional de Juventude.

Perguntas Orientadoras

1 � Quais foram as resoluções da Conferência
Estadual de Juventude, do seu estado, sobre
este tema?

2 � As resoluções da Conferência Nacional de
Juventude fazem sentido para a realidade de
sua comunidade?

3 � Estes dados retratam a realidade da sua
comunidade com relação a este tema?

4 � Quais as propostas de Políticas Públicas no
seu município para este tema?

Saiba Mais

Ministério das Comunicações � www.mc.gov.br

Revista Viração - www.revistaviracao.org.br

Revista Onda Jovem - www.ondajovem.com.br

Midiativa - www.midiativa.tv

ANDI - www.andi.org.br

Intervozes � www.intervozes.org.br

Observatório do Direito à Comunicação -
www.direitoacomunicacao.org.br

Centro de Mídia Independente �
www.midiaindependente.org

Catavento � www.catavento.org.br

Associação Brasileira de Radiodifusão
Comunitária � www.redeabraco.org

Observatório da imprensa -
www.observatoriodaimprensa.com.br

Instituto de Mídia Etnica -
www.midiaetnica.com.br

No documentário Frutos do Brasil

O Saúde e Alegria traz uma experiência de Rádio
Comunitária como forma de dar acesso à
informação e ilustra a reflexão sobre a qualidade
dessa informação para a comunidade ribeirinha.
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�A liberdade não é possível a não ser na ordem,
mas a única ordem que produz liberdade é a
que eu mesmo construo, em cooperação com
os outros, para a dignidade de todos�.  José
Bernardo Toro

Um plano de mobilização é uma forma de
organizarmos nossas idéias para envolvermos
pessoas e/ou organizações para juntos
concretizarmos ações e alcançarmos objetivos
coletivos.

Plano de Mobilização: O que é um plano de mobilização

01

O fortalecimento do Núcleo de Ação depende da
realização de atividades nessas 3 fases. Ainda
que elas não sejam necessariamente lineares,
no plano de mobilização vamos descrevê-las de
forma cronológica para que possamos exercitar
o planejamento.

É importante sempre rever o plano e estar atento
a oportunidades que não foram previstas. Ele
será um apoio na sua jornada como Agente de
Mobilização e reflete o compromisso com o
Projeto Frutos do Brasil.

Objetivo do Plano de Mobilização

Qual é o principal compromisso que o Ponto de
Cultura irá assumir através desse plano de
mobilização? Exemplo: Formação de 2 Núcleos
de Ação, através de 4 ações de sensibilização,
entrevistas na prefeitura, exposição de fotos e
um peça de teatro sobre o tema itinerante.

Construindo um plano
de mobilização

Fase - Sensibilização
Este é o momento de imaginar quem serão os
jovens que pretende mobilizar e de que forma.
Para ajudar nesta tarefa seguem algumas
perguntas para provocar a reflexão:

Quem são os jovens que você gostaria de
mobilizar?

Quantos jovens você consegue mobilizar?
Que atividades pretende realizar?

Que recursos do kit Frutos do Brasil pretende
usar?

Além dos jovens, que outras pessoas são
importantes mobilizar nesse momento?
Como irão realizar as atividades?

Quando e onde irá realizar as atividades?
Quem irá organizar as atividades?

Como farão os convites aos jovens?

Que resultados esperam dessas atividades?

Como irão registrá-las?

Quais serão os custos para a realização?

Com que parceiros poderão contar?

Vocês irão produzir algum produto a partir dessas
atividades?

02

??? ?

Frutos do Br asil

Juventude
em
Debate
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Fase - Conhecendo
a realidade da juventude
Este é o momento que terão que definir as
atividades que serão realizadas para conhecer
melhor a realidade da juventude da região. Para
ajudar nesta tarefa seguem algumas perguntas
que ajudam na reflexão:

Como irão fazer o levantamento com os jovens?

Que jovens irão envolver?

Quem fará o levantamento?

Quem irá trabalhar e organizar os resultados?

Como terão acesso às informações relativas as
oportunidades municipais e estaduais para
juventude?

Farão visitas ou entrevistas?

Vão realizar alguma outra pesquisa? Qual?
Quem ficará responsável pelo contato com
a prefeitura?

Qual produto irão desenvolver a partir do
resultado das atividades dessa fase?

Como irão compartilhar os resultados com os
demais jovens e pessoas da região?

Que resultados esperam dessas atividades?
Como irão registrá-las?

Quais serão os custos para a realização?

Com que parceiros poderão contar?

Vocês irão produzir algum produto a partir
dessas atividades?

Construindo um plano de mobilização

Fase - Ações de mudanças
Este é o momento de imaginar qual será a ação
de mudança que o Núcleo de Ação irá realizar.
Para essa tarefa seguem algumas perguntas que
ajudam na reflexão:

Que problema querem enfrentar?

Quem está envolvido com esse problema?

O que cada um dos envolvidos deve fazer para
solucionar esse problema?

O que o Núcleo de Ação pode fazer para
solucionar esse problema?

Esta ação é coerente com a natureza do grupo?

Que outras organizações ou grupos trabalham
com esse tema na região?

Como irão envolvê-los?

Que resultados esperam dessa ação?

Como irão se organizar?

Será produzido algum produto a partir da ação?

Quais serão os custos para a realização?

03

04

??? ?



[31]

Plano de mobilização - Projeto Frutos do Brasil - Juventude em debate

Organização: Data:

Responsável pelo preenchimento do Plano:

1. Objetivo do Plano de Mobilização:

Fase Atividades Cronograma Previsão
de
gastosoutubro novembro dezembro janeiro fevereiro março

Sensibilização

Conhecendo
a realidade
da juventude

Ação de
mudança

Assinaturas:

Responsável legal da organização:

Coordenador do Ponto de Cultura:

Agente de mobilização (educador);

Agente de mobilização (jovem):

Seu plano de mobilização
FICHA
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Sobre Mobilização Social

Trecho de artigo de Antonio Lino

Um paradigma ampliado sobre mobilização social

A palavra mobilização, quando entra pelos nossos
ouvidos, logo faz surgir da memória aqueles
episódios de manifestações públicas, com uma
multidão nas ruas, portando faixas e bandeiras,
cantando hinos e gritando palavras de ordem.

Passeatas e acontecimentos similares são tão
importantes que é até difícil conceber um
processo de mobilização sem eles. Mas para
entendermos a importância da mobilização social
e aproveitarmos todo o seu potencial como
estratégia de construção da democracia nesse
momento da história brasileira, a primeira coisa
que precisamos fazer é ir além dessa idéia,
abrindo nossa cabeça para um jeito ampliado
de pensar sobre o assunto:

1) Mobilização é evento, mas também é processo.

Muitas pessoas conscientes e com vontade de
fazer alguma coisa não arregaçam as mangas
ou desistem de participar porque se sentem
meio isoladas, falando sozinhas. Saber que
outras pessoas estão querendo o mesmo que
nós, experimentando os mesmos sucessos e
fracassos, dá mais segurança para tomar uma
iniciativa e motivação para continuar participando.

Os eventos e as manifestações públicas têm um
papel muito importante para criar esse
sentimento de que todos estamos no mesmo
barco. E, além disso, essas reuniões entre as
pessoas, seja na praça pública, num ginásio ou
numa sala de aula, servem também para celebrar
conquistas e trocar informações.

Acontece que mesmo um conjunto de eventos,
seminários, oficinas, gincanas e passeatas não
equivale a um processo de mobilização. Depois
que as pessoas saem de uma passeata e voltam
para as suas casas e para o seu trabalho, a
mobilização precisa continuar acontecendo. Caso
contrário, os resultados dos eventos podem se
perder no cotidiano.

Anexos

2) Mobilização é quantidade, mas também é qualidade.

Se tentar, você não vai ter muita dificuldade em
quebrar uma pequena vareta de madeira com
as mãos. Mas se você fizer um maço de 50
varetas a tarefa certamente vai ficar mais difícil.

Juntar muita gente (quanto mais melhor!) é
fundamental para gerar mudanças sociais. Com
bastante gente o movimento fica mais sólido e
consistente. É aquela velha história: a união faz
a força, uma andorinha só não faz verão, unidos
venceremos...

Um dos papéis da mobilização é fazer muita
gente participar. Mas ao mesmo tempo, devemos
considerar que �fazer parte� não é o mesmo que
�tomar parte�. E que �ser parte�, por sua vez,
representa um tipo de envolvimento ainda mais
profundo.

�Fazemos parte da população do Brasil, mas não
tomamos parte nas decisões importantes�.

�José toma parte das decisões, mas não se sente
parte do grupo�.

Assim, a prova de fogo da mobilização não é só
quantas pessoas participam, mas também como
elas estão envolvidas. Às vezes um grupo
pequeno, mas com pessoas altamente
comprometidas, é muito mais eficiente do que
outro com centenas de desinteressados.

3) Mobilização é reivindicação, mas também é projeto
de futuro.

Pedir o impeachment do presidente, como
aconteceu em 1992, ou exigir eleições diretas,
como aconteceu em 84, são exemplos de um
exercício cívico, em muitos sentidos pouco
presente na sociedade brasileira, que deve ser
amplamente incentivado e valorizado num
processo de mobilização.

No entanto, apesar de serem fundamentais, as
reivindicações não sustentam um processo efetivo
de mudança. E por isso, é fundamental que além
das metas de curto prazo, todo processo de
mobilização seja pautado também pelo alcance
de objetivos de longo prazo e pela construção
de um projeto de futuro.

Frutos do Br asil

Juventude
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4) Mobilização é paixão, mas também é razão.

O educador colombiano Bernardo Toro costuma
dizer que mobilizar é �convocar vontades�. E
que, neste sentido, participar de um processo
de mobilização é um ato de paixão. Sem dúvida,
deve haver um vínculo emocional e em certo
ponto até afetivo das pessoas com o movimento,
seus participantes e sua causa.

Mas o próprio Toro alerta para o fato de que a
mobilização é também um ato de razão, na
medida em que consciências, e não somente
vontades, devem ser mobilizadas.

Sentir que a participação é importante é
fundamental. Mas é necessário que as pessoas
saibam também porque e para que participam.

5) Mobilização é comunicado, mas também
é comunicação.

Um sujeito distribui panfletos na esquina.
Cartazes são colados nos ônibus, no metrô e
nos postes. Um outdoor convoca a população...
esses são sem dúvida elementos imprescindíveis
a um processo de mobilização.

A mobilização, no entanto, não se confunde com
comunicados, nem com propaganda ou
divulgação. Ela exige ações de comunicação em
seu sentido mais amplo, através das relações
interpessoais, do diálogo e do bate papo. Muitas
vezes é no dia a dia, no corpo a corpo, que as
pessoas são mobilizadas.

6) Mobilização é heroísmo, mas também é cotidiano.

Pessoas que se dispõem a espreitar-se pela
fumaça das bombas de gás lacrimogêneo ou se
colocam na frente de tanques de guerra em
nome de uma causa são muito bem vindas a
um movimento. Este tipo de atitude demonstra
um envolvimento e uma disposição de nível
diferenciado e que, guardados os excessos,
podem ser muito positivos para gerar as
mudanças que o processo de mobilização
pretende alcançar.

É preciso considerar, no entanto, que nem toda
pessoa disposta a contribuir e participar de um
processo de mudança está disposta a tomar
esse tipo de atitude e correr esses riscos. Por
isso, um processo de mobilização se sustenta
pela atuação das pessoas em seu dia a dia, em
seu cotidiano. Só assim as mudanças serão
efetivamente asseguradas a longo prazo.

Mas afinal, o que é mobilização social?

Abrindo um dicionário encontramos dois
significados para a palavra �mobilizar�:

�1. Dar movimento a; movimentar; 2. Apelar
para os serviços de alguém�.

Mais do que uma sutileza semântica, a diferença
entre esses significados é tão importante que
pode afetar profundamente o caráter e os
resultados de um processo de mobilização social.

Um processo de mobilização não acontece
espontaneamente, do nada. Ele é fruto da
iniciativa de alguém. Alguém que, indignado
diante de algum fato, decide descruzar os braços
e fazer alguma coisa.

Além de indignação, as pessoas, grupos ou
organizações que começam uma mobilização (e
que são chamados pelo Bernardo Toro de
�produtores sociais�) também carregam consigo
muito bom senso: o produtor social sabe que
não pode resolver nada sozinho. E é por isso
que se dispõe a compartilhar suas inquietações
e seus sonhos com outras pessoas.

Este encontro entre o produtor social e as outras
pessoas, a comunidade, está na gênese de todo
processo de mobilização. E neste momento é
que a escolha por uma ou outra definição do
dicionário pode fazer toda a diferença.

Para fazer alguma coisa que queremos, muitas
vezes precisamos �mobilizar� recursos.  E este
é um pouco do sentido da segunda definição:
�apelar para os serviços de alguém� significa
conseguir gente para fazer o que queremos,
para viabilizar as nossas idéias e os nos-
sos sonhos.

Mas acontece que as pessoas têm vontade
própria, têm seus próprios sonhos. E melhor do
que chamar os outros para viabilizar o �nosso�
sonho, é construir um sonho que possa ser de
todos. E este é um pouco do sentido da pri-
meira definição.

Enquanto �apelar para os serviços� de alguém
reforça a cultura da adesão, �dar movimento�
serve para criar uma cultura de participação,
em que as pessoas são tratadas como sujeitos,
e não como recursos para viabilizar a vontade
de quem quer que seja, por mais legítima e bem
intencionada que seja essa vontade.
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Bom, se vivemos num país que passa por um
momento de mudança em que um dos principais
desafios é justamente a criação de uma cultura
de participação, fica evidente qual a definição
mais adequada para pensar e fazer mobilização
social, não é mesmo?

No entanto, apesar de iluminar uma direção e
explicitar uma escolha ética, dizer que mobilizar
é �dar movimento� não explica muita coisa ainda.
O que de fato significa dar movimento?

Bom, para isso, vamos precisar entender 3
elementos fundamentais de todo movimento
social: o empoderamento, a irradiação e
a convergência.

O empoderamento

Lá na Grécia Antiga já circulava a idéia de que
os problemas e as coisas boas que existem na
nossa sociedade não são obra dos deuses. A
vida em sociedade é obra dos homens e das
mulheres que formam a sociedade.

Isso quer dizer que, seja pela ação ou pela
omissão, todos nós somos sujeitos da história,
e não meros espectadores. Como já dizia Paulo
Freire na década de 60, �o homem é, por
natureza, um ser eminentemente transformador.
Não é a acomodação, e sim a capacidade de
transformar a realidade que caracteriza o modo
de ser do homem no mundo�.

Esse potencial de transformação é como uma
chama quente que todo ser humano carrega
dentro de si. Empoderar significa dar vigor a
essa chama, essa energia que a história e as
circunstâncias às vezes conseguem enfraquecer.

O empoderamento, portanto, é a base de todo
processo de mobilização social. Empoderar
significa  promover a iniciativa e a participação
das pessoas. Significa tirar das mãos de poucos
e colocar nas mãos de muitos o poder de decidir
os rumos da nossa sociedade.

A irradiação

A raiz da palavra empoderamento vem do latim
potere, que significa �energia�. Portanto, quando
falamos de empoderamento, no sentido de
desconcentrar o poder de decisão, estamos
falando em desconcentrar energia.

A física nos ensina que energia concentrada é
um perigo, pode explodir a qualquer hora (pense
na panela de pressão!). Mas energia circulando
gera vida, mudança e se espalha pelo ambiente.

Num processo de mobilização, essa idéia é
fundamental. O movimento precisa se espalhar,
irradiar. E irradiar significa pelo menos 3 coisas:

a) Abrangência quantitativa, ou seja, que cada
vez mais gente (centenas, milhares, milhões de
pessoas) desperte para o exercício da partici-
pação social.

b) Pluralidade, ou seja, que não basta só ter
muitas pessoas. É preciso que o movimento se
espalhe envolvendo pessoas diferentes. Afinal,
a sociedade é formada por pessoas diferentes.
E os problemas sociais, que são de todos, devem
ser resolvidos por todos. Assim, a participação
de todos os setores sociais (poder público,
sociedade civil e setor privado), de crianças,
jovens e adultos, de mulheres e homens, negros,
brancos e gente de todas as etnias tende a
enriquecer e dar mais efetividade a qual-
quer movimento.

c) Organização social, ou seja, que à medida
que cada vez mais e diferentes pessoas aderem
ao movimento, o tecido social que vai se
formando deve ficar cada vez mais resistente e
forte. A criação de redes, fóruns e organizações
muitas vezes serve para isso.

A convergência

Ter muitas e diferentes pessoas altamente
engajadas participando de um movimento é
muito importante. Mas também pode ser um
problema se cada um ficar puxando para o seu
lado, defendo interesses próprios.

Por isso, outro elemento fundamental de todo
movimento social é a convergência de esforços
em torno de um propósito comum. Ou seja, é
fundamental que as pessoas, apesar de suas
diferenças, sejam capazes de definir e perseguir
objetivos coletivos, cada um do seu jeito, mas
todos no mesmo barco, navegando na mes-
ma direção.

Para conseguir a convergência, precisamos ser
capazes de responder para nós mesmos e para
as pessoas que pretendemos mobilizar uma
pergunta muito importante: onde queremos
chegar com essa história toda?

Existem 3 conceitos que podem nos ajudar a
refletir sobre esse questionamento: o ima-
ginário convocante, a idéia força e as
metas mobilizadoras.
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a) O imaginário convocante

No Nordeste, em época de São João, é possível
sentir no ar o cheiro de festa e devoção que
toma conta das cidades. Em especial para os
adolescentes, essa é a época das quadrilhas e
do forró de pé de serra.

Neste clima, certa vez um grupo de jovens estava
reunido na praça de uma pequena cidade no
interior do Ceará. Parados, calados, com os olhos
arregalados e ouvidos atentos eles tentavam
descobrir de que município vizinho vinha o som
grave e distante da zabumba que denunciava o
arrasta-pé que estava para começar.

Mesmo sem saber ao certo de onde vinha o
som, decidiram encarar uma caminhada de mais
de 4 léguas atrás de um pouco de festa, confiando
que o som da zabumba os guiaria na direção
correta. E de fato guiou.

Esse �causo� real, ouvido no Ceará, expressa
metaforicamente o sentido do conceito de
imaginário convocante, cunhado pelo educador
colombiano Bernardo Toro.

Assim como o som da zabumba para os
adolescentes, o imaginário convocante é um
horizonte atrativo, algo que, apesar da distância,
motiva as pessoas e dá sentido à sua participação
num movimento.

O imaginário proposto por Betinho na Ação da
Cidadania, por exemplo, era ter �uma sociedade
que pratica a solidariedade�.

O Gandhi, lá na Índia, propôs a todos o sonho
de �um mundo mais justo e pacífico�.

b) A idéia-força

A idéia-força é como uma placa no meio do
caminho dos adolescentes cearenses ansiosos
por uma noite de diversão: assim como o som
da zabumba (o imaginário convocante) ela conduz
à festa. A diferença é que a idéia-força fornece
um tipo de orientação mais objetivo e concreto
do que o imaginário.

Num processo de mobilização, a idéia-força,
conceito criado por Rose Marie Inojosa, é �um
problema social relevante, passível de inter-
venção solidária�.

Retomando os casos citados anteriormente,
temos alguns exemplos ilustrativos. A idéia-
força proposta pela Ação da Cidadania era �vencer
a fome e a miséria no Brasil�. Para Betinho,
assumindo esse desafio, o povo brasileiro estaria
caminhando na direção de uma sociedade
proativa e solidária, que era o imaginário
convocante do movimento.

A idéia-força proposta por Gandhi era �conquistar
de forma pacífica a independência da Índia�. Ele
acreditava que, se os indianos e ingleses fossem
capazes de resolver suas diferenças de forma
pacífica e a Índia voltasse a ser soberana, teria
sido dado um passo importante na direção de
um mundo melhor.

c) As metas mobilizadoras

As metas mobilizadoras, por sua vez, orientam
a participação de maneira ainda mais concreta
do que a idéia-força.

São objetivos de curto prazo que traduzem o
imaginário convocante e a idéia força para o dia
a dia dos cidadãos, desdobrando-os no tempo
e no espaço.

Na Ação da Cidadania, por exemplo, foi proposto
que �nenhuma família passasse fome no Natal
de 1993�.

Depois de uma marcha de vários dias pela Índia,
Gandhi chegou ao mar acompanhado de uma
multidão que tinha um objetivo muito claro na
cabeça: �não pagar mais os tributos ingleses
sobre o sal indiano�.

Nesse episódio, ficou famoso o gesto de Gandhi
de pegar um punhado de sal do chão e erguê-
lo para todos verem que dali em diante, se os
indianos quisessem, voltariam a comercializar
o sal livremente.

Como podemos notar, as metas mobilizadoras
apontam desafios tangíveis, práticos e objetivos
para os cidadãos que compartilham o imagi-
nário convocante.

Para entender melhor a complementaridade que
existe entre esses conceitos, pensemos num
iceberg... as metas mobilizadoras são a ponta
visível. Elas são as ações concretas que em geral
aparecem para as pessoas.

Betinho nos deu uma lição sobre isso com a
Ação da Cidadania. Como ele próprio disse numa
entrevista: �A fome é um problema concreto,
imediato. E foi por aí que as pessoas encontraram
uma forma mais imediata de contribuir. Bastava
um tíquete-refeição, um quilo de arroz, uma
lata de óleo e já estavam colaborando. Assim,
a doação de comida se generalizou, com a
população se organizando e se manifestando.
Não era uma adesão abstrata. Era uma
ação concreta�.

Mas ao mesmo tempo, como vimos, o movimento
tinha um horizonte mais amplo. E esse é um
dos motivos pelos quais muitas iniciativas que
surgiram naquela época continuam existindo
até hoje.

Voltando ao nosso iceberg, a conclusão é que,
se as metas não estiverem sustentadas por uma
base sólida, ou seja, uma idéia-força e um
imaginário consistentes, quando forem
alcançados os objetivos de curto prazo o
movimento tende a afundar, não se sustenta.

Uma coisa completa a outra: sem um imaginário
convocante o movimento vira um ativismo
passageiro. Sem metas mobilizadoras, o
movimento pode começar a ser percebido pela
comunidade como um idealismo impraticável,
gerando angústia e frustração nas pessoas.
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Pra resumir, mobilização social é...

Existem muitas formas de definir o que é
mobilização social. Mas no nosso caso, à luz do
paradigma ampliado que discutimos, coerentes
com o fundamento ético adotado e entendendo
os elementos de um movimento social, podemos
dizer que:

A Mobilização Social é um processo educativo
que promove a participação (empoderamento)
de muitas e diferentes pessoas (irradiação) em
torno de um propósito comum (convergência).

PROCESSO: A mobilização social não se limita
às manifestações públicas, às passeatas, às
convocações em praça pública, ainda que eventos
deste tipo tenham um papel muito importante.

EDUCATIVO: Ninguém nasce um cidadão atuante
ou um ativista. Mas a partir de experiências
concretas no seu bairro, na sua comunidade, na
sua cidade, as pessoas vão aprendendo e
incorporando cada vez  mais a prática da
participação social às suas vidas. Cristovam
Buarque costuma até dizer que "mais difícil do
que botar o povo na rua é levá-lo de volta
pra casa".

EMPODERAMENTO: Empoderar significa promover
a iniciativa das pessoas, acreditando que elas
são capazes de resolver os problemas que afetam
diretamente suas vidas.

IRRADIAÇÃO: A mobilização gera um movimento
que vai envolvendo cada vez mais (quantidade)
e diferentes (pluralidade) pessoas de um
jeito organizado.

CONVERGÊNCIA: As mudanças acontecem de
fato se a sociedade se articular em torno de um
projeto de futuro coletivo. Para isso é fundamental
conciliar as ações de curto prazo com uma visão
de longo prazo.

Palavras finais

Se um dia acontecer de um índio descer de uma
estrela colorida e brilhante no coração da América
do Sul, como preconiza o Caetano Veloso numa
de suas músicas, devemos ser capazes de
mostrar a ele um país diferente do que
temos hoje.

Um país em que a desigualdade não é uma coisa
óbvia e as pessoas têm muito mais a dizer sobre
ela do que simplesmente �porque aqui é assim�.

A mobilização social é um modo de construir a
democracia e a participação. É um modo de
construir um país em que todos promovem uma
vida digna para todos.
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Lembre-se que a boa qualidade de som é tão
importante quanto a qualidade da imagem;

Confira o estado da tela. Às vezes ela precisa
ser lavada antes da projeção;

Verifique se a tela está bem esticada;

Verifique anteriormente a voltagem local � 110V
ou 220V � e observe se é compatível com os
equipamentos;

Tenha sempre uma extensão elétrica;

Verifique se os banheiros estão limpos
e acessíveis;

Tenha sempre água para os debatedores.

Não se esqueçam!
Dicas para produção de sessões

de exibição

1. Mapeando espaços para exibição

Faça um mapeamento dos locais como escolas
públicas, associações comunitárias, de classe,
quadras de esporte comunitárias, centros
culturais, clubes e instituições que desenvolvam
trabalhos relacionados à temática do filme. Esses
locais podem ser adaptados para a exibição do
filme.

Identifique qual o processo para agendar
equipamentos e auditórios.

2. Tema do Filme

Após assistir ao filme, você conhecerá as
possibilidades temáticas a serem exploradas e,
a partir daí, buscará as instituições, comunidades
e parceiros onde esses temas possam contribuir
para a discussão e formação cultural.

Primeiro tente mostrar o filme à pessoa que
será seu contato na comunidade ou espaço de
exibição. Você estará dando o primeiro passo
para estabelecer uma parceria e fortalecendo
um primeiro elo de apoio.

3. Agendamento de sessão

Fechada a parceria, marque a sessão. Aceite as
sugestões dos moradores e dos próprios jovens
quanto ao melhor horário e local, para garantir
audiência e segurança.

4. Parâmetros de Equipamento

O equipamento de projeção e vídeo precisa ser
testado antes da exibição.

Para públicos acima de 250 espectadores,
recomendamos:

    Tela de 3X4 m;
    Projetor de 1.200 ansi lumens;
    4 caixas de som com potência 350 rms;
    1 mesa de som de 8 canais;
    Microfones para os debatedores e para a
platéia.

Mas se sua comunidade não tiver este tipo de
equipamento, tente adaptar. O importante é
promover o debate!

Fonte: Brazucah (www.brazucah.com.br)
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Teste o equipamento previamente;

Confira o estado da tela;

Chegue ao local de projeção com no mínimo 2 horas
de antecedência, para checar todos os detalhes e
evitar imprevistos;

Tenha à mão os telefones das pessoas a quem
recorrer em caso de emergência;

Verifique com antecedência os pontos de energia
elétrica e, principalmente, a posição dos interruptores
para uma maior agilidade no momento de acender
e apagar as luzes para a projeção;

Proteja com fita adesiva fios e cabos dos
equipamentos para evitar tropeços dos passantes.

Ao iniciar a sessão, faça os agradecimentos
necessários, apresente o projeto ao público e anuncie
os participantes do debate;

Inicie a projeção no horário anunciado. Evite atrasos;

Fique atento durante a projeção para qualquer
necessidade de ajuste (em especial do volume
do som);

Ao final do filme, acenda as luzes rapidamente e
anuncie o debate, para que não haja dispersão;

Se possível, registre a sessão e debates com fotos.

Passo a Passo
da Produção

Divulgue!

Divulgação na comunidade

Distribua materiais de divulgação nos locais
freqüentados pela comunidade, tais como
padarias, escolas, mercados, centros culturais,
associações, etc.

O boca a boca é muito importante: fale sobre
a exibição para o máximo de pessoas possível.
Passe nas escolas, de sala em sala. Avise aos
formadores de opinião locais.

Envie e-mails de divulgação.

Divulgue a sessão nos eventos da comunidade,
tais como festas, feiras, etc.

Divulgação junto à mídia local

Contate a mídia local: TV regional, TVs
comunitárias ou universitárias, rádios, jornais,
revistas, etc.
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Anotações
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Realização: Parcerias:


