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APRESENTAÇÃO 
 

  
Este relatório discorre sobre os resultados de uma avaliação da Gincana Da 
Cidadania, realizada na cidade de Santos/SP, durante os anos de 2001 e 2002, pelo 
Instituto Pró-Ação e Instituto MarCo 3 que se fundiram e formaram a ARACATI – 
Agência de Mobilização Social.  
 
A meta dessa ação social é estimular a participação cidadã dos jovens. Nessa medida, 
embora seu centro de atuação seja a escola e seu público-alvo principal os alunos do 
Ensino Médio, procuram-se envolver também a família e outros membros da 
comunidade. 
  
O objetivo da avaliação era investigar se a meta foi cumprida. Ou seja, se a Gincana 
acarretou mudanças comportamentais em seu público-alvo, o que as originou, quais 
foram, como se manifestaram e sua amplitude temporal.  
 
A metodologia caracterizou-se pela análise conjunta de fontes secundárias e de fontes 
primárias, levantadas estas por meio de pesquisa direta junto a: equipe gestora, jovens 
participantes da ação, facilitadores, diretores/professores das escolas e outros membros 
da comunidade santista.   
 
A pesquisa recorreu ao método qualitativo, combinando duas técnicas: grupos focais 
e entrevistas em profundidade, segundo sua adequação e pertinência a cada 
segmento pesquisado. Foram realizados seis grupos focais e onze entrevistas, com base 
em instrumentos de coleta específicos por público. 
 
Os dados primários foram coletados no período de 05.06.2003 a 08.07.2003.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossos agradecimentos à equipe ARACATI,  
aos parceiros que mobilizou para viabilizar a pesquisa primária 
e a todos que participaram dos grupos focais e das entrevistas, 

 sem cuja colaboração e disponibilidade  
teria sido impossível realizar nosso trabalho.  
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CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTUUDDOO  
  

OO  OOBBJJEETTOO  DDAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
 
A Gincana Da Cidadania foi implementada na cidade de Santos/SP, durante os anos 
de 2001 e 2002. 
 
Trata-se de um Projeto que tem como meta estimular a participação cidadã dos jovens.  
 
Em Santos, seu centro de atuação foi a escola e, nela, os alunos do Ensino Médio. 
Participaram de todo o processo 23 estabelecimentos de ensino: 11 públicos e 12  
particulares, envolvendo cerca de 12.200 jovens: 9.200 de escolas públicas e 3.000 de 
escolas privadas.  
 
Caracterizada como um projeto de mobilização social, é  objetivo precípuo da Gincana 
da Cidadania: 
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“Desencadear um movimento de participação social de 
jovens e outros atores da comunidade santista em torno da
promoção do jovem como agente de transformação da 
realidade social de Santos.” 

E são objetivos secundários: 
 
 “Promover um olhar e compreensão positivos e uma atitude pró-a iva de atores da 

comunidade santista em relação à participação social dos jovens” e 
 
 “Formar jovens agen es de transformação social em escolas de Ensino Médio de 

Santos.” 
 
Está-se, portanto, falando da promoção do protagonismo juvenil, estratégia para 
incentivar a atuação efetiva dos jovens em seu meio social, uma das principais 
vertentes, hoje, de programas públicos e privados destinados a este segmento. 
 
Assim, o foco principal de todas as atividades programadas é o segmento jovem. Como, 
no entanto, sua participação cidadã depende da atuação conjunta entre escola, família 
e sociedade, envolvem-se os três públicos, em momentos e de formas diferentes. 
  
Nessa medida, a Gincana envolveu direta e indiretamente: 
 estudantes do ensino médio, nas escolas públicas e privadas; 
 a comunidade escolar, representada por diretores, educadores e funcionários; 
 pessoas que ocupam posições chave, tanto na esfera pública, como em meios de 

comunicação, universidades e ONGs; 
 os membros da família e 
 a sociedade, em geral. 

 
Para mobilizar os demais atores sociais, difundindo e expandindo sua proposta, a 
Gincana trabalhou com Grupos Multiplicadores, formados sobretudo pelos próprios 
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jovens, mas também por educadores. Em Santos, contou-se com a participação de 
cerca de 300 jovens e 25 educadores - segundo dados de dezembro de 2001 - 
constituindo um Grupo Multiplicador/GM por escola participante. 
 
No período dos dois anos, a Gincana foi implementada em três fases subseqüentes: 
 Fase 01 – janeiro a julho de 2001 – o processo teve início com pesquisas sobre 

problemas sociais, como subsídio para a escolha de causas alvo da ação posterior 
dos jovens. Foram selecionadas:  Meio Ambiente, Cultura de Paz e Saúde & 
Qualidade de Vida. Também nesta fase realizaram-se contatos institucionais e 
abordagem dos segmentos envolvidos, além de divulgação. Ao final do período, 
deu-se o evento de lançamento. 

 Fase 02 – agosto a dezembro de 2001 – procedeu-se, então, à sensibilização das 
escolas, formação dos GMs e escolha das causas sociais que cada GM iria trabalhar. 
Para apoiar a decisão dos grupos, realizou-se uma atividade de aproximação aos 
temas – o Circular: uma visita a alguns pontos que concretizavam cada causa. 

 Fase 03 – janeiro a dezembro de 2002 – caracterizada por momentos em que o 
jovem tinha a oportunidade de: propor, discutir, agir e integrar. Esta fase teve início 
com o encontro Botando a Mão na Massa, em que os GMs elaboraram seu projeto e 
consolidaram a Carta de Princípios norteadora da Gincana da Cidadania.  Durante o 
período, foram realizados três Fóruns em que os jovens apresentavam seus projetos 
e, com base na Carta, recebiam uma pontuação por grupo e por causa. 

 
O Projeto pressupunha cinco macro-estratégias subjacentes às fases: conhecer a 
realidade, sensibilizar os atores, propor ações concretas, facilitar sua viabilização e 
integrá-las a outras ações, possibilitando intercâmbio de experiências. 
 
Outra estratégia paralela foi a articulação de parcerias, locais ou não, cujo apoio era 
fundamental para as atividades dos GMs: 
 Instituto Ayrton Senna; 
 Instituto C&A; 
 Instituto Pão de Açúcar; 
 ACMD – Associação Comunidade de Mãos Dadas. 

 
Além dos parceiros, agregaram-se colaboradores: 

 McDonald’s RLM; 
 Resolva on Line; 
 Rotary Clube de Santos; 

 
Contou-se com o apoio do jornal A Tribuna para a cobertura da Gincana, por meio de 
seu caderno Tribu, e do departamento de jornalismo da Universidade Santa Cecília – 
UNISANTA – para a editoria do jornal Fala Aí, responsável pela comunicação e 
divulgação das atividades dos jovens.  
 

A Gincana da Cidadania terminou, em dezembro de 2002, com um Evento de 
Encerramento em que foi retomada sua história por meio de uma Colcha de Retalhos 
tecida pelos participantes, incluindo parceiros. Cada retalho representava seu 
aprendizado no processo. 
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IINNSSTTÂÂNNCCIIAA  AAVVAALLIIAATTIIVVAA  
 
Idealmente, projetos sociais devem ser objeto de um processo de avaliação, 
abrangendo três instâncias avaliativas. É a somatória de instâncias e respectivas fases 
que possibilita aferir como foram trilhados os caminhos para os resultados obtidos e 
fornecer insumos para seu aprimoramento.   

 
 Eficiência – o antes e o durante - refere-se, portanto, à avaliação do 

planejamento e da implementação, assegurando o cumprimento das metas 
estabelecidas, de forma eficiente. Implica dispor de um modelo de 
acompanhamento gerencial capaz, inclusive, de fornecer elementos para corrigir 
eventuais desvios de percurso. 

 
 Eficácia – o depois: benefícios individuais - refere-se aos resultados para o 

público-alvo. Significa avaliar se se alcançaram os efeitos previstos, as mudanças 
comportamentais desejadas, tanto no plano objetivo, como no plano subjetivo.  

 
 Efetividade social – o depois: benefícios coletivos - refere-se aos resultados 

para as comunidades. Significa identificar a capacidade de programas e  projetos 
para provocar mudanças em âmbito mais amplo.  

 
Em função do momento em que se estava avaliando – pós finalização das atividades –  
a avaliação abrangeu a instância da eficácia. 

  
Para que se avaliasse também a instância da efetividade social seria necessário 
incluir outros segmentos da sociedade santista que permitissem avaliar se se 
alcançaram os efeitos desejados sobre a vida da/na cidade,  propiciando mudanças nos 
ambientes em que o Projeto atuou, quais são e qual sua extensão.  
 
Por exemplo: formadores de opinião, políticos, outras personalidades de destaque na 
cidade, representantes de entidades civis, como associações de moradores, 
representantes de organizações não governamentais...   
 
Além disso, no caso da Gincana da Cidadania, seriam envolvidos segmentos ligados às 
causas sociais escolhidas pelos GMs: Meio Ambiente, Saúde & Qualidade de Vida, 
Cultura da Paz. 
 
Isto não quer dizer, entretanto, que não se pesquisaram possíveis efeitos sobre a 
comunidade. Mas é importante salientar que foram investigados sempre do ponto de 
vista do público-alvo da avaliação.  
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OO  OOBBJJEETTIIVVOO  DDAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
 
Os gestores do Projeto reservaram 2003 para uma revisita à proposta que norteou a 
Gincana da Cidadania. Vale dizer, para lançar um “olhar de descoberta” que permitisse 
o aprimoramento e a conseqüente revisão de suas formas de atuação, de modo a 
embasar o planejamento, a implementação e a viabilização otimizados para novas 
ações, em 2004 e 2005. 
 
O resultado desta avaliação, em Santos, somado à análise de outras ações avaliativas  
realizadas no decorrer da Gincana, ensejaria a sistematização desejada para a 
elaboração da proposta para os anos subseqüentes.    
 
Seu objetivo era pesquisar se a Gincana da Cidadania, em Santos, “realmente provocou 
mudanças na vida das pessoas com quem o projeto atuou”. 

 
Falar de pesquisa sobre mudanças comportamentais, remete a dois lados da 
mesma moeda: o que as origina e como se manifestam. Nesse sentido, a investigação 
enfocou três questões básicas: 

 
 
Sobre suas causas: 
 
 quais são as características da Gincana da Cidadania passíveis de acarretar 

mudanças, de alguma ordem, em seus participantes?  
 
 
Sobre seus efeitos: 
 
 quais são essas mudanças?  

 
 em que níveis de vida elas ocorrem? 

 
 
As respostas a essas questões permitiram, por sua vez, detectar se: 
 
 o incentivo à reflexão para identificar problemas, integrada à possíveis ações para 

solucioná-los gerou, de fato, posturas socialmente participativas e, portanto, 
potencialmente transformadoras, ou seja, o “empoderamento”  dos atores 
envolvidos na Gincana? 

 o propósito de propiciar a articulação entre os jovens – seu alvo principal – e outros 
atores da comunidade em torno de metas comuns favoreceu, de fato, a 
irradiação”  do movimento? “

 a valorização da juventude, seja quanto ao seu papel como um dos agentes de 
transformação social, seja quanto à sua capacidade de atuar como multiplicador das 
diversas facetas da cidadania, promoveu, de fato, uma “convergência” para a 
prática da cidadania ? 
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OO  PPÚÚBBLLIICCOO--AALLVVOO  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA  
 
Para melhor compreensão dos resultados e efeitos do Projeto, era importante incluir, no 
ato avaliativo, todos os segmentos possíveis, em diferentes momentos e com diferentes 
focos analíticos. Assim, foram abordados os seguintes segmentos participantes em 
Santos: 
 a equipe envolvida no Projeto – gestores, coordenadores e facilitadores; 
 pessoas-chave da comunidade para a mobilização, implementação e continuidade; 
 jovens integrantes dos GMs; 
 representantes da comunidade escolar – diretores e/ou educadores pertencentes ou 

não aos GMs. 
 

  
AASS  ÁÁRREEAASS  DDEE  AABBOORRDDAAGGEEMM  

 
Todas as questões arroladas nos objetivos equivalem a identificar os efeitos diretos ou 
indiretos da Gincana sobre o jovem – “o pilar de todas as suas atividades”: a eficácia 
do Projeto. 
  
NNaass  eessffeerraass  ddaa  cciiddaaddaanniiaa    
 
 Percepção, hoje, de sua importância individual na vida da comunidade de que faz 

parte e em que medida isto influencia aspectos como: auto-estima, autoconfiança, 
escala de valores, iniciativa e visão de mundo. 

 
 Percepção, hoje, de sua importância social como agente de transformação e em 

que medida isto influencia a ampliação de seu leque de relações, de sua 
performance relacional nos diversos níveis – relações horizontais e verticais, duais e 
em grupos – e de seu potencial para interferir na vida familiar e na comunidade; 

 
Conseqüentemente, investigar as interferências da Gincana em alguns papéis 
decorrentes que os jovens dos GMs desempenham e seus reflexos junto a outros atores 
sociais. 
 
 Enquanto membros de uma família e de um bairro – grupos de referência mais 

próximos - possíveis influências na forma e modalidades de relacionamento com 
familiares e vizinhança, bem como na postura em face de problemas localizados. 

 
 Enquanto membros de uma comunidade, possíveis influências na forma e 

modalidades de relacionamento com outros grupos,  bem como na postura em face 
de problemas da cidade. 

 
 Enquanto estudantes, possíveis influências na:    

 situação anterior e atual na educação formal;  
 performance escolar atual;  
 no nível de interesse/envolvimento com a escola. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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 Enquanto futuros profissionais, possíveis influências na  escolha da 
atividade/carreira. 

  
  
NNaa  ssuuaa  aattuuaaççããoo  cciiddaaddãã  
 
Independente da causa social escolhida para a Gincana, como os jovens e os outros 
segmentos avaliados percebem sua atuação – auto e alter-percepção – e sua postura 
durante e depois do evento. Em que medida participar do Projeto motivou os 
participantes dos GMs a continuar agindo como cidadãos. Ou seja: permaneceu a 
disponibilidade e a realização de ações que possam interferir para alguma forma de 
melhoria na vida da comunidade? Em que níveis? Em que situações? Com que grau de 
mobilização?  Ou tudo isso só durou enquanto durou a Gincana? 
 
Estes temas foram abordados junto a todos os pesquisados, bem como a questão da 
efetividade social, ou seja, sua opinião no que se refere aos efeitos da Gincana sobre 
outros atores sociais e a comunidade. 

  
  

AA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA    
  

De modo a abarcar as três fases da Gincana e as cinco macro-estratégias norteadoras 
de todo o processo – Conhecer, Sensibilizar, Propor, Facilitar e Integrar -  realizaram-se 
duas fases subseqüentes, embora analiticamente complementares. 
 
  
PPrriimmeeiirraa  ffaassee  
 
Análise de fontes secundárias, executada pela equipe interna da ARACATI: sistemas de 
registros, relatórios de encontros nas escolas, resultados de grupos focais e de 
questionários com jovens e educadores, relatórios semestrais de avaliação. 
 
Esta análise foi importante não apenas para a sistematização final, como também para 
subsidiar a segunda fase. 
 
SSeegguunnddaa  FFaassee    
 
Levantamento e análise de dados primários, mediante pesquisa direta junto a atores 
estratégicos do e para o projeto, conforme o desenho que se segue.  
 
Método 
Adotou-se o qualitativo, porque mais adequado para atender um objetivo que implica 
nuances difíceis de captar pelo método quantitativo. Em outras palavras e em síntese, o 
método qualitativo: (V. anexo 1 – nota metodológica) 
 propicia a detecção, em profundidade, de atitudes, valores, percepções e 

motivações do público pesquisado; 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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 enseja a manifestação espontânea de opiniões,  possibilitando que o pesquisado 
expresse os aspectos que ele considera mais relevantes, na sua relação com o 
objeto investigado; 

 por último – e o mais importante - permitiria entender a complexidade da Gincana 
da Cidadania, do ponto de vista dos atores “na ponta” - como se relacionam com 
o Projeto e entre si, personagens com perfis tão diversos. Isto é, como cada público 
percebe, atua e se envolve/compromete com ele.  

 
Modelo 
Para potencializar esta configuração, aplicou-se o “Over Reason”, criado, desenvolvido e 
já largamente utilizado pela equipe alocada na pesquisa. Neste modelo,  as  
verbalizações dos pesquisados são intercaladas por recursos dramáticos, projetivos e 
lúdicos, que favorecem a emergência, inclusive, de percepções muitas vezes difíceis de 
manifestar no discurso, até porque podem ser inconscientes. Assim, a análise dá conta, 
de forma mais eficiente e aprofundada, não apenas dos conteúdos verbais e mais 
objetivos ou aparentes – também importantes - como dos conteúdos mais latentes ou 
subjacentes.  
 
Técnicas / Amostra 
Recorreu-se à combinação de duas técnicas: grupos focais e entrevistas em 
profundidade. O recrutamento para os grupos focais e a obtenção do espaço para 
realização da coleta correspondente ficaram a cargo da equipe ARACATI. 
 
Discriminação da coleta 
05.06.2003 - SP  
Discussão em grupo com equipe gestora da Gincana da Cidadania: 4 participantes, 
realizada na sede da ARACATI. 
 
entre 02 e 08.07.2003 - Santos 
 5 entrevistas com membros da comunidade santista: Secretária de Ação Social – 

Anamara Simões Martins; jornalista do jornal “A Tribuna” – Gustavo Klein; gerente 
do SESC – Célio Nori; representante da Câmara Municipal de Santos – “Prof. 
Fabião” e, na universidade, a professora envolvida com o “Fala Aí” – Ivanéa 
Pastorelli; 

 discussão em grupo com 4 facilitadores;  
 7 entrevistas – estavam previstas 5 - com representantes das escolas - sendo 3 

com diretores e 4 com professores. Do total, 3 representam escolas particulares e 4 
escolas públicas; 

 4 grupos focais, com jovens integrantes dos GMs, de ambos os sexos. Foram 
realizados em espaço cedido por instituição parceira, à Rua Sampaio Moreira, nº 40 
e assim distribuídos: 
 1 grupo com jovens que estão envolvidos no processo de comunicação e 

multiplicação dos efeitos da Gincana; 
 1 grupo com jovens que estão participando das Oficinas de Premiação; 
 1 grupo com jovens do GM de escolas particulares;  
 1 grupo com jovens de escolas públicas. 
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Instrumentos de coleta de dados 
Foram elaborados roteiros específicos por segmento, incluindo recursos dramáticos, 
lúdicos e projetivos, selecionados de acordo com as áreas de investigação e adequação 
a cada segmento. (V. anexo 2) 
 
SSiisstteemmááttiiccaa  ddee  ttrraabbaallhhoo    
 
A ação avaliativa compreendeu os seguintes passos: 
 

ETAPAS AÇÕES 
Aproximação com o objeto  Grupo com equipe do Projeto 
Arrolamento de indicadores  Orientação para análise do material sobre o 

Projeto – fontes secundárias  
Seleção de indicadores e 
elaboração de instrumentos  

Reunião com gestores/equipe do Projeto para 
sua discussão  

Coleta de dados primários Entrevistas e grupos com os atores previstos 
Elaboração de relatório final Análise dos dados coletados, interpretação e 

recomendações decorrentes 
Discussão do relatório Oficina com gestores/equipe do Projeto 
Revisão do relatório final e 
sumário executivo 

Eventuais alterações em face de consenso na 
oficina 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  
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OO  OOLLHHAARR  DDOOSS  JJOOVVEENNSS  EEMM  22000011  
 
Nesse ano, a equipe gestora do projeto realizou, junto aos participantes da Gincana da 
Cidadania, as sondagens: 
 qualitativa, grupo focal, em novembro de 2001; 
 qualitativa, grupo focal, em dezembro de 2001; 
 quantitativa, junto a uma amostra de 115 jovens dos GMs, em dezembro de 2001. 

Na seqüência, algumas considerações com base nestas sondagens. 
 
  
OO  ppeerrffiill  ddooss  jjoovveennss  
  
A idade média dos jovens é de 17 anos. O que é coerente com o público-alvo do 
projeto: estudantes do ensino médio. Já em termos de sexo, tem-se 61% de mulheres 
e 39% de homens.  
 
 
OO  oobbjjeettiivvoo  ddaa  GGiinnccaannaa  
 
As respostas à questão: ‘Para você o que é a Gincana da Cidadania?’, no módulo 
quantitativo, indicam que o Projeto é percebido, sobretudo, como um espaço ou 
apoio para atuação do jovem ou como uma oportunidade de ação juvenil.  
Cerca de 30% das menções assumem esta conotação. 
 
Embora com menor incidência de respostas, os jovens referem-se a uma mobilização 
individual ou entre grupos, no sentido de maior atenção à esfera social. Com 
referências que vão de 6% a 10% cada uma e agrupadas segundo seu significado, 
respondem que a Gincana da Cidadania representa: 
 uma forma de integração entre pessoas para discussão de causas sociais; 
 uma forma de conscientização e reflexão sobre problemas sociais; 
 possibilidade de ajudar o próximo, a escola ou a comunidade; 
 transformação, desenvolvimento da sociedade e qualidade de vida; 
 união de alunos e escolas em prol de alguma causa; 
 uma atividade lúdica que promove discussões em torno de causas. 

 
Na verdade, ainda que com diferentes expressões, o significado implícito ou explícito é 
semelhante e permite levantar uma hipótese: a percepção dos jovens vai de encontro 
ao objetivo da Gincana - estimular sua participação cidadã.  
 
Os módulos qualitativos permitem tecer algumas considerações sobre a postura dos 
jovens em relação à Gincana da Cidadania e suas opiniões sobre alguns aspectos 
específicos, decorridos cerca de 6 meses do lançamento do Projeto. 
 
É que se verá a seguir. 
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AA  mmoobbiilliizzaaççããoo  
 
Como seria de se esperar, visto que pouco ou nada se sabia ainda sobre a Gincana, a 
mobilização para o primeiro evento girou em torno da oportunidade de encontrar 
pessoas fora da sala de aula, de conhecer outras pessoas ou, até, de “matar aula”.   
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Também nada surpreendente que, uma vez melhor informados, nem todos se 
engajaram no Projeto. Entre os que aderiram, houve menções ao trabalho de 
sensibilização que transmitiu a idéia de que  “a gente pode fazer muita coisa  É um bom 
caminho, uma oportunidade de você amadurecer e mudar as coisas. Oportunidade de 
você ver como é a realidade pra poder mudar”. No entanto, mesmo os que estavam 
neste bloco, referem-se à dificuldade de conciliar o tempo para suas atividades 
anteriores - aulas, preparação para vestibular (alunos do final do Ensino Médio), outros 
cursos que faziam... – e para a Gincana.  
 
Até o final de 2001, segundo os próprios jovens, houve três níveis de envolvimento:  
 aqueles que se empenharam e eram os mais presentes e atuantes; 
 os que, apesar do empenho, tinham presença e atuação oscilante e 
 os que desistiram ao longo do período. 

 
Além desse movimento - que pode ser considerado normal, quando se trata de reunir 
pessoas em torno de um projeto ou programa - os integrantes dos grupos focais 
alegam outras razões que contribuíram para desinteresse e eventual desistência: 
 ausência de maior incentivo por parte da escola e 
 ausência de comunicação, interação e organização interna aos grupos formados. 

 
 
AA  aavvaalliiaaççããoo  
 
Independente, entretanto, de possíveis entraves e dificuldades, a avaliação dos 
integrantes dos grupos focais é positiva. Seja no que se refere aos encontros entre e 
inter grupos, seja à atuação dos facilitadores, seja ao processo de contato e de escolha 
das causas sociais. 
 
Os facilitadores recebem adjetivos como “ótimos”, “legais”, “super legais”... e sua 
postura como “incentivadora”, “empenhada”, “de apoio , “de disponibilidade”... Na 
comparação com professores, sua atuação é vista como diferenciada, como mais 
“amiga”, traduzida “no carinho”, “na atenção”. Em síntese: o facilitador “é como se 
fosse um outro participante do grupo, só que traz mais informações”.    
 
Sobre o que foi mais importante para conhecer e escolher a causa social que o grupo 
iria focar, mencionam-se, sobretudo, as dinâmicas que envolveram exercícios e 
demonstrações. 

“A primeira do Meio Ambiente foi das fotos. Levamos saco pra 
catar lixo. A gente foi recolhendo tudo... Marcou bastante.” 
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“Também acho que foram as dinâmicas... Ficou curiosidade para 
abordar Cul ura da Paz. Por isso que a gente escolheu.” 

O Circular, os encontros e os diálogos são lembrados, ainda, como apoio importante. Já 
os “livrinhos” despertam controvérsia. Desde declarações de leitura de todos, de leitura 
e uso constante do que se referia à causa escolhida, passando pela leitura de trechos 
deste, até nenhuma leitura: “a gente não trabalhou com os livros”, “pelo menos a gente 
mais trabalhou e leu menos”. 
 
Um tema que não desperta controvérsia é a influência do Programa no comportamento 
de seu público-alvo, não obstante decorrida a metade do tempo previsto. Quando se 
indagava, nos grupos, se os jovens se sentiam os mesmos de antes da Gincana, houve 
consenso em torno do “NÃO”. Como disse um jovem: “a Gincana plantou uma semente 
em cada um”. Essa “semente” engloba vários níveis.   
 
 Visão de mundo 

“Eu acho que eu mudei muito assim... Acho que cresci e 
amadureci comigo mesma, sabe? Com relação a ver o mundo. Eu 
acho que eu vejo o mundo com outros olhos.” 

 
 Consciência social 

“Eu não era consciente.” 

“Quando via alguma coisa de miséria  antes eu nem ligava. Via na 
TV matéria sobre miséria... Eu olhava tudo aquilo lá e eu não tava 
sensibilizado. Quando eu cheguei naquele lixão, lá, eu caí. No lixão 
eu desmoronei. Eu chorei naquele dia a volta inteira. Na TV tava 
distante... Ver aquelas crianças no lixão... Isso me irrita, dá uma 
revol a!”” 

 
 Papel de cidadão 

 “Eu evito muito jogar papel no chão  Até tenho a mania de jogar 
no bolso e quando vai lavar a roupa, fica um monte de papel 
assim.” 

 “Eu acho que mudou  Antes, às vezes eu estava na rua, eu não 
me importava tan o em ver uma pessoa jogando lixo no chão. 
Agora, meu! Dá von ade de pegar a pessoa: ‘Meu, se liga!’. Uma 
vez tinha uma mulher na minha frente e jogou o papel. Aí eu falei: 
‘Você deixou cair e não pode’  Porque não dá!” 

 
 Sua prática  

 “Eu a é já queria fazer trabalho social, mas não sabia como.” 

”Aprendi ´como fazer`.” 

“Me mostrou que é possível. Se eu for para São Paulo, pra outro 
lugar, pra faculdade, eu sei que é possível mudar.” 
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 Visão do outro 

“Mudei minha atuação, meus hábitos, o modo de pensar sobre as
pessoas. A Gincana me desviou de caminhos que não eram muito 
legais.” 

“Tive várias mudanças na minha vida, tanto na vida pessoal como
na família. De 10 palavras que eu falo, 9 são Gincana.”  

“A gente julgava as pessoas antes de conhecer.” 

 
 Ruptura de preconceitos 

Segundo relatoria de um dos grupos focais, houve “muitos depoimentos não 
anotados a respeito da quebra de preconceitos entre escola pública e particular”. 

 
 Auto-avaliação 

“A Gincana me deixou mais responsável, mais confiante”.  

“Agora a gente sabe o caminho pra seguir.” 

“Mudou pra mim também que agora eu consigo falar em público. 
E eu sei que isso é importante.” 

 
 Papel de estudante 

“A Gincana me transformou. Estou com mais ânimo para ir à 
escola  mais pa icipa ivo nas aulas.”  

 
Confirmando a percepção de mudanças comportamentais favorecidas pela Gincana, ao 
final de um dos grupos focais, solicitava-se aos jovens que expressassem em apenas 
uma palavra “o que representou, neste semestre, participar da Gincana da Cidadania”. 
Quais foram as palavras? Todas com significados que denotam a influência positiva do 
Programa sobre os jovens: amadurecer, crescer, conscientização, reflexão, mudança, 
trabalho... 
 
Apesar do consenso, 
 seja em torno da valorização da proposta da Gincana, o que levou a relatoria de um 

dos grupos a registrar: “não falam mais ‘o jovem pode’... Parece que a atuação 
social e a importância do jovem não é mais um discurso pronto, é internalizado”; 

 seja na sua capacidade de provocar alterações positivas no comportamento dos 
jovens, em várias esferas, 

 
a continuidade das ações iniciadas por meio da Gincana, despertava, na época, 
posturas diferentes: 
 um subgrupo demonstra clara intenção de não interromper o trabalho e, até, de 

expandi-lo e/ou engajar-se em outros projetos sociais: 

“Quero aumentar o trabalho.” 

“Penso em participar de outro grupo ” (referia-se à Forja, Agente 
Jovem...) 
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“O grupo vai continuar de qualquer jeito, no ano que vem  mesmo 
que alguns se distanciem. A Diretora tá apoiando. Vamos mon ar 
uma ONG.” 

“Tenho certeza de que o projeto vai continuar.” 

“O nosso vai continuar, com certeza ” 

“Nosso trabalho é na comunidade. Então, não dá pra acabar.” 

 outro que, embora declarando intenção de continuar, subordinava sua atuação a 
fatores externos: 

“Sem o apoio da Gincana, vai ficar difícil.” 

“Depende da Diretora. Se ela deixar, a gente continua.”

“Meu grupo é assim: temos uma idéia, ficamos super empolgados. 
Depois, vai perdendo força, vai perdendo... queremos con inuar o 
ano que vem, mas...”  

“O nosso grupo precisa de uma injeção de ânimo.” 

“A gente pega no t anco.” 

“O fim da Gincana é quando vocês não estiverem mais aqui.” 

 e um terceiro subgrupo cujas chances de prosseguir eram, declaradamente, mais 
remotas: 

“O grupo vai se distanciar, as pessoas vão ter muito o que fazer.” 

“Vai ser mais corrido – o próximo ano.” 

“O distanciamento vai ser um problema.” 

“Vamos ficar atrapalhados com o vestibular.” 

 
Pode-se dizer que estas posturas obedecem a um padrão atitudinal, isto é, retratam o 
que, via de regra, acontece com a motivação e a disponibilidade das pessoas, 
independente de características demográficas, quando se engajam em atividades 
grupais, qualquer seja seu objetivo.  
 
A própria relatoria traduziu a oscilação dos jovens em três comentários diferentes: 

“[Os jovens] Não desejam que seu projeto tenha um fim. Parece 
que o vínculo com o projeto, para alguns, é maior do que a 
Gincana.” 

“A maioria dos grupos não sob evive, no ano que vem, por uma
necessidade de ter  constantemente, um estímulo.” 

“A maioria não con inua atuando na Gincana por uma série de 
motivos: ves ibular, cursinho, trabalho, mudança de cidade etc.” 

 
Também o módulo quantitativo realizado, na mesma época, retrata o nível de 
mobilidade despertado. Quando se perguntava sobre atividades que pretendiam para o 
período de férias, cerca de 25% das menções refletem maior grau de envolvimento 
com as ações da Gincana. Havia a intenção, por exemplo, de encontros com os 
facilitadores, fora da escola, com maior incidência de respostas, além de: 
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conscientização da comunidade, mutirão de limpeza nas praias, atividades ou projetos 
sociais em regiões carentes. Ainda que a maioria das menções remeta à intenção de 
reservar as férias para atividades lúdicas e de lazer, os 25% de referências à 
continuidade dos projetos dos grupos não deixam de ser significativos. 
 
Não obstante diferentes graus de intenção ou predisposição à continuidade de seus 
projetos, eram abordadas, em momentos diferentes dos dois grupos focais, condições e 
sugestões para que isto pudesse ocorrer.  
 
Como condições, os jovens manifestam a expectativa de apoios externos, como:  
equipe da Gincana e facilitadores, das escolas, de canais de comunicação e divulgação. 

“O apoio, a força de vocês aqui.” 
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“O facilitador dá aquele toque.” 

“Falta Incentivo da escola.

“Falta de publicação, divulgação.” 

A título de sugestões, levantam, sobretudo, idéias para integração entre os grupos e 
para formas e formatos de comunicação. 

“Fazer reunião entre escolas” ... “Não tanto reunião de conversar, 
mas de agir, de fazer”... É, fazer uma reunião de trabalho”. 

“Montar um grupo ex-Gincana. Um grupo com várias atividades”... 
“Um dá con iança pro outro”... “É uma segurança. A gente tem pra 
quem pedir apoio”. 

“Podia juntar quem tivesse idéias parecidas pra divulgar, 
multiplicar o que está fazendo.” 

“Um meio de comunicação como um site”... O site pode ser aberto 
a outros grupos.”

“Poderia ter um meio de comunicação. O site poderia ser nosso, o 
Fala Aí, sei lá.” 

Portanto 
Em 2001, independente de eventuais dificuldades, de diferenças no grau de motivação 
antes e durante a Gincana, os dados indicam que: 
 o participante da Gincana da Cidadania é um jovem de aproximadamente 17 anos, 

com alguma predominância do gênero feminino; 
 percebe o Projeto como incentivo à sua participação cidadã; 
 foi mobilizado, de início pela curiosidade e, depois, como oportunidade de 

amadurecer; 
 avaliava positivamente componentes da Gincana: facilitadores, processo de contato 

e a escolha das causas e influências em seu comportamento.  
 
No entanto, nem todos se mostravam dispostos, naquele momento, a continuar com as 
atividades iniciadas.   
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OO  OOLLHHAARR  DDOOSS  JJOOVVEENNSS  EEMM  22000022  
 
A exemplo do ano de 2001, a equipe gestora do projeto realizou duas sondagens com 
jovens da Gincana:  
 quantitativa, amostra de 145, em março de 2002; 
 quantitativa, amostra de 64, em dezembro de 2002. 

 
OOuuttrrooss  ddaaddooss  ddee  ppeerrffiill  
 
Em março de 2002, acrescentam-se os seguintes traços ao perfil dos jovens da Gincana 
eram: 
 68% pertencem às classes A2 a B2 1;  
 igual porcentagem tem acesso à Internet (68%); 
 27% aprendiam algum idioma; 
 32% exerciam atividades físicas;  
 15% trabalhavam ou faziam estágio; 
 80% declaram que costumam ler livros e 54% que estavam lendo no momento;  
 74% que lêem revista freqüentemente; 
 42% que nunca lêem jornal e apenas 7% que o fazem diariamente;  
 nas horas de folga, ouvem música(20%), conversam com amigos(18%), vão à praia 

(13%). 
 
  
RReellaaççããoo  ccoomm  aa  eessccoollaa 
 
Os jovens reconhecem a importância do diálogo, da força de vontade e organização,  
como fatores de sucesso, quando querem mudanças no ambiente escolar. Por outro 
lado, quase a metade dos entrevistados (43%) sequer admite a idéia de que 
conseguiriam mudar alguma coisa, pela ausência destes mesmos fatores.  
 
Na próxima página, uma comparação analítica – realizada pela equipe ARACATI - das 
mesmas questões abordadas nos dois momentos. 
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1 Segundo o critério Classificação Econômica  Brasil, adotado pela  ANEP – Associação Nacional das Empresas de 
Pesquisa. De acordo com este critério, a faixa de renda mensal da classe classe A2 corresponde a R$ 4.648,00; da 
classe B1 a R$ 2.804,00 e da B2 a R$ 1.669,00. 
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CCoommppaarraaççããoo  ddee  ppeerrcceeppççõõeess::  mmaarrççoo  &&  ddeezzeemmbbrroo  
(Trechos da análise realizada pela equipe ARACATI) 
Significado de ser jovem 
Antes da participação na Gincana, o jovem percebia sua atuação transformadora mais 
no sentido de batalha, luta. Talvez um estereótipo de juventude que quer mudanças.   
Após a participação no Projeto, além de aumentar significativamente o número de 
respostas relacionadas a esse possível papel da juventude, muda também a forma 
como os jovens se  apropriaram desse papel: muito mais madura, atribuindo para si a 
mudança social como responsabilidade, possibilidade e não como rebeldia ao mundo 
adulto. 
Percebe-se também que muda a forma como o jovem enfrenta o mundo adulto, se 
desvencilhando da idéia de que os adultos são o problema.   
Menciona-se bem menos a questão de enfrentar os estereótipos que os adultos têm 
em relação aos jovens. Talvez o projeto possa ter acalmado essa relação, trazendo 
segurança para os jovens se afirmarem e abrindo para a possibilidade de  
complementariedade e cooperação entre as gerações.  
Chama a atenção, também, sobre a realidade da diversão, mas com responsabilidade. 
Ou seja, eles afirmam que jovem gosta de se divertir, que isso pode ser muito bom e 
não só drogas, zueira e bagunça!  
Por último, chama a atenção a redução do número de respostas que apontam para a 
preocupação em garantir o futuro, estudando e  batalhando no mercado de trabalho. 
Talvez os jovens tenham percebido que o presente também é importante e que, a partir 
dele, se constrói naturalmente o futuro. Não necessariamente ou somente através de 
estudo formal e trabalho.         
 
Significado da juventude para outras pessoas 
Apesar de terem apontado com menos intensidade, na questão anterior, a necessidade 
de enfrentar os estereótipos como um possível papel da juventude, os participantes 
pouco mudaram sua posição acerca de como a sociedade vê o jovem.     
 
Opinião/Visão dos professores 
Cresceu a visão positiva acerca da participação dos jovens no Projeto e, dado que se 
pode considerar até mais significativo para a metodologia, é que diminui o número de 
respostas neutras. Ou seja, o desconhecimento ou possível envolvimento dos 
professores no Projeto. 
 
Desejo de mudança x mudanças ocorridas 
Com exceção das mudanças que os jovens propõem na forma como os familiares 
agem socialmente, ou seja, cobrando posturas mais cidadãs, todas as mudanças 
mencionadas indicam mudanças na forma como a relação se dá, remetendo a anseios 
dos jovens mencionados no primeiro questionário.       
Apontando para uma possível hipótese de que o projeto tenha trazido mais segurança, 
auto conhecimento e autoconfiança, o que leva á uma maior capacidade de 
comunicação e expressão dos jovens.        
 
Responsabilidade como morador 
O projeto trouxe uma noção nova de cidadania para alguns, mas ainda há muitos que 
mantém aquela mesma atitude passiva de NÃO jogar lixo, NÃO pichar, NÃO degradar, 
votar, pagar impostos etc...        
           
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Portanto 
Complementando dados de 2001, o participante da Gincana da Cidadania é um jovem 
típico de classe média, que manifesta dificuldade de diálogo com a escola e com a 
família.  
Durante a Gincana passa por transformações: 
 percebe mais claramente seu próprio papel social e como apropriar-se dele; 
 desenvolve novas formas de enfrentar o mundo adulto; 
 como decorrência, fica mais fácil relacionar-se com seus diferentes interlocutores; 
 adquire uma nova visão sobre lazer / diversão; 

 
Quando se trata de assumir sua responsabilidade social, no entanto, ainda não 
ultrapassa os limites de cuidar do que é mais aparente no meio ambiente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Até aqui, a análise indica que, do ponto de vista dos jovens, a 
Gincana da Cidadania cumpriu seus objetivos. Mas vocês 
poderiam argumentar que se trata de informações coletadas  
durante o processo e que isto pode ter comprometido estes 
resultados, porque os jovens estavam no auge de sua participação. 
No que têm toda razão. Por isso é que a equipe ARACATI 
contratou uma avaliação externa, seis meses após o encerramento 
da Gincana. Vamos, então, aos seus resultados e verificar se e 
quanto as constatações que acabamos de fazer são ratificadas ou 
retificadas. 
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Relembrando 
 A metodologia para análise deste segmento foi a qualitativa, por meio da técnica de 

grupos focais. Foram realizados 4 grupos, sempre com jovens que integraram os 
Grupos Multiplicadores – GMs:  
Grupo 1 – recrutado entre os 9 jovens que estão envolvidos no processo de   
comunicação/multiplicação dos efeitos da Gincana. 
Grupo 2 – recrutado entre os 50 jovens que estão participando das Oficinas de   
Premiação.  
Grupo 3 – alunos de escolas particulares.  
Grupo 4 – alunos de escolas públicas. 

 A condução dos grupos norteou-se por um roteiro, de acordo com o modelo Over 
Reason. Por isso, os trabalhos se iniciaram por meio de recursos lúdicos, de modo 
a captar percepções mais espontâneas e latentes, porque, nesse momento, os 
participantes estavam menos susceptíveis à racionalizações. No decorrer, foram 
colhidas opiniões – igualmente importantes - por meio do discurso, entremeadas 
por dramatização e recursos projetivos. 

 
 
QQuueemm  ssããoo  
  
Iniciando pelos dados de natureza mais objetiva: traços de perfil dos participantes, por 
grupo. 
 Participaram do Grupo 1: 5 jovens, 2 rapazes e 3 moças, de 17 e 18 anos, mas um 

de 21 anos. Em 2002, com exceção de um deles, os demais cursavam o segundo 
ano do Ensino Médio. Assim, em 2003, estão terminando este nível de ensino. Entre 
os 5, 4 estudam – e o que concluiu, estudou - em escolas públicas: Francisco Meira, 
Gracinda M. Ferreira (2) e Instituto de Educação Canadá. A particular representada 
foi Coração de Maria. 

 
 Participaram do Grupo 2: 6 moças de 15 a 18 anos. Quanto à situação escolar, no 

ano anterior, variou da 8a. série do Ensino Fundamental – hoje, no Ensino Médio – 
até um estudante do 3o. ano do médio. Os demais estão, em 2003, no ano 
subseqüente, e uma participante está fazendo o supletivo de 2o. e 3o. anos.  Dos 6, 
4 são de escolas particulares: Coração de Maria (3) e Jean Piaget. As públicas: 
Francisco Meira e Marquês de São Vicente. 

 
 O Grupo 3 contou com 8 participantes das escolas particulares: Afonso Pena,  

Carmo, Jean Piaget, Lusíada, Sedes Sapientiae (2) e Universitas (2). Entre os 8, 5 
são do sexo feminino e com idades de 14 – uma participante da 8a. série do 
fundamental, em 2002 – até 18 anos. Os 2 alunos do Sedes Sapientiae estão, hoje, 
no Ensino Médio de escola pública (Marquês de São Vicente). Dos demais, 3 
permanecem em escolas particulares, 1 está cursando Técnico em Turismo e 2 
estão em cursos superiores (Unicamp e Unisantos). 

 
 Do Grupo 4, participaram 12 estudantes de escolas públicas: Aristóteles Ferreira 

(4), Canadá, E. E. dos Andradas, Francisco Meira, João Octávio dos Santos, Luiza 
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Macuco, Marquês de São Vicente e Visconde de São Leopoldo (2).  Dos 12, 7 são 
rapazes e 5 moças, entre os 16 e 18 anos, excetuando uma jovem de 19 anos e um 
de 23 anos. A maioria está cursando, hoje, os dois últimos anos do ensino médio, 
nas mesmas escolas. Entre os que já haviam terminado o Ensino Médio (4), um já 
está em curso superior (Unisantos).  

 
Duas observações sobre os grupos, em geral. 
 Em relação à vida escolar, embora a maioria esteja na relação correta entre idade e 

ano escolar, é entre alunos de escolas públicas que se observam situações de 
defasagem: dois estudantes que chegaram ao 3o. ano do Ensino Médio com mais 
de 20 anos, outros dois com 18 anos e o único caso de interrupção dos estudos 
antes de concluir esse nível de ensino.  Entre alunos de escolas particulares, ao 
contrário, havia 6 participantes adiantados, considerada sua idade. O que não é de 
se estranhar, visto que estatísticas largamente divulgadas, inclusive em mídia 
massiva, dão conta da tendência de atraso escolar nas instituições públicas, em 
termos de adequação idade e série cursada. 

 
 No que se refere à cidadania, qualquer fosse o grupo, a maior parte dos jovens não 

tinha, antes da Gincana, nenhuma atuação nesse âmbito. Os que tinham 
constituíam exceção e sua participação era, sobretudo, vinculada a instituições 
religiosas, de várias naturezas. Hoje, no entanto, uma parcela maior participa de 
alguma ação de cunho social - alguns até de mais de uma - vinculada a grêmios 
estudantis, a grupos de trabalho voluntário e a outros grupos dedicados ao trabalho 
social, além dos desdobramentos da própria Gincana. 

 
A seguir, a análise de informações mais subjetivas. 
 
A percepção sobre temas centrais - o jovem, o papel do jovem na cidade, o bairro em 
que residem, a cidade, cidadania – e outros de interesse - o aluno de escola pública e 
de escola particular – foi investigada por meio do jogo da livre associação, logo após a 
apresentação dos condutores e dos participantes. Os participantes, munidos de caneta 
e papel, recebiam a consigna de escrever a primeira coisa que lhes ocorria a cada 
palavra dita pela condutora. 
 
  
AA  aauuttoo--ppeerrcceeppççããoo  
  
Todos têm uma visão bastante favorável sobre os jovens, sempre relacionada à 
possibilidade de atuar como agentes de transformação, movidos, no mínimo, pela 
rebeldia ou inconformismo. Características, aliás, condizentes com a fase da vida. No 
entanto, parece que os participantes ultrapassam esse limite. São recorrentes 
associações a termos como: mudança, protagonista, futuro melhor...  Além de outras 
esparsas, mas com conotações análogas: espe ança, en usiasmo, força de vontade, 
libertado, a itude  revolução, vida...   

r t
t ,

t .

 
A percepção de seu papel na cidade é coerente com a auto-imagem. Classificam-no 
como importante, muito importan e e como de cidadão  São também recorrentes 
alusões à transformar, mudar, conscientizar ou, pelo menos, tentar mudar. Mencionam, 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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ainda, expressões que caracterizam uma postura pró-ativa: ter mais atitude, poder de 
mudança  ser ativo, participar da política, integrar-se; participar de tudo; fazer a cidade 
melhor; compromisso; atitude e desempenho; ajudar o próximo... 
 
 
AA  aalltteerr--ppeerrcceeppççããoo  
 
A idéia era investigar como esses jovens que participam/participaram da Gincana 
percebem, hoje, os estudantes de escolas públicas e privadas. A hipótese subjacente 
era a presença de possíveis preconceitos de uma das partes ou de ambas. 
 
Aluno de escolas particulares 
É visto, por todos os grupos, como alguém privilegiado, favorecido, que tem condições 
melhores, mais oportunidades. Às vezes como igual, normal, aprendiz, aluno como 
qualquer outro. Ao mesmo tempo, inclusive pelos alunos de escolas particulares, como 
alguém que nem sempre dá valor à sua condição e muitas vezes como acomodado. 
Explícita ou implicitamente: tudo mais fácil, não dão valor; se importa menos com a
realidade e a sociedade; com recursos nem sempre aproveitados. Apenas no grupo de 
escolas públicas surgem conotações mais duvidosas – boy. Mas por um ou dois 
participantes. 

 

; ,

r

r

,

 
Aluno de escola pública 
Embora por vezes percebido como igual a qualquer jovem, é mais consensual que 
receba adjetivos como guerreiro; esforçado  rebelde  mas com grande capacidade... 
Entre os estudantes de escolas particulares há quem o veja como: mais ciente e ativo 
na sociedade; mente ampla. E é no grupo das públicas que surgem adjetivos mais 
contundentes: desfavo ecido, pobre, baixo nível, luta.   
 
 
AA  ppeerrcceeppççããoo  ddee  sseeuu  eennttoorrnnoo  
 
O bairro 
No grupo constituído por estudantes de escolas particulares – mais uma vez, como 
seria de se esperar - as associações espontâneas são positivas: bom, nob e, calmo e 
tranqüilo... Ainda assim, há quem diga que tem problemas para solucionar. 
 
Nos demais grupos, inclusive no de escolas públicas, as percepções oscilam entre  
adjetivos positivos e outros que denotam consciência de problemas sociais. Assim, 
aparecem, lado a lado, expressões como: bonito, tranqüilo, bom  muito bom, amigos... 
e como: camufla a realidade, precisa de ajuda, abandonado, precário, horrível... 
 
A cidade 
Quando se fala em cidade, o grupo mais condescendente com seu bairro é justamente 
o mais crítico: há ainda mais problemas, poderia ter melhorias, poderia ser melhor 
administrada, uma bagunça. Mas há, também, quem afirme que a cidade é motivo de 
orgulho.  
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Na outra ponta, isto é, com visão mais positiva, estão os participantes dos grupos que 
ainda mantém algum vínculo com a Gincana. Há diversas expressões com conotação 
positiva: bom, linda, história, con orto, refúgio  orgulho, progresso... Algumas neutras e 
uma afirmação mais crítica: o lugar onde eu nasci e que precisa ser melhorado. 
   
Os participantes do grupo das escolas públicas fazem associações polarizadas. A cidade 
ora é percebida como: muito boa, maravilhosa, legal, bonita; ora é percebida como: 
regular, difícil, lixo, chata.   
 
 
AA  ppoossttuurraa  eemm  rreellaaççããoo  àà  ““cciiddaaddaanniiaa””  
 
O conceito de cidadania parece bem assimilado e percebido como algo fundamental. 
Todas as associações feitas conduzem a esta conclusão. As palavras utilizadas giram 
em torno de: consciência, ação, atuação, obrigação, educação, dever, fazer, respeito, 
fundamental... Alguns foram mais prolixos: tem que fazer parte de cada um
preocupação com a cidade e tudo que está em sua vol a; algo que tem que fazer parte 
da vida; nosso lugar na sociedade.  
 
 

Portanto  
Estes dados sugerem que uma parcela dos jovens pesquisados apresenta uma postura 
crítica em relação à cidade em que vive, incluído aí seu bairro, e demonstra 
assimilação do conceito de cidadania. Nessa medida, acredita que tem um papel a 
desempenhar para alterar a situação. Os dados sugerem, também, que não há, entre a 
maioria, qualquer preconceito em relação ao fato de ser aluno de escola particular ou 
pública.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocês poderiam perguntar: mas isto é influência da Gincana da 
Cidadania? Por enquanto ainda não é possível responder, sob pena 
de colocarmos o carro na frente dos bois! Por favor, tenham 
paciência, porque mais adiante abordaremos o assunto.  
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OOss  jjoovveennss  ee  aa  GGiinnccaannaa  ddaa  CCiiddaaddaanniiaa  
 
A relação com o Programa foi pesquisada de forma direta e indireta: 

 logo no início, ainda no jogo da livre associação, com palavras-chave específicas; 
 em seguida, com o jogo da personificação – se a Gincana fosse uma pessoa, como 

seria? 
 grau de afinidade – o que mais gostaram? e dificuldades; 
 jogo dos publicitários – propaganda a favor e contra a Gincana ou relato para jovem 

que não participou da Gincana; 
 avaliação discursiva, a partir desse jogo/relato; 
 percepção espontânea de influências / conseqüências da Gincana; 
 exploração de eventuais mudanças em todos os níveis de vida; 
 avaliação do processo; 
 percepção do jovem participante e não participante da Gincana; 
 mobilização e apoio para a continuidade. 

 
A análise apoiou-se nos conteúdos que surgiram a partir deste formato. Os tópicos 
analíticos, no entanto, correspondem às áreas de investigação decorrentes dos 
objetivos da pesquisa.   
 
As motivações  
No início do processo, é possível detectar duas posturas distintas. 
 Uma parcela sensibilizou-se pela possibilidade de engajamento em projetos sociais. 

Jovens deste segmento associam como motivação inicial, por exemplo: 

“Vontade de melhorar, transformar o mundo.” 

“Querer fazer algo para melhorar minha comunidade.”  

.

  r .” 

t .” 

r

“Acreditar que o jovem pode mudar ” 

“Quando me disseram que eu sou capaz de mudar algo para o 
meu bairro, minha cidade. É só eu que er

“A von ade de agir e mudar aquilo com que não concordava

 
 Para outra parcela, a motivação inicial girou em torno de curiosidade, possibilidade 

de matar aula, “paquerar/azarar”... até a vontade de mudar mesmo. 

“Tem aquela coisa do colégio, de ir porque o fofo do colégio vai 
estar lá. Ou aquelas que ficam pensando: ’O que vão pensa  de 
mim?’. 

 
No desenvolvimento do processo, isto foi se equalizando. Os que começaram por mera 
curiosidade e desejo de escapar de aulas consideradas “chatas”, também foram se 
envolvendo, conforme eles próprios relatam. 
 
A metodologia e o processo 
O divisor de águas para muitos aconteceu no Circular, quando tiveram a oportunidade 
de ser tocados pela realidade. Para outros, a viagem – Botando a Mão na Massa – e os 
Fóruns representaram, segundo eles próprios, os momentos mais decisivos, ou seja, os 
pontos altos da sensibilização.   
___________________________________________________________________________________________________________ 

SMG PESQUISA Tel/Fax (11) 4524-2428 E-mail smg@dglnet.com.br - mas@internetsp.com.br  
26



GINCANA DA CIDADANIA / SANTOS - Relatório Final 
___________________________________________________________________________________________________________ 

“Em especial, o que mais marcou foi o lixão.” 
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 “Uma coisa é ver na TV, outra muito diferente é estar diante das 
pessoas que vivem no lixão.” 

“No Circular, quando vimos os problemas, depois foi a correria do 
Fórum  Mas com certeza foi no Circular que, depois, engatilhou no
fórum ” 

“No primeiro fórum, quando você viu que outros tinham projeto, 
todo mundo fazendo também.” 

“A viagem. Ralamos! Não foi uma viagem para se divertir. 
Montamos g upos, apresentamos, parece que todo mundo 
incorporou a coisa ” 

“Pra mim  foi no Botando a Mão na Massa.”  

 
Esses recursos metodológicos são, nessa medida, valorizados espontaneamente pelos 
participantes da Gincana. A valorização se confirma e ganha outros contornos, se 
instigados a falar mais sobre eles. Entretanto, quando estimulados a emitir opinião 
sobre outros momentos ou instrumentais diretos e indiretos, os participantes são mais 
reticentes ou nem respondem a estímulo.  
 
O Circular  
Além de seu papel motivador, é valorizado também por propiciar a expansão das 
relações pessoais e o combate a possíveis preconceitos. 

“Foi quando conhecemos pessoas de outros colégios, quando 
conhecemos partes da nossa cidade desconhecidas, vimos a 
realidade.” 

 “Foi um dos melhores acontecimen os. Vi o quanto de preconceito 
existe entre os jovens sobre os jovens de outras escolas. E que é 
muito pior ver na sua frente do que na televisão uma criança 
deixar cair a chupeta no lixão , depois pegar e colocar na boca. 
Isso porque, de manhã, tivemos um super café da manhã. Aí 
bateu pra caraça, tá ligado...” 

 
Botando a Mão na Massa 
Descrito como uma atividade importante para aproximação com as causas e para 
começar a elaborar o projeto. 

“Viagem para a Serra da Cantareira com o objetivo de ter o 
con ato com o p oje o e de elaborar lá.” 

“Foi muito bom para começar o Wilson.”

 
Os Fóruns 
Representaram um momento de troca, possibilitando testar a auto-estima, por meio de 
exposições. Para alguns foi um fator chave, embora não lembrassem exatamente de 
sua periodicidade. 



GINCANA DA CIDADANIA / SANTOS - Relatório Final 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
SMG PESQUISA Tel/Fax (11) 4524-2428 E-mail smg@dglnet.com.br - mas@internetsp.com.br  

28

 

, , 

 

 

, !  t

r

t  
r

 r t  

“Emocionante. Eram 22 escolas, sendo que 20 estavam dando 
passos imensos. Uma ou outra andava meio capengando, mas o 
resto dava tudo certo.” 

“Os fóruns foram importantes  porque foi um momento de troca
quando você viu que tinha outros jovens iguais a você também 
com projetos legais.” 

 
O Wilson 
Representou a possibilidade de se sentir capaz de elaborar um projeto com segurança, 
pelo fato de contar com o apoio de um guia, passo a passo. 

“Um extra-terrestre que apareceu para nos ajudar. Ele é um guia 
que nos ajudou, passo a passo, como elaborar um projeto, porque
a gente não sabia.” 

“Uma linguagem jovem, cheio de responsabilidade pelo que a 
gente estava colocando ali. Muito legal.” 

 
Os livrinhos   
Menções esparsas no sentido de que serviram como um guia para definir as causas. 
 
A Colcha de Retalhos 
Primeira reação: silêncio. Em seguida, um ou outro comenta:  

“A nossa colcha  né? Mais de 300 jovens  Por mais que a gen e 
tenha feito só um pedaço é muita gente participando. É  
emocionante, todo mundo quer saber, já.” 

 “Acho que cada um foi se expressando como indivíduo sob e a 
Gincana.” 

 
O Fala Aí 
Desperta mais reações. Desempenhou importante papel para manter a mobilização dos 
jovens e para divulgar suas ações. Por isso, embora objeto de orgulho, por vezes 
significou frustração pelo desinteresse das pessoas, em geral.  

“Ele vai voltar. Ele servia para mostrar o que estava acontecendo 
entre os jovens par icipantes da GC. E tudo escrito pelo pessoal da
GC. E tinha jornalista voluntário. Ap endemos a fazer reportagem. 
Foi muito legal.” 

“A base era nosso trabalho. Divulgamos 2 mil jornais. Distribuímos 
na porta do Miramar, na Concha Acústica. Foi f ustran e ver o
jornal jogado no chão. Demos para a comunidade, mas ficou mais 
na escola e nas instituições. Creches, escolas que visitamos pra 
ver qual tinha mais necessidade de receber os nossos alimentos.” 

“Foi importante pra divulgar informações pras pessoas que não 
conheciam.” 
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O Tribu 
Um outro instrumento indireto que atuou como elemento motivacional, pela divulgação 
em si. Mas há também quem considere que despertou interesses pessoais que se 
sobrepunham aos objetivos da Gincana. 

“Os projetos começaram a sair no Tribu – seção do jornal a 
Tribuna – quando ganhamos mais divulgação.”  

 “Momento importante, divulgação, mas um problema, porque 
atraiu interesse de jovens para viajar, aparecer no jornal.” 
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“Acharam que iam aparecer na Tribuna, toda semana. O espírito 
da Gincana não é esse. A realização é ajudar o próximo e não 
você mesmo. O que fica pra você é o que você aprendeu.” 

“Depois que saíram no jornal, a diretora parava tudo o que estava
azendo para atender quem era da Gincana.”  

“Acho que eles vêem a gente de forma diferen e, depois que a 
gente viajou, saiu no jornal. Veio aquela coisa da escola, 
chamando a atenção. Deu apoio, mas e o nome da escola 
aparecendo? Queriam nome aparecendo e davam aquela ajudinha 
assim: ‘vai que você consegue!’”.  

 
A atuação de outros atores 
Os outros alunos  
As opiniões se dividem. Claro que se trata de escolas diferentes com diferentes perfis 
demográficos e atitudinais de estudantes. Por outro lado, as reações dos demais alunos 
também são função de como os participantes atuaram ou não atuaram junto aos 
colegas escolares.  Como prova o último textual abaixo. 

“Acho que o pessoal respeitou, tivemos uma abertura grande na
escola

X 

“Eram 500 pessoas na escola e só 10 se envolviam. O re orno e a 
baixo.” 

“Tiravam sarro. Tratavam como se fosse brincadeira. 
Atrapalhavam as reuniões.”

X 

“Tinha mural no colégio. Fazíamos colagem e eles tiravam. Galera
derrubava mural, o mural era pichado. Aí, percebemos que quem 
pichava o mural era o primário. Aí, de punição, a gen e pediu pra 
eles irem nas reuniões.” 

 
A escola e os professores  
Percepções, de novo, divididas entre positivas e negativas, seja com relação aos 
diretores, seja com relação ao corpo docente. Há relatos tanto de problemas como de 
apoio de professores. 

“Aos poucos fomos conquistando. Aí teve o proje o da Gincana da 
Cidadania da prefeitura. A escola não sabia como par icipar. Nos 
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chamaram e vimos a chance. Organizamos em uma semana:
banda  recolhimento de agasalho, canto, dança  Depois disso, 
ganhamos respeito.” 

“A gente não tinha um horário padrão, podíamos sair quando 
quiséssemos passar um recado.” 

X 

“Não dão apoio nenhum.”

“Foi perdição. Diretora deu apoio inicial e só. Não foi nenhum
professor  Foi o único grupo sem professor. Foram dez pessoas no 
Botando a Mão na Massa, sem professor. É uma escola técnica, 
não dá.” 

 
Mais especificamente, sobre os professores: 

“Os mais jovens se empolgavam. Um professor deu até licença 
profissional para jovens trabalharem com exercício físico.” 

“Professores  em geral, ajudaram.” 

X 

“Acontece que a maioria é legal, só que poucos participaram.” 

“Eles falam que a gente fica avoado.” 

“Só davam espaço, quando dizíamos que íamos sair na Tribu. 
Recor aram e colocaram nossa foto no mural.”  

A família 
A postura das famílias não obedeceu a um padrão, ainda que parcela significativa dos 
jovens afirme que contou com seu apoio e até com um acompanhamento. Houve, 
porém, relatos de que o Programa despertou dúvidas e desconfiança. Às vezes, no 
início, outras até o final. Talvez pela dificuldade de entender o significado do trabalho 
voluntário.  E, também aqui, há os que percebem que a reação da família depende de 
como o próprio jovem procure ou não envolvê-la. 

“Chamamos os pais e eles não sabiam da gente, o que significou
que os filhos não conta am nada da palestra. Os pais gostaram
muito. Ficamos duas horas com eles, era pra ser meia hora de
apresen ação do p oje o.”

“Meu pai era contra. Depois, foi vendo e, agora, tenho apoio 
total.” 

“No começo, minha mãe era assim: ‘o que eles querem com 
você?’. Nem sei se ela entende o que é a é hoje. ‘Por que alguém 
vai fazer um movimento que não ganha nenhum dinheiro com 
isso?’ Não sei se entrava e não sei se entra na cabeça das 
pessoas, pelo menos da minha mãe. ‘O que vocês fazem? Pra 
quem? De onde vem o dinheiro? Com que dinheiro vocês estão 
indo viajar?’ É difícil assimilar. A gen e está numa sociedade
capitalista. Tudo precisa de dinheiro.” 
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“Minha mãe deixa. Não critica, mas não participa. É como se não 
existisse.” 

 
A comunidade 
Ao que indicam as colocações dos participantes, o envolvimento da comunidade foi 
ainda mais difícil do que com atores mais diretamente envolvidos com os estudantes, 
como os colegas, diretores e professores, a família. Um jovem diz:   

“Com a comunidade, ten amos, mas não conseguimos.” 

e é apoiado pelos demais integrantes de seu grupo. Nos demais grupos, as impressões 
não são muito diferentes.  

“Os vizinhos são receptivos, quando falo sobre comportamento 
ambiental. Mas, quando viro as cos as, tudo vol a ao mesmo, 
continuam fazendo tudo errado.”  

“Os pais, sim. Minha vó separou o lixo, viu o horário que passava 
o caminhão.” 

 
Outros contatos/apoios 
Houve, no entanto, outras instâncias de relacionamento que possibilitaram o 
alargamento do círculo de relações dos jovens e ensejaram, por vezes, um 
comportamento pró-ativo.  

“Fizemos parcerias ótimas com a Gincana.” 

“Fizemos amigos na prefeitura.” 

“Trouxemos palestrante para falar de protagonismo juvenil.”  

 “O nosso grupo era de política e fizemos g upos de debates, na 
época da eleição.” 

 “Fizemos palestras com pessoas mais novas e mais velhas. E a 
muito mais fácil falar com o pessoal mais novo.” 

“Foi muito importante a parte dos conta os que a Gincana
proporcionou. Fizemos reuniões com empresários.” 

 
Do que mais gostaram 
Os jovens mencionam desde aspectos mais circunstanciais como “lanchinho” e “galera 
conhecida”, passando pelos que declaram ter gostado de “tudo”, até os que apontam a 
união e a comunhão de idéias entre pessoas diferentes, além da oportunidade de 
ampliar relacionamentos já estabelecidos, alargar o círculo de relações, combater 
preconceitos...  

“Teve gen e que usou a Gincana só pra passear, pra ver menina 
bonita.” 

“Todo mundo junto pra levan ar a primeira pedra  Todo mundo 
irmão.” 

“Contato com pessoas diferentes da sua realidade, mas que tem o 
mesmo ideal que você.” 
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“Unidos em orno de uma mesma coisa, sem importar a cor da 
pessoa.” 

“Todo mundo, por mais diferente que fosse, tinha a mesma idéia.” 

De todo modo, depreende-se que os pontos fortes foram: os encontros, os fóruns, o 
agito, a turma, o entusiasmo... 
 
As dificuldades 
Ou, em outras palavras: quais os aspectos de que menos gostaram, justamente porque 
representaram empecilhos para as atividades planejadas. 
 
O aspecto mais consensual abordado diz respeito aos integrantes dos grupos, 
abrangendo desde o abandono de alguns, até o comportamento dos que continuaram. 
Quanto ao número de estudantes por grupo, os jovens dão conta de que houve grande 
oscilação. Formaram-se grupos com desde 15, 20 estudantes em que 10 
permaneceram; com 10, 12 caindo para 7; até grupos menores – de 5 a 8, por 
exemplo, que terminaram com 2 ou 3. Há apenas um relato de um grupo que iniciou 
com 3 participantes e terminou com 12. 
 
Indagados sobre o que rende mais: grupos grandes ou pequenos, as respostas indicam 
que a questão não é necessariamente o tamanho do grupo, mas a real disponibilidade 
em participar, seja das reuniões, seja das atividades ou tarefas propostas. 

“Depende. Às vezes você tem 10 pessoas e demora 2 meses para 
alguma coisa ser decidida e, às vezes, tem 3 e rende mais. 
Aconteceu.” 

“Quando você tem um grupo envolvido, quando odos vêm 
trabalhar, rende mais.” 

“Éramos 16, ficamos com 5, mesmo assim todo mundo devagar.” 

Independente do número de componentes, há outros problemas recorrentes sobre o 
desenrolar dos trabalhos intra-grupos. 

“O problema da Gincana era as pessoas do próprio grupo.” ...  “As 
brigas entre as pessoas do grupo.” 

“Entrar em acordo com todo mundo, porque ninguém em o 
mesmo pensamento. A gente semp e tinha que entrar em 
consenso. Aí, você vai querendo vencer. Isso vai desgastando a 
pessoa.” 

“Pra render? Parar com esse negócio de atrito de idéias, não ter 
pessoas orgulhosas que não cedem. Por mais que você tenha uma 
idéia formada, você tem que ceder.”  

“Só por briga, de não ir com a cara da pessoa não andava, não 
concordava ”

“No começo e a muito difícil, ao ponto da gente er reuniões só
pra falar do relacionamento das pessoas... No começo, era briga e 
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mais briga Um acusando o outro que estava errado. Nunca uma 
idéia vai agradar a todos ” 

“A gente chega nele e pergunta e ninguém marca. Se depender da 
iniciativa deles, vai morrer. Um amigo meu me ligou, vamos falar 
com o pessoal que, se for pra participar, é pra participar mesmo! É 
pra participa  mesmo. Por exemplo, pegar assinatura no Gonzaga, 
ficar lá em pé 3 horas  Não é fácil.” 

 
Por vezes, dificuldades desta natureza acarretaram desistência, gerando frustração em 
quem continua: estar sendo abandonado.  

“O que menos gostei foi da desistência das pessoas do grupo.” 

“Saí, porque o g upo não andava. A gente chegou ao cabimento 
de fazer duas reuniões por semana: uma pra discutir o projeto e 
outra para discutir o grupo. Coisas que um falou e outro não
gostou. Então, chegou uma hora que a relação estava muito 
desgastada. Ninguém tinha feito nada e então parou  E com o 
negócio do vestibular, achei que ia ser perda de tempo a troco de 
nada. Eu estava cansada mesmo.” 

“Saí. Eu queria en a  num ou o grupo  Acho que esse g upo só
vai dar certo daqui a mui os anos. Todo mundo tem que fazer. 
Depois, você é cobrada: ‘eu não faço porque você não deixa’.   

 
Uma outra queixa que encontra certa ressonância, refere-se ao tempo decorrido entre a 
sensibilização e a realização dos fóruns. 

“A Gincana demorou pra começar. Ficaram muito tempo no 
diagnóstico  Quando o filme ficou bom, acabou.” 

 
Outras dificuldades ou aspectos de desagrado são menos consensuais. Por exemplo, a 
resistência dos adultos manifesta pela indiferença: de pais, parentes, de professores, de 
empresários...   

“Na nossa escola, os professores não acreditavam na gente.” 

“Correr atrás de patrocínio. O empresário não nos atende porque
a gente é jovem. Fica de ligar e não liga.” 

 “A escola ficava isolada nos fóruns. Alguns grupos eram mais
fechados.” 

“As pessoas viraram ilhas.” 

Em um dos grupos, o condutor provocou: “vocês só estão falando coisas positivas...” 
Ao que uma participante retrucou, protagonizando os demais, já que a maioria 
aquiesceu: 

“Mas é que foi muito legal mesmo. Não tinha problemas... 

Embora ela própria acrescentasse uma crítica: 

... Acho que só faltou um  grupo estar mais próximo, se 
comunicando mais com outro. Fal ou interação, eles deveriam ter 
trabalhado mais nisso.” 
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Os efeitos  
 
Já se constatou, na análise do jogo inicial de associação livre à palavras-chave, a 
tendência de que “uma parcela dos jovens pesquisados apresenta uma postura crítica 
em relação à cidade em que vive, incluído aí seu bairro, e demonstra assimilação do 
conceito de cidadania.” A intenção, naquele momento, era investigar de forma isenta, a 
posição atual dos jovens participantes sobre seu entorno social e o papel de cada 
cidadão. Em outro momento, para verificar uma possível relação entre o 
posicionamento detectado e a Gincana, indagou-se diretamente como os jovens se 
viam antes e depois de terem participado do Programa. 
 
Os pesquisados são praticamente unânimes ao declarar que detectam mudanças 
pessoais a partir da sua participação na Gincana. Seu discurso denota várias esferas 
alvo de alterações: 
 uma das mais recorrentes recai sobre o plano da cidadania, seja no terreno apenas 

das idéias, seja no de comportamentos cotidianos, pelo menos em casa e na rua.  

“Não sabia de nada, es ava perdida, mas com vontade. A Gincana
foi uma base. Hoje, sou menino da ‘corrente do bem’.” 
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“Sempre fui muito certinha, mas nunca tive aquela consciência do
que fazer. Hoje, tô mais conscientizada.”

“Mudou bastante. Antes, nem pensava em política.” 

“Tirei título de eleitor e me interesso mais por política.” 

“Tenho muito mais consciência política  Se for pa a vo ar, vou
escolher e cobrar muito depois.” 

“Antes era perdida  Hoje, estou mais consciente ”

“Mudou hábito em pequenas a itudes. Passamos a entender as 
coisas. Direi os e deveres. Pegar o lixo que outros jogam no chão ”

 “Parei de só falar eu... eu... de chu ar lixo na rua, de quebrar os 
negócios de segurar árvore, parei de quebrar e chutar orelhão 
quando ele engole meu cartão.”

“Antes, tinha cabecinha pequena e via o mundo assim. É só você e 
acabou. Tá ruim? Alguém conserta. E depois da Gincana você não 
tem mais isso, fica tudo amplo. Que você quer melhora  às vezes
sozinho. E com o grupo o negócio cresce.” 

“Antes e depois, é água e vinho  Foi muito marcante ir ao lixão. 
Uma coisa é na TV, outra é ver na real as pessoas. Entramos em 
con ato com a realidade dos outros.” 

 
 outra parcela, também de forma constante, relata mudanças na auto e alter-

aceitação / valorização e, em conseqüência, no grau de auto-estima – sentem-se 
mais soltos, mais confiantes, mais seguros como indivíduos. 

“Eu era tímida. Me soltei bem mais.” 

“Era um mau elemento  Hoje sou um mau elemento com bom 
vocabulário, parei de falar palavrão. Hoje, sou mais feliz comigo 
mesmo, do jeito que eu sou.” 
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“Antes, era um gasparzinho, tipo faz sozinho, muito tímido. Hoje, 
consigo chegar nas pessoas, falo o que eu penso, não sou mais 
invisível.”  

“Estou mais confiante. Acredito muito mais em mim e vou atrás.” 

“Na escola, as pessoas passaram a ouvir o que quem participava 
da Gincana falava.”  

“Quando eu entrei, era aquela pessoa calada, echada guardava 
minhas opiniões para mim e agora as pessoas falam: ‘nossa! como
você mudou  você fala,você pensa, você age.” 

“Foi bom para aprende  a colocar a opinião. Tomar crítica, sim. 
Mas levar a crítica e continuar defendendo.”

“Sou um pouco calada, mas melhorei muito. A Carol também 
começou a falar mais.” 

 
 em menor escala, há quem mencione que a Gincana atuou como um canal que veio 

preencher um espaço de reações ainda só emocionais ou que atuou como suporte, 
como apoio para posturas que já eram mais pró-ativas. 

 “Já era uma revoltada, mas sem causa. Hoje, sou revol ada com 
tudo e com causa ” 

“Não que eu seja melhor que todo mundo. Mas eu sempre pensei 
em ajudar, a Gincana só me ajudou a ser mais do que eu já era  
Me deu força e incentivo para não parar. É mui a coisa, se você 
fica sozinha, e com a Gincana eu só tive força para continuar. 
Porque só você também cansa. Ela mostrou pra mim que não era 
só eu que estava lutando com aquilo.”

 
 ainda que também menos consensual, uma outra faceta de cidadania chega a ser 

mencionada: a superação de preconceitos sociais. 

 “E tinha mulher mais velha, vinte e poucos e ela participou .  A 
Gincana quebrou muitos preconceitos e esse era um deles.” 

“Tinha muita gente que dizia que não ia se envolver com tal 
pessoa por situação financeira, sei lá, tem muita gente que pensa 
assim e aí acaba se envolvendo. A Gincana juntou gente que  era 
do morro, da Pon a da Praia. Não tem essa, juntou tudo. E todo 
mundo se dá super bem ” 

 
Após essas manifestações mais livres sobre mudanças comportamentais, os 
participantes da pesquisa eram estimulados a responder sobre áreas específicas. Talvez 
porque já houvessem discorrido bastante sobre o tema, talvez porque seja mais difícil 
perceber alterações mais localizadas, os incentivos não encontraram grande 
ressonância nos grupos. Isto é, houve dispersão e parcela menor dispôs-se a 
responder. De qualquer forma, é possível arrolar as colocações pontuais. 
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 Em casa - indagados sobre alteração nas relações familiares, as opiniões se dividem 
entre afirmar que a Gincana favorece o relacionamento em casa e afirmar que não 
chega a interferir ou interferiu minimamente.  

“An es, voava poltrona na minha casa  Hoje  só voam palav as.”

“Relação só melhorou.”

“Eu era mais briguenta  agora a gen e conversa, não é uma 
discussão.” 

“Hoje  eu dou mais minha opinião e sinto que sou mais ouvido.” 

“Acho que a gente tem mais credibilidade em casa.” 

“Acho que eles confiam mais na gen e.” 

“O pessoal me respeita mais, embo a ache que eu não ganho 
nada com isso.”  

X 

“Não mudou muita coisa.”

“Não mudou nada ” 

“Não mudou muito.”  

Uma participante, que mora em palafita, relata que falou muito com a família sobre 
a questão dos cuidados com o meio ambiente, sobre o lixo. 

 
 Na escola –  uma primeira indicação de mudança está na aquisição de uma visão 

mais crítica. 

“Eles preparam a gente pra faculdade, não pra vida.” 

“A gente chega super empolgado para diretora, propondo alguma 
coisa e toma um não. Essas barreiras, sempre existiram, mas a 
gente não percebia.” 

“Mesmo quando a gente quer usar a escola para fazer alguma
coisa  pra arrecadar prum projeto social, toma um não.”  

 
Também na performance escolar, há relatos de influências positivas, seja 
durante a Gincana, seja em seus desdobramentos para exames vestibulares e na 
atuação como estudante universitário.  

“[Atrapalhou os estudos?] De jeito nenhum. Pelo con rário, 
aprendemos coisas na Gincana que estão relacionadas com a 
matéria.” 

“Melhorei muito em História e Geografia. Fiquei mais ligada numa 
série de coisas.” 

“Acho que a udou em termos da disciplina, dos horários, das 
responsabilidades ” 

“Vem aquela coisa de visão: ‘puxa, preciso estudar, essa que é a 
nossa responsabilidade’. Mas, agora, fica mais gostoso de estudar, 
fica diferen e.” 



GINCANA DA CIDADANIA / SANTOS - Relatório Final 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
SMG PESQUISA Tel/Fax (11) 4524-2428 E-mail smg@dglnet.com.br - mas@internetsp.com.br  

37

.

 
 

 .  

t  

r t  

 r

t  

  

 

“Eu nunca fui de tirar 10 em todas as matérias, mas se viesse um 
8, tudo bem  Hoje em dia, eu me esforço pra tirar um 10.” 

 “To fazendo uma pá de simulado esse ano e to aprendendo uma 
pá de coisas que caem no simulado.” 

“Tive um choque com o pessoal da UNICAMP Eu estava muito 
além.” 

“A escola mudou em relação à gen e. Acho que eu mudei em
relação à escola. Por exemplo: essa semana tacaram um apagador 
pela janela. Antes, eu ficava quieta. Agora, eu falo que não, 
conve so com a dire ora. Meus pais estudaram ali, meus filhos vão 
estudar ali.” 

“A gente vê a escola com mais respeito. Até po que a gente 
chegava pra fazer reunião, tinha sala, tinha material.” 

 
Embora há também quem diga que nada se alterou que “ficou a mesma coisa” que 
“não mudou nada.” Em menor escala, porém. 

 
 Na opção profissional – em pelo menos dois casos, a Gincana ampliou e interferiu 

na escolha de uma área de atividade profissional 

“Foi de erminante na minha opção profissional. Eu queria medicina
e, agora, quero ir pra área de humanas.”  

 
 No bairro – uma outra jovem que mora em palafita diz que passou a se interessar 

mais pelo seu entorno. 

“Sou super conhecida na vizinhança que sabe que eu faço um 
monte de coisa pelo social.” 

Portanto 
Apesar de algumas críticas ou dificuldades, a Gincana é bem avaliada por seus jovens 
participantes. Seus objetivos e a metodologia aplicada, quando não mobilizam de 
imediato, mobilizam já a partir dos primeiros momentos. Um aspecto que dificulta a 
mobilização é o tempo decorrido entre as etapas de sensibilização e início dos Fóruns. 
Além de seu poder motivador, exerce efeitos positivos reconhecidos pelos próprios 
jovens, em várias esferas de vida.  
Porém, o que mais os entusiasma são as mudanças pessoais. Alguns ultrapassam este 
estágio, empolgando-se mesmo com sua própria ação. E estes não vão parar por aí. 

 
 
 
 
 

Vocês podem estar raciocinando: tudo bem, mas existe alguma  
evidência para comprovar que estas mudanças  são mesmo 
conseqüência  da participação na Gincana? É aqui que entram os 
recursos lúdicos e projetivos. 
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A origem dos efeitos 
 
Utilizaram-se vários recursos lúdicos e projetivos que permitissem uma “leitura das 
entrelinhas” do discurso, de modo a favorecer uma melhor compreensão do significado 
e das influências da Gincana para os jovens participantes. 
 
As associações livres   
As palavras e frases associadas à Gincana da Cidadania, logo no início dos grupos – 
bem espontâneas, portanto – em primeiro lugar, têm conotação sempre positiva. 
Apenas um aluno de escola pública escreveu “brincadeira”.  Os demais referem-se à 
transformação, mudança, evolução, alegria visão, amor, união, sinceridade, sonhar, 
acreditar, lutar, uma escola, sabedoria, iniciativa, ajudar o próximo... Há recorrência 
também na percepção de que a Gincana abriu novas portas, representa o primeiro 
passo para um possível processo de mudança comportamental que tem início com 
alterações na auto-avaliação.  

, 

.

.

 

r

“Um ponta pé inicial.” 

“Começo de tudo ” 

“A porta de entrada para uma mudança ” 

“O lugar onde eu aprendi que o jovem não é o problema e sim faz 
parte da solução.” 

“Mudou a minha vida: amadureci, vi novas oportunidades.” 

 
Quando se dizia “como ficaram minhas expectativas com essa participação”, as 
respostas dos jovens são coerentes com essa percepção e denotam que, pelo menos no 
terreno das intenções, a maioria dos jovens espera que sua postura, dali em diante, 
seja de uma atuação adequada ao que a Gincana lhes transmitiu. Vejam-se exemplos 
com as palavras que primeiro lhes vieram à mente, ao se falar em expectativas. E 
lembrem-se de que eles escreviam individualmente. Sem interferência, portanto, das 
opiniões dos demais participantes. 

“Chegar no objetivo, morrer feliz.” 

“Ser capaz, mudar é possível.”  

“Mudar minha cidade para melhor.” 

“Tentar alcançar meu objetivo.” 

“Ter uma maior abertu a com a cidade.” 

“Me tornar uma pessoa melhor e tentar mudar ou provocar uma 
mudança.” 

“Espero ser mais consciente.” 

“Que tenha algum valor.” 
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A Propaganda 
 

Esclarecendo: 
Em dois grupos, realizou-se o jogo dos publicitários. Os participantes foram divididos 
em dois subgrupos: 

 um deles fez a propaganda a favor - “venda” – por que outros jovens devem 
participar da Gincana da Cidadania? 

 o outro fez a propaganda contra – por que outros jovens não devem participar da 
Gincana da Cidadania? 

 os subgrupos escolheram seu tema;  
 cada subgrupo indicou um relator; 
 os relatores apresentaram ao grupo o resultado de sua tarefa; 
 comentários sobre a tarefa. 

 
O primeiro aspecto a observar é que a preferência era fazer a propaganda a favor. 
Acertadas as tarefas, houve comentários de que seria difícil arrolar motivos que 
convencessem outros jovens a não participar da Gincana.  

“Não dá pra fazer propaganda contra.” 

Antes da relatoria, confirmaram que acharam difícil fazer a propaganda contra.  

“Não dá pra falar mal. Foi difícil.” 

“Difícil. A pior coisa do mundo.” 

Além disso, na apresentação dos subgrupos da “venda”, não houve questionamentos. O 
oposto ocorreu, na apresentação dos “porquês não”. Houve muito questionamento. 
 
Estas constatações são até mais importantes do que os conteúdos das propagandas.  
Confirmam que a avaliação do Programa é consensualmente positiva, na medida em 
que: 
 não houve adesão à tarefa de apontar aspectos negativos; 
 os argumentos, nesse caso, foram forçados/forjados apenas para cumpri-la e 
 foram refutados pelos demais participantes. 

 
O que cabe analisar é a argumentação de por que outros jovens devem participar da 
Gincana da Cidadania. 
 
Novamente, são freqüentes as alusões à mudança de comportamento, no sentido de 
interferir em problemas sociais, de forma a alterar quadros de carência em 
determinadas áreas da cidade. Um dos grupos, inclusive, usou a expressão 
“protagonismo juvenil”. Melhor do que se estender nestes comentários, é transcrever, 
na íntegra, o que os jovens apresentaram. 

“Você quer mudar, mas não sabe como? Já está cansado de ficar 
vendo televisão e assistir sempre as mesmas coisas? Você que ver 
sua cidade melhor? Então, venha nos conhecer que você fará algo 
para melhoria de sua cidade, com pessoas diferentes. Você vai 
poder montar um grande projeto.” 

“O mundo está em paz? Pare! Olhe! Pense! Você está con ente 
com o mundo ao seu redor? Se não está contente, está na hora de 

 t

___________________________________________________________________________________________________________ 
SMG PESQUISA Tel/Fax (11) 4524-2428 E-mail smg@dglnet.com.br - mas@internetsp.com.br  

39



GINCANA DA CIDADANIA / SANTOS - Relatório Final 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
SMG PESQUISA Tel/Fax (11) 4524-2428 E-mail smg@dglnet.com.br - mas@internetsp.com.br  

40

r

 

 

  
 

t r  

 

entrar na Gincana da Cidadania! Um projeto que visa ao 
protagonismo juvenil, nas áreas mais necessitadas: meio 
ambiente, saúde e cultu a de paz.” 

As alegações dos outros subgrupos, neste contexto – resistência em arrolar aspectos 
negativos -, acabam por reforçar a influência da Gincana. Remetem a comportamentos 
comuns antes da participação na Gincana, relatados, em outros momentos, pelos 
jovens. Ainda, usaram termos assimilados durante o Programa.  

“Para que fazer hoje o que você pode fazer amanhã? Cuide de sua
vida!... O que você ganha com isso? Curta a vida. Vá para a 
balada. Protagonismo é você cuidar do seu e eu cuidar do meu. Eu 
jogo lixo na rua. A rua também é minha.” 

“Pra que a Gincana, se o cidadão não respeita nada. Não perca
tempo, pois tempo é dinheiro e a Gincana é um trabalho
volun ário. P a que ajudar o próximo, se o próximo não me
ajuda?...” 

O relato 
 
Nos dois outros grupos, como contraponto, solicitou-se aos participantes que 
contassem o que é a Gincana para pessoas que não a conhecem, nem de ouvir falar.  
 
Confirmam-se as influências da Gincana sobre a aquisição de maior consciência social e 
de que o jovem deve e tem condições de transformar a realidade. Há quem diga, 
inclusive, que contribui para mudar a percepção dos adultos sobre a juventude. Fora o 
lado do encontro com outros jovens e do aspecto de divertimento que isto em si 
acarreta. 

“Voltada para a transformação do jovem, da forma de pensar, 
inclusive dos mais velhos que pensam que os jovens não prestam. 
Então serviu pra quebrar barreiras com eles e com a gen e 
também.” 

, t

.

 
 

tr  ,

“’Será que o jovem tem capacidade de resolver um problema?’ 
Provar para as pessoas que a gente pode.” 

“Olha, você fala assim pra ela – sobre o que a condutora deveria 
falar para sua filha – que a Gincana vai ensiná-la a pensar de 
outra forma, vai mudar o que você fala, pensa ”  

“Pra ela vir participar que é um grupo de jovens, que ela só estará 
trabalhando com jovens, que é bem divertido e bem legal e que, 
na Gincana, a gente discutia muito... Você vai para seu 
amadurecimento e você começa a ver que você pode fazer algo 
para mudar as outras coisas. E com essa vontade de mudar as 
ou as coisas, a sua escola, o seu bairro, você acaba mudando  
começa a apreender muitas coisas, que você tem que ter jeito, 
que você começa logo de cara. E, com isso, você acab mudando 
também. É bom, é crescimento. Coisas que você iria aprender, 
quando ficasse adulto.” 

“Também tem aquela história do voluntariado. Você não está 
fazendo bem só para você. Por mais que as pessoas não te 
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reconheçam, você sabe que você está fazendo um bem pra ela e 
pra você mesma.” 

 
A imagem do participante/não participante 
Se a Gincana é tão valorizada, nada mais coerente do que uma auto-imagem bastante 
positiva. Instados a descrever o perfil de quem participa da Gincana, embora modestos 
e pouco prolixos, atribuem-lhe traços como maior entendimento, melhor visão do outro. 
Há, todavia, quem reconheça que precisam de incentivos para ampliar seu raio de 
atuação.  

“Entende mais as coisas, a fala dos professores.” 

“A gente tem mais bagagem de elacionamen o. Entende o lado
do outro.”  

“Interessado, disposto. Nem semp e ele corre a rás, mas se 
chegar nele, ele está disposto a fazer. Tem uns que são, tem até
iniciativa, mas acho que, se chegar e souber que tem projeto, 
todos vão estar dispostos a trabalhar com você.” 

 
Já quando se pergunta como é o jovem que não se engajou na Gincana, aí sim, são 
mais pródigos em adjetivos. Afinal, estão se referindo aos outros, mesmo falando de si 
em oposição. Características mencionadas: medrosos, ocupados, alienados, 
desinteressados, acomodados, “looser”, derrotado  perdeu uma grande oportunidade...  
 

“Desinformado, mas que critica, aponta erros  Por achar que está 
errado, não faz nada.” 

“Cabeça-du a, né? A pessoa que criticou, não ent ou. Ela vai 
sempre criticar, por mais que o proje o dê certo, porque ela não 
vai dar o braço a torcer e falar:’ que legal!’.” 

“Alienado... Não tem ajuda, incentivo... É o mais comum.” 

“Pessoas orgulhosas. Para uma pessoa dizer que não muda a
opinião, é demais! Ser humano é muito orgulhoso.” 

 
A Personificação 
 
Ainda no início dos trabalhos, antes de entrar em temas mais discursivos, opinativos, 
aplicava-se o jogo da personificação: “vamos imaginar que a Gincana da Cidadania 
fosse uma pessoa. está chegando aqui uma pessoa chamada Gincana da Cidadania. 
Como é esta pessoa?” 
 
As características atribuídas à pessoa Gincana da Cidadania são quase unanimemente 
positivas, abarcando traços de sabedoria, determinação, amplitude de visão presente e 
futura, percepção favorável sobre os jovens e disponível para apoiá-los. Mas vejam-se 
exemplos de como os próprios grupos a descrevem, em algumas seqüências – um fala 
e outro vai complementando – e em frases individuais: 
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“Tem muitas amizades... É alegre... Tem poder revolucionário... É 
ca ivante . Tem força..  Jovem, tem espírito  jovem, não importa 
a idade... É igual a todos aqui, tem espírito de mudança.” 

“Desconhecida... tanto faz... pessoa boa que estava dando 
oportunidades..  com visão de futuro... bonita... grande .. ovem...
podia até ser velha, mas o espírito é jovem.” 

“É um jovem irmão que sabe cobrar, quando você faz coisa errada 
e te apóia  te incen iva a continuar.” 

“Tem meta para todos.”

“Tem sabedoria muito grande.”

“Uma coisa que ela tem de diferente de todo mundo, é que ela é 
muito persistente: ‘eu faço e eu vou conseguir’. Determinada.” 

“Super-herói, pessoa grande, forte, segura de si, sempre disposta 
a fazer as coisas, super animada  Ao mesmo tempo, protege e 
ataca... Por mais que seja um super herói, não quer fazer as 
coisas sozinho.” 

“Uma mulher, um homem, 27 anos, 23, 24... Sempre levantando o 
astral da gente... Semp e trabalhando com todos.” 

“Uma pessoa compreensiva, com quem você pode con ar.” 

São poucos os participantes que apontam alguma característica negativa, mesmo 
quando estimulados a apontar defeitos da “pessoa imaginada”. 

“Orgulhosa eimosa, não desiste nunca. Fica a é cha o, porque
você não tem e ela fica insistindo ‘vamos, vamos’ Na verdade, é 
até um aspecto positivo.” 

“Um possível defeito mesmo, pode ser que por ela ter muitas
idéias, fica difícil focar.” 

“De eito? Acho que é o tempo . Curto, mal distribuído  Ela tentava
prepa ar a gente e a gen e tinha que cor er para fazer fórum
projeto. Era uma corrida pra fazer tudo.” 

 
Portanto 

Confirmam-se a percepção correta dos objetivos da Gincana, a valorização de sua 
metodologia e a avaliação positiva que os jovens fazem dela. Também se confirma que 
exerceu de fato efeitos positivos em seus participantes. Mas também que esses efeitos 
remetem mais às suas influências na auto-percepção que agrega traços de um perfil 
mais atuante, pelo menos no nível do teórico.  

 
 
Nesta altura, vocês poderiam questionar: certo, acredito que a 
Gincana gera mudanças positivas nos jovens e, pelo menos, na 
intenção de uma atuação social mais participativa. Mas, qual o 
alcance dessas mudanças? Elas duram enquanto dura o Programa 
ou permanecem?  São incorporadas ou transitórias? 
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A continuidade 
O tema “continuidade” desperta pouca ressonância. Fazem-se silêncios, longos, às 
vezes, quando se fala em dois níveis de continuidade: possíveis desdobramentos da 
própria Gincana, como a manutenção dos grupos que se formaram, e de ações cidadãs 
em outras esferas de atuação.  Em ambas as situações, embora o discurso seja de que 
é importante continuar: 

“Até pro seu próprio bem.” 
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“Pra mim  já virou um vício.” 

“Fica pra vida inteira.” 

“Ninguém vai esquecer disso.” 

 
Na prática, a teoria é outra! No caso de adaptar a Gincana da Cidadania e continuar de 
acordo com seu modelo, são várias as justificativas apresentadas para as dificuldades 
que isso implica. Mas a mais comum pode ser interpretada como a necessidade de 
estímulo, de incentivo e de apoios ininterruptos. Em outras palavras, a saída do “pai e 
da mãe” desmotivou e desmobilizou os jovens. Não sabem por onde recomeçar. 

“Acho que podemos criar o Grupo dos Órfãos.” 

“Vontade de fazer, nós temos. Mas, depois que eles foram 
embora, deu uma caída legal ” 

“Nos prendemos muito com o facilitador. Apenas com uma palavra 
dele, a gente fazia. Parece que precisa de um estímulo.” 

 “Sen imos falta dos fóruns. Eles davam a opor unidade de 
mostrar o trabalho e acontecer.” 

“O grupo acabou, mas eu queria outro grupo Dá um vazio muito 
grande  Tinha grupo e não tenho mais.”

“Quero fazer, mas meu projeto com o professor da faculdade 
ainda não deslanchou.” 

“Eu acho que vou aproveita coisas da Gincana só mais pra 
frente. Porque o meu grupo não deu muito certo, não decolou,
ficou muito no papel  nas idéias e, hoje, não participo mais. Então 
eu acho que tenho vontade de um dia seguir e me colocar num 
outro grupo, seguir um outro projeto. Então para o futuro, vai me 
ajudar muito.” 

O impacto da sensação de abandono é tão forte que é comumente mencionado como o 
aspecto de que menos gostaram na Gincana. 

“De eles te em ido embora, abandonando a gen e.” 

“Quando eu senti que a coisa tava crescendo  caramba, eles foram 
embora ”

Na personificação, isto se confirma. Quando alguém diz: 

“Não deveria ter ido embora. Temos que andar com as nossas 
pernas agora.” 

encontra alta concordância entre os participantes da pesquisa.  
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E, também, nas sugestões para os organizadores da Gincana. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
SMG PESQUISA Tel/Fax (11) 4524-2428 E-mail smg@dglnet.com.br - mas@internetsp.com.br  

44

r t  

 

,

.

r  

 

r

t

“Não saírem de Santos, i em pra ou ras cidades, mas sem sair de 
Santos.” 

“Tem como você falar pra Gincana voltar?” 

No caso de uma atuação desvinculada dos grupos formados para a Gincana, uma 
pequena parcela declara que está engajada em algum trabalho social liderado por 
jovens. Destes, todos declaram interesse em participar em mais algum trabalho 
voluntário, além do que já realizam em ONGs ou nas suas escolas.  

“Vamos, com o grupo Reticências para o Marrocos, no Fórum 
Internacional de Protagonismo Juvenil. Tudo veio pela Gincana.”  

“Muitas pessoas ficaram conhecendo a gente. Hoje, a gente chega 
em qualquer lugar e tem espaço.” 

“Vamos ajudar crianças carentes na favela do José Menino.” 

Mesmo a alusão a ter/tirar título de eleitor desperta controvérsias, além de que não 
eram nada raros os casos de jovens ainda sem esse documento básico do cidadão. 

“De que adianta ter  se não souber votar?” 

X “É uma ferramenta do cidadão.” 

X “Mas dia de votação é dia de ir à praia, ao shopping.”  

À pergunta direta: “o que pretendem fazer daqui pra frente?” , alguns respondem 
sinceramente que “nada”, outros que querem repassar para estudantes que estão 
chegando ao ensino médio e alguns afirmam que pretendem continuar atuando.   

“Pretendo estar disponível no meio onde vivo ” 

“Voltar a trabalhar nos projetos.”  

“Continuar p ojeto na faculdade de Direito, com base maior.” 

As sugestões 
Convidados a enumerar sugestões para os organizadores da Gincana, o silêncio mais 
uma vez impera e são poucas as idéias aventadas. E ratifica-se a insegurança no 
sentido de agirem com maior independência. Veja-se o exemplo de uma seqüência em 
um dos grupos.   

“Possibilidade de responsáveis pela Gincana trabalharem mais a 
junção dos grupos.” ... “O projeto teria se tornado mais g andioso, 
se tivesse agregado os grupos, se houvesse mais integração entre 
os projetos.” 

X 

“Acho que essa integração podia surgir da gen e mesmo.” 

X 

“Mas eles poderiam ter dado um empurrãozinho, tipo ‘vai, vai!’.” 
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No mais, observações esparsas ou queixas de promessas não cumpridas: 
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 “Podiam azer uma viagem de encerramento.” 

“Realizar Encontrões, mesmo que sem facilitadores, a cada 2 
meses.” 

“Montamos a colcha e tudo sumiu. Disseram que ia ter um site e 
não vi nada” 

“Não fiquei sabendo da premiação final.” 

Portanto 
Apesar de seus efeitos benéficos, são poucos os jovens que continuam atuando 
socialmente, a partir do final da Gincana. Ou seja, aumentou de fato a consciência 
cidadã, mas sua prática depende da presença de um agente catalisador. Assim, pode-
se dizer que os efeitos da Gincana podem ser duradouros, enquanto idéias, mas seu 
poder de incentivar o pragmatismo é mais limitado.   
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OO  OOLLHHAARR  DDOOSS  AADDUULLTTOOSS    
 
 
Foram realizadas entrevistas individuais, com base em roteiros específicos, junto a 
representantes de dois segmentos: educadores e pessoas-chave na comunidade: 
Secretária de Ação Social, Vereador, Jornalista, Professora Universitária e Gerente do 
SESC.  Na análise, observaram-se colocações que, no discurso de cada público, 
tendiam para o consenso e outras que complementavam uma mesma idéia. Assim, a 
linha analítica norteou-se por sistematizá-las. 
 

OOSS  EEDDUUCCAADDOORREESS  
 
Antes dos resultados, é interessante registrar algumas informações constantes de 
levantamento realizado pelos coordenadores da Gincana, durante o evento Botando a 
Mão na Massa, junto a 22 educadores. 
 
 Do total de entrevistados, 15 estavam há menos de 10 anos exercendo a função de 

docentes. Além disso, quase todos pretendiam continuar como profissionais da área 
de educação. 

 
 Quanto a participar de atividades informais e extra- classe, observa-se que: 

 16 mantinham, informalmente, contatos com o jovem; 
 13 preocupavam-se em conhecer melhor os alunos; 
 10 realizavam, com freqüência, excursões e visitas de interesse pedagógico; 
 07 participavam de atividades do Grêmio Estudantil. 

 
 A percepção sobre a juventude era norteada por conotações muito mais negativas 

do que positivas. Caracterizavam os jovens como: 
 rebeldes 
 violentos 
 sem perspectivas de futuro 
 sedentos por desafios de mudanças 
 sem sonhos 
 manipulados 
 solitários 
 despreocupados 

 
 
Isto posto, vejam-se, a seguir, os resultados da pesquisa primária, realizada com esse 
segmento. 
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OO  aammbbiieennttee    
 
Entrevistando professores ou diretores, foram contatadas 6 escolas. Destas, três estão 
envolvidas com projetos sociais, independente da Gincana da Cidadania. Compondo ou 
não a grade curricular dos cursos, ou seja, de participação obrigatória ou voluntária, 
estes projetos viabilizam ações de apoio a instituições assistenciais – principalmente em 
creches e asilos, no sentido de desenvolver nos alunos o senso de solidariedade. 
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“A escola é muito dinâmica, a gente procura incentivar os alunos a 
participar de vários projetos. Esse, principalmente, quando fala em 
cidadania - que é uma das propostas da escola - forma  cidadãos, 
então o cidadão tem de ser pleno. Ele tem de ser um cidadão 
político, consciente  crítico e isso se dá no meio em que ele vive.”  

“A gente faz vários trabalhos. Todas as atividades que a gente tem 
na escola, a gente coleta material e ornece para uma creche, para 
algum asilo ou para uma instituição de crianças que tem paralisia 
cerebral. A gente tem várias instituições que organiza e atua. 
Algumas com o objetivo assistencialista de fornecer material e 
algumas com objetivo de interação, porque a gente acredita que a 
interação deles não deve ser interação de zoológico  Chega lá, tira
fotos, tira foto do lado e nunca mais volta. A gente quer
estabelecer alguns vínculos, uma constância de interação daquele 
aluno com aquela instituição para que ele possa ver aquela pessoa 
mais de uma vez na vida.”  

 
 
AA  ppeerrcceeppççããoo  ddaa  GGiinnccaannaa    
 
Para o educador – professor ou diretor – a Gincana da Cidadania é entendida como um 
evento que mobiliza jovens para discutir e propor idéias sobre os problemas da 
sociedade.  

“Uma Gincana em que as pessoas que participam tenham 
realmen e noção das coisas de que a sociedade precisa e do que 
elas podem azer também po essa sociedade. A necessidade que 
nós temos hoje.”  

 
Todos os entrevistados observam que a Gincana foi “crescendo” na escola. Começou 
de forma tímida, com os primeiros contatos dos facilitadores e coordenação. No 
decorrer do processo, alunos, professores e direção foram entendendo melhor seus 
propósitos.  

“Quando a [facilitadora] veio conversar com a gente em 2001, 
queria começar em 2001, mas foi assim muito vagamente, mais 
lento, vamos dizer assim. Nós fizemos reuniões com professores, 
com os alunos e a gente percebia um cer o medo, um cer o receio
do que ia ser cobrado, do que ia ser pedido pela Gincana. Se a 
gente ia ter condições de por em prática... Conversamos com os 
professores, com os alunos, começou com um grupo menor. A 
[facilitadora] conversou, ela foi envolvendo. Tanto que começou 
com um grupo menor e depois chegou mais ou menos a uns 15, 
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20 alunos. E os professores começaram a ver que era um projeto 
bastante interessante para a escola, para o aluno, para a 
comunidade em que ele vive. A professora de História, no ano 
passado, foi com eles, quando eles foram acampar, com o grupo
participou das oficinas e isso foi motivando os alunos. Eles foram 
vendo um crescer  Começou devagar em 2001. Aí, em 2002, o 
projeto foi c escendo, crescendo e a escola ali participando 
sempre junto.” 

 
Os jovens, por sua vez, respondem bem quando lhes é dada a oportunidade de 
participar.  

“O que eu vejo hoje do jovem é o que foi dito no início da 
Gincana  que é alienado. E é. Mas porque ele não vê obje ivo em
nada. ‘Vou fazer pra quê?’ A partir do momento em que você 
mostra para ele que ele é capaz, ele começa a agir um pouco 
diferente.”  

Educadores de escolas particulares, mais do que de escolas públicas, reconhecem 
que a Gincana da Cidadania veio mostrar ao jovem o mundo dos programas de TV”  
do qual ele é protegido e estimulado a se manter distante. Nesse sentido, as propostas 
de ações que tenham como foco a cooperação, a solidariedade, a busca de soluções 
para problemas comuns são difíceis de assimilar.  

“A adolescência [está sendo conduzida] para uma sociedade 
extremamente individualista, superficial, e isso é muito ruim. 
Então, esse tipo de ação como a da Gincana, ten a quebrar com 
isso, quebrar com esse ciclo. Mostrar que não é só ele 
(adolescente), que ele faz parte de uma sociedade, que pode
colaborar de mil maneiras e que, se ele não colaborar  a gen e não 
consegue transformar nada mesmo. Mas é complicado... A 
Gincana vem na con ramão, diz que o mundo não é só ele. Que 
nós somos um conjunto, nós temos de mudar esse conjunto todo 
para um mundo melhor.  A gente tem de aprender a respeitar o 
próximo, a gente não pode impor a nossa vontade. Então, é difícil 
porque é uma ação completamente diferente do que eles estão
acostumados a vivencia  É como se fosse uma agulha num 
palheiro. Fica difícil, mui o difícil”.  

“Eles [adolescentes] vivem numa realidade muito fechada. É da 
casa pro Shopping, do Shopping p o clube, do clube para não sei o 
que  Eles ajudam, se envolvem intelectualmente, recolhem 
brinquedos, vão fazer a arrecadação dos brinquedos, mas não 
querem entrar em conta o com essa realidade  Então  você 
percebe aí um fechamento para essa realidade. Os pais acabam 
protegendo os filhos desse tipo de mundo ”  
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AAss  aassssoocciiaaççõõeess  
 
As idéias que surgem, ao se sugerir “qual a primeira coisa que te vem na cabeça, 
quando eu falo em Gincana da Cidadania?”, têm todas conotações positivas e remetem 
a traços atitudinais desejados para a juventude.   

 
Solidariedade 

“Protagonismo juvenil, para os alunos assumirem atitudes 
solidárias na comunidade, de participar, se envolver em coisas 
especificas.”  
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“Fala em Gincana a gente pensa em competição, e não é isso. 
Eles desenvolveram várias atividades para despertar a 
solidariedade, coisas que eles não estão habituados.” 

Movimento 
“Quando penso na Gincana da Cidadania, penso em movimento. 
Foi uma coisa que movimentou muito a moçada, os pro essores.” 

 
Aprendizagem  

“Eles aprenderam muito, nós aprendemos muito. Foi um convívio
muito bom. Foi muito rico em experiência.”  

“Todo mundo está sempre aprendendo. Todos estão sempre
aprendendo.”  

 
Igualdade 

“Não fazia diferença en e alunos de escolas particulares e 
estaduais. Eles ficavam odos iguais e o que se diz é que o aluno 
de Estado tem menos capacidade, mas não dava para perceber a 
diferença.” 

“Eu percebi que a dife ença sócio-econômica deles não afetou
nenhum tipo de relação.”  

Respeito 
“A gente teve alunos de várias escolas, de vários bairros vindo 
aqui, nossos alunos foram para lá também. Eu senti uma aceitação 
e uma relação muito positiva entre eles. Não houve brigas,
desavenças, coisas desse tipo.”  

 
Integração 

“E o principal é a integração do jovem, que o jovem não tem 
preconcei o. O preconcei o é um pouco imposto até pela
sociedade. Eles se entregam, eles conversam, eles interagem e 
competem, isso é normal.”  
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“Satisfação, porque tanto nós, professores, quanto os alunos, 
fazíamos as atividades e dava de retorno pra gente muita alegria, 
porque nós percebíamos que  éramos capazes de realizar.” 

 
 
OOss  eeffeeiittooss    
 
O Projeto exerceu influências na vida pessoal e profissional do educador. Quem 
participou da Gincana da Cidadania pôde vivenciar momentos que permitiram reflexões 
sobre sua postura como professor. Nas atividades da Gincana, como membro do grupo 
e não como responsável pela coordenação das ações em si, o professor teve a 
oportunidade de observar e exercitar novas formas e metodologia de atuação.  

 “Eu acho que eu aprendi a ter mais paciência também, porque eu 
acho que o professor é muito ansioso. Com a vivência que nós 
tivemos com eles, a gen e percebe que cada um tem um ritmo, 
cada um tem seu tempo. Eu acho que deu mais espaço para você 
fazer compa ações e isso torna a gente um pouco mais tolerante. 
Quando você percebe que as pessoas não caminham no mesmo 
tempo, no mesmo ritmo, você começa a ficar um pouco mais 
tolerante e acabou só afirmando as coisas que eu já pensava, que 
a gente realmente está indo no caminho errado. E esse tipo de 
ação veio para mostrar isso, que o caminho certo é esse e que a
gente tem de mudar.”  

“Eu os via pregando, arrumando, limpando alguma coisa na escola 
ou levando alguma coisinha. Eles estavam sempre pra lá e p a cá
e ‘caramba, não tem ninguém pra ir nessa viagem, pra representá
los? Eu vou!’ Só que chegou lá, teve uma ocasião no refeitório que 
[um membro da equipe de coordenação] falou: ‘bom gente, como
nós combinamos, vou contar a é 3 e vocês ficarão em silêncio’.  
Tinha muita gente no refeitório e eles se calaram  Aí, eu falei
‘caramba, não precisa brigar’. Existe um outro método, não 
agressivo e que funciona e me encheu de esperança ”  

“Foram apresentadas algumas dinâmicas, nessa Gincana da 
Cidadania  muito interessantes, em que o próprio professor 
também aprendeu. A [facilitadora] trazia pessoas para conversar 
com eles e esses profissionais que vinham tinham dinâmicas 
diferentes para trabalhar e abordar determinados assuntos. O 
professor aplicou, muitas vezes, em sala de aula, e os alunos 
começaram a se abrir mais com ela. Essa dinâmica que ela 
aprendeu subsidiou o seu trabalho. Ela era uma pessoa tradicional,
preparada, mas nós estamos sempre aprendendo enquan o
profissionais. A linguagem e forma de chegar pode ser diferente.”

OO  eennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  EEssccoollaa  
 
Em todos os casos pesquisados, a decisão de participar do projeto partiu ou da 
direção ou dos professores, com a anuência da direção. O contato direto dos 
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facilitadores e da equipe de coordenação foi decisivo e entendido como um convite. Em 
nenhuma das entrevistas, há relatos de envolvimento dos jovens nessa decisão.  
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“Primeiro, as meninas da Gincana foram lá na escola convidar. 
Elas con ata am o diretor e fizeram o convi e a ele. De cara, ele já 
aceitou e aí ele pediu que eu acompanhasse. Nós começamos a 
contatar os alunos, fomos passando de sala em sala, explicando o 
projeto, qual era a idéia e quem que ia participar.” 

“Duas professoras daqui foram ao SESC, se in eira am do p oje o
e trouxeram para a escola. Vieram muito animadas. Como eu já 
estava envolvida num projeto visando essa parte social, a
cidadania, eu me interessei. Daí, nos resolvemos montar um grupo 
aqui na escola.”  

 
A formação dos grupos é lembrada como uma primeira dificuldade na escola. No início, 
poucos aderiram à Gincana. Conforme aumentava a visibilidade das ações, o grupo 
crescia, atingindo em média 15/ 20 participantes. 
 
A Gincana da Cidadania, por estar baseada em ações voluntárias, é percebida como um 
projeto que propicia, com mais naturalidade que outros projetos, o despontar e o  
desenvolvimento de lideranças. 

“No começo, foi assim difícil convencer o jovem que ele poderia 
participar de um projeto, de alguma coisa onde ele não iria ganhar 
moto, não iria ganhar nada.”  

“No começo, muita gen e en ou e aí as reuniões e am semanais.
A [facilitadora] ia na escola e nós mon ávamos uma reunião após
o período. Muita gente foi saindo porque não queria, porque não 
era conveniente ficar depois do horário, mas ficou uma turminha 
até que legal e nós fazíamos uma reunião semanalmente.” 

 
 
AA  ddeecciissããoo  ddee  ppaarrttiicciippaarr  
 
Conhecer os parceiros de determinado projeto é imprescindível para que a escola  
decida participar ou não. No caso da Gincana da Cidadania, a presença do Instituto 
Ayrton Senna chegou a constituir o aval de que necessitavam para a decisão.  

“Eu sei que o Ins ituto Ayrton Senna está por trás do projeto. Eu 
tenho uma visão muito positiva do Instituto. Ele tenta  de uma 
forma adequada, administrar as verbas para poder a ender as 
necessidades do país. Nesse sentido de formar, de er ações
sociais adequadas, eu tenho uma avaliação positiva disso tudo.” 

 
Para os entrevistados, aderir ou não a um projeto é uma decisão de risco para a escola, 
enquanto instituição que tem sob sua guarda jovens e crianças. Em princípio, há  
apenas propostas - “idéias no papel”, “intenções”  - e as preocupações giram em torno 
de condições de “segurança física e moral”, “seriedade das propostas”, “uso politiqueiro
dos jovens” . Desta forma, a imagem que se tem da instituição organizadora e de seus 
parceiros influencia o julgamento do projeto proposto. 
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 Entretanto, só a imagem que se tem dos parceiros não é suficiente para uma avaliação 
positiva do projeto. A maneira como a escola é abordada também interfere na decisão. 
O fato da equipe da Gincana ter contatado pessoalmente a escola para discutir os 
objetivos e oferecer apoio, transmitiu segurança para professores e diretores.  
 
Na opinião dos entrevistados, também a proposta metodológica de atuação da Gincana 
da Cidadania é um diferencial em relação a outros projetos conhecidos. 
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[os coordenadores e/ou membros da equipe da gincana] “Foram 
bastante pontuais, vieram na escola, vieram com uma proposta 
fechada  organizada. Ajudaram, trouxeram pessoas para ajudar. 
Quer dizer, eu acho que foi uma proposta muito bem elaborada 
comparativamente com que eu vejo  o que, se existe, é premiarão 
Mas não ajuda para escola saber se organizar e ser solidária. Por 
isso que falta o envolvimento da direção e dos professores em 
outros proje os.”  

[outros projetos] “Nós mandamos para lá o que nós fazemos para
concorrer a um prêmio. Se formos classificados, daí vamos para 
São Paulo. É mais para mostrar o nosso trabalho. Não vai alterar 
em nada a nossa rotina. A Gincana da Cidadania é diferente. É 
mais próxima da gen e.”  

 
  
MMeettooddoollooggiiaa  ddee  aattuuaaççããoo  
 
Entrevistados são unânimes na avaliação positiva da metodologia de atuação da 
Gincana. São pontos de destaque: 
 a equipe, pelo seu preparo e uniformidade nos propósitos.  

“Elas tinham sempre tudo voltado ao jovem, incentivando o jovem
a participar, fazer, mostrando que eles são capazes. Eu acho isso 
muito bom.” 

“Olha, sabe o que me surpreendeu? O time é muito bom. O 
pessoal que trabalha é muito novo o pessoal todo de 
coordenação, lá do pró-cidadania, um pessoal muito novo e muito 
competente  Eles deram um show de bola, eu não esperava tanta 
competência desse pessoal. Eles realmente são preparados para 
fazer o que fazem. Eles têm muito jeito, muita habilidade para 
lidar com adolescente. A gen e percebe que é um pessoal mui o 
entrosado. A gen e vê que eles têm, assim, como se fossem 
treinados mesmo. Foi uma ação que fizeram onde você percebia
que tinha um trabalho, uma organização, tinha muita conversa, 
tinha eino Então  eles vieram preparados para dar certo e isso 
me surpreendeu  porque eu não esperava tan a competência de 
um pessoal tão novo. Muito competentes  foi muito bom.”

 o(a) facilitador(a) é um apoio importante para o desenvolvimento do projeto. 
Além do preparo – já mencionado - aspectos como disponibilidade, afabilidade, 
otimismo... denotam identificação com o Projeto. 
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“Toda vez que eu ligava para a facilitadora, ela sempre me 
recebeu com muita cordialidade e me ajudou bastante. Porque 
tem muitas dificuldades.“ 

“Eles [alunos] começaram com uma reunião com a [facilitadora] 
Toda a semana, ela tinha reunião com eles. Então, ela passava 
para a gente a dificuldade deles se colocarem. Ela é muito 
simpática, muito extrovertida. Ela começou a trazer os jovens, a 
fazer com que eles se posicionassem, dessem as suas opiniões, 
idéias e que um respeitasse o outro, porque ninguém é o dono da 
verdade. Eles foram começando a se abrir um pouquinho, a ter 
confiança nela  Ela sempre fazia reunião com o grupo, com o
professor normalmente e com a coordenadora.” 

 “Ela dava cada injeção de ânimo na gen e, porque a gente 
desanimava, começou a esvaziar. Mas ela vinha, nos apoiava e 
dava aquela injeção de ânimo pra gente continuar.”  

 a integração das atividades propicia troca de experiência. Um entrevistado 
lembra de que “só em competições esportivas há integração do grupo e 
identificação de objetivos como houve na Gincana”. 

“A gente fazia um trabalho integrado, a gente fazia reuniões junto 
com as outras escolas e com o pessoal da Gincana.”  

“Sabe o que acontece? Nos eventos eles se encontravam com 
grupos de outras escolas: ’eu estou fazendo isso, aquilo’; ‘Puxa, a 
gente podia fazer isso’. E  quando a gente ia ao próximo evento, 
alguém já tinha também usado a nossa idéia. Então, é muito legal 
essa troca.”  

A colcha de retalhos representa a concretização dessa ação integrada. 

“Aquela colcha de retalhos também icou interessante. No
encerramento da Gincana, cada escola fez um pedacinho da 
colcha de retalhos. Cada participante que estava envolvido no
projeto fez um pedacinho e formou uma colcha imensa, ficou 
muito bonito. Foi maravilhoso. Porque eles se sentiram um pouco 
naquela colcha.”  

 o projeto da causa escolhida, entendido como importante instrumento que 
orienta as ações para um resultado. O fato de o grupo elaborar e colocar em prática 
um projeto, uma proposta de ação, uma meta a ser cumprida... é considerado fator 
fundamental para a manutenção da equipe e, também, um diferencial em relação a 
outros Programas de que a escola participa.    

“Aprendemos como desenvolver um projeto. Foi um encontro
marcante para mim e para os alunos. Depois, iniciamos as 
atividades. Era uma a ividade atrás da outra ”  

 “Você vê o resultado. Em outros programas  você parece que fica 
eternamente com aquele ar de que não aconteceu. Você não vê 
um resultado concreto. A Gincana, entre os projetos que a gente 
participou, que eu enho visto aqui, é diferente, deu para perceber 
um resultado.”  
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OO  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddooss  pprroojjeettooss    
 
Atuação dos grupos 
Não há um padrão quanto ao desenrolar das atividades e, conseqüentemente, na 
relação Gincana e Escola. Quatro situações distintas são mencionadas pelos 
entrevistados: 
 o grupo envolveu outros alunos em palestras, debates, discussões sobre a causa. 

Criaram-se subgrupos no ensino fundamental e alcançaram projeção fora do 
ambiente escolar; 

 a equipe não se relacionou com problemas da própria escola. Os alunos reuniam-se 
no espaço escolar, discutiam problemas da sociedade, mas não conseguiam trazer 
essa discussão para dentro da escola; 

 a atuação ficou restrita à escola com algum envolvimento de outros alunos; 
 os participantes da Gincana não conseguiram encontrar um caminho:“eles se 

embaraçavam, rodavam e rodavam e efetivamente o trabalho não saiu.”  
 
Envolvimento dos professores 
No entender dos educadores entrevistados, o envolvimento dos docentes foi muito 
pequeno ou quase nulo. Em cada escola um “adulto” acompanhou os trabalhos dos 
grupos. Sua escolha ocorreu por solicitação da diretoria ou por decisão própria, “em 
respeito ao trabalho dos jovens que já estavam trabalhando nas causas.”  
 
Nem sempre foi um professor que assumiu essa responsabilidade. Das seis escolas 
entrevistadas, duas contaram com o apoio de pessoas que não pertenciam ao quadro 
de docentes – uma funcionária e uma professora eventual2. 
 
Em todos os casos, apenas a partir dos eventos – Circular e, principalmente, Botando a 
Mão na Massa - é que houve um melhor entendimento dos propósitos e da dinâmica da 
Gincana da Cidadania. 
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O baixo envolvimento de professores é associado à própria característica da profissão. 
Em geral, trabalham em mais de uma escola, em períodos diferentes e fica muito 
complicado e difícil participar de “projetos sociais, como volun ários.” 

“Eu acho que o grande problema dos professores, é o seguinte: a
gente conversou sobre isso - todo mundo gos a, todo mundo quer 
participar, todo mundo quer mudar  Mas a gen e tem um estilo de
vida que é extremamen e cruel  A gente trabalha em 4, 5 escolas 
dando 50 aulas por semana. Então, a dificuldade está aí, no 
tempo. Acho que a g ande dificuldade nossa é essa: para poder
sobreviver, a gente tem uns horários malucos.  Eu acho que é só 
isso que impede as pessoas de participar.”  

“Quando cheguei, eu não vi os p o essores, a escola de uma 
maneira geral encampando o projeto. Não pelo projeto, mais pelos 
problemas da própria escola. Havia um grupo de alunos 
trabalhando com um professor eventual, que tinha alguns
problemas de relacionamento com a escola, com os outros

 
2 professor que só entra em sala de aula na ausência do docente titular.  
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professores. Havia assim uma certa ciumeira, uma certa
animosidade  E, por outro lado, como o grupo não resolveu 
trabalhar problemas da escola, ficou difícil para os outros colegas 
se envolverem.” 

 
A Gincana da Cidadania é entendida como uma atividade extra, que não faz parte do 
Plano de Trabalho da escola. Com programação própria, é percebida pelo professor 
como sobrecarga.  

 “O professor não par icipou por medo de se envolver, 
indisponibilidade por ter filhos ou outros compromissos. Porque foi 
um assunto só durante um ano intei o e nós temos que cumprir 
ambém o nosso plane amento  Eu acho que deveria ter sido eita 

uma inclusão no plano da escola. Ai sim, todos os professores 
estariam par icipando durante a aula, em algum momen o, como a 
gente está azendo agora um projeto de lei ura. Aí, veja,  a 

eqüência é uma vez por mês.”

 
Ainda, como pode ser observado no textual a seguir, um entrevistado argumenta que a 
participação de docentes não faz parte da metodologia da Gincana. Na sua escola, o 
Projeto teve todo apoio da direção, foi designado um funcionário para acompanhar o 
grupo que evoluiu muito bem e conseguiu dar continuidade às atividades, mesmo após 
o encerramento da Gincana.  

“[O envolvimento dos professores] foi nenhum. Nunca foi 
solicitado isso e o envolvimento dos professores foi nenhum. 
Porque tinha o pessoal de fora que vinha, fazia as dinâmicas, o 
grupo tomou autonomia e não tinha nenhuma relação com os 
professores. Esse eu acho que é um problema, porque, na medida 
que um professor não se envolve, você não desenvolve no
professor esse potencial de realização, ele não se vê participativo 
disso.”  

 
AAss  ddiiffiiccuullddaaddeess  
A relação do grupo com a escola – em alguns casos – enfrentou empecilhos de duas 
naturezas: 
 o próprio grupo se isolou – autodenominado “equipe bam bam bam”; 
 foram discriminados pelos colegas - os “queridinhos” 

“Eu acho que precisaria uma orientação que abrisse para escola 
como um todo, nunca que o grupo se fechasse em torno dele 
mesmo. Normalmente, a gente corre esse risco, quando trabalha 
com grupos. As vaidades são mui o g andes. É preciso trabalhar 
esse aspecto para que o projeto tenha con inuidade. No nosso 
caso, não deu. Esse ano, a coisa foi terminando, terminando...” 

 
Um outro aspecto foi o envolvimento dos alunos do Ensino Médio. Alguns educadores 
entendem que esses alunos são mais resistentes a participar de atividades extra-
escolares.  Por isso, para dar continuidade às atividades da Gincana, resolveram montar 
grupos no Ensino Fundamental. 
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“[No Ensino Fundamental] nós mostramos a pasta que tínhamos 
desenvolvido o ano passado, a visita à creche, asilo... Então, 
quando falou em sair, pronto, nós tínhamos um batalhão de 
gente. Depois a gente explicou: ‘nós não vamos sair todos os dias, 
vamos sair, quando nós tivermos alguma coisa’, daí, eles 
começaram a participar. Agora  o Ensino Médio, quando é fora do 
horário deles, muitos trabalham, fica mais difícil. Fazem outros 
cursos, eles não se inte essaram em participar.” 

 
A partir do momento em que a Gincana extrapolou os limites ou a dinâmica própria da 
escola, alguns entrevistados reconhecem que surgiram situações de relacionamento 
grupal que necessitariam de acompanhamento de um profissional.   

“Eu sou professora, trabalhava com a minha sensibilidade, e uma 
psicóloga não, ela já sabe como atuar. Pedi ajuda várias vezes 
para a facilitadora e ela me deu sempre. É difícil a gente identificar 
alguma coisa, mas a gente identifica. A gen e em reservas e eu 
estava com eles quartas e  sábados o dia inteiro. Você começa a
enxergar. Chega um aluno   chateado, você pergunta o porquê. 
Ele te conta, ai você se assusta. Você quer ajudar mais? Até que 
ponto? Então, é complicado porque eu consigo a ingir a é um
certo pon o ”   

 
Continuidade 
Da mesma forma que no desenvolvimento das atividades, não se observa um padrão 
quanto à continuidade dos projetos, no âmbito da escola. 
 
 Em quatro delas, o grupo original se desfez:  

 em duas, sem perspectiva de novas atividades; 
 em uma terceira, a direção da escola tem como proposta, para o segundo 

semestre de 2003, reativar o grupo e até solicitar a colaboração daqueles que 
terminaram o 3o. ano e  

 em outra, o “subgrupo” de alunos do Ensino Fundamental desenvolve as 
atividades iniciadas com a Gincana.  

 
 Em um caso, o grupo tornou-se independente e assumiu identidade própria. 

 
 E, em outra escola, a equipe continuou atuante, o projeto cresceu e extrapolou os 

limites da unidade escolar.     
 
  
AA  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddaa  ffaammíílliiaa  
 
De acordo com os entrevistados, poucos grupos conseguiram envolver as famílias, 
mesmo que isto fosse importante.  

“Tem a bagagem familiar, que o que tinha de positivo é que 
também a Gincana chamou os pais para par icipar. Eu não sei
como é que foi, se os pais foram ou ela chamou. Porque o que é 
importante é eles par iciparem para se preparar também para
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receber esse novo filho. Não adian a você dar néctar e o outro dar
fel. Porque a auto-estima do aluno também tem muito a ver com a 
casa. Então tem que trabalhar os pais também.“  

 
 
OOss  eeffeeiittooss    
 
Indagados sobre possíveis efeitos da Gincana da Cidadania na vida dos alunos, os 
educadores são unânimes quanto às mudanças percebidas no grupo participante, quer 
no plano individual, quer no plano social. 
 
 Visão de mundo 

A oportunidade de contato e, nessa medida, de maior conhecimento da realidade, 
ampliaram sua percepção do mundo hodierno.  

“A partir do momento que eles começam ir a outros locais, locais 
com realidades diferentes da deles, eles começam a percebe  a 
sociedade. Como é desigual a sociedade.”

“Começar a olhar o outro. Pensar o que eu posso fazer, não só o
que estão fazendo  não. O que eu posso fazer  como eu vou olhar 
aquela pessoa  como eu vou olhar aquela situação e vou lá 
con ribuir com aquilo. Esse olhar eu acho que é diferente neles 
hoje. Eu acho que eles aprenderam isso na Gincana.”  

 
 Visão do outro  

O trabalho em equipe estimulou atitudes democráticas e de respeito mútuo.  

“Eu acho que uma coisa que eles mais aprenderam, foi trabalhar 
em equipe. Eles têm muita dificuldade. Os adolescentes não 
sabem t abalhar em equipe, porque eles não estão preparados 
ainda para democratizar as relações, eles gostam de impor  De
impor no g ito e aquele convívio que eles tiveram na Gincana, eles 
tiveram que aprender a trabalhar em equipe, porque senão as 
coisas não aconteciam. Se eles não se organizassem enquanto 
uma equipe, se não tivesse ali cada um os seus a azeres, 
determinado e tudo, as coisas não aconteciam. E era tudo de 
maneira democrática. Eles decidiam, eles resolviam e isso foi 
muito importante. Eles aprenderam muito essa coisa da 
democracia, do grupo, de saber ouvir, de ter que ceder  de
respeitar a opinião do outro, de não querer impor a sua vontade
Eu acho que isso foi o mais importante. Deve ter sido o que mais 
marcou a moçada.” 

 
 Amadurecimento 

Conseqüência das responsabilidades que assumiam no desenvolvimento das ações 
da Gincana.  

“Eu sinto que muitos alunos se torna am menos fúteis. Você os vê  
mais centrados. Isso tem um lado positivo. Por exemplo, pros 
alunos da escola que não se envolve am, você percebe uma 
diferença muito grande. Essa diferença era menor e se ampliou 
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entre os alunos que se envolveram e os que não se envolve am. 
Os que se envolveram são mais críticos, mais bem posicionados na 
sala de aula  A relação com o professor é diferen e. Eles valorizam 
mais o que acontece, estão mais envolvidos nos trabalhos que 
acontecem. Os que não se envolveram são mais imaturos.”  

 Mobilização 
Ampliou-se a motivação para participar de outras atividades dentro e fora da escola. 

“Eles se tornaram mais amigos, mais participativos, inclusive de 
projetos da escola. Eles começaram a participar de outras
atividades também. Eu acho que isso foi uma coisa muito positiva. 
Desenvolveu esse lado de solidariedade.” 

 
 Segurança 

Passaram a sentir-se autoconfiantes para propor, agir e criar, inclusive no sentido 
de esperar resultados concretos em face de sua atuação. 

“Ele [participante da Gincana] está mais atuan e, com mais
esperança, de que, se ele colocar mão na massa - como dizem – 
sai. De que é preciso  desenvolver o seu objetivo. Foi algo como 
pegar na mão, ‘olha  precisa fazer o projeto’. E aí, parece que deu 
um insight: ‘Puxa, eu posso fazer!’ Despertou que ele tem a
possibilidade de criar, de se desenvolver ... até de montar uma 
firma.”  

 
 Capacidade organizacional 

Para conseguir cumprir as tarefas programadas no projeto da causa escolhida, sem 
prejuízo das atividades pessoais, escolares e – em alguns casos – profissionais, o 
grupo precisou desenvolver autodisciplina, planejamento e organização.   

“Alguns membros do grupo trabalham, fazem curso de espanhol, 
de inglês, várias coisas. Então, eles têm de conciliar a reunião num 
horário em que todos possam. Eu acho que isso já apresentou 
amostras de amadurecimento, de responsabilidade. Fizeram   
reuniões para decidir o cronograma.”  

“Ajudou, no sentido de aprender a fazer um projeto. De forma 
geral  eles aprenderam a fazer um projeto. Isso eles vão usar pra 
vida inteira Quando eles forem para faculdade, quando forem 
fazer um mestrado, um doutorado, fazer pesquisa, tudo isso eles 
tinham de azer  Então, eu acho que eles aprenderam muito.”  

 
 Auto-estima 

A soma de todas essas influências gerou maior auto e alter valorização. 

“Os nossos jovens que participaram daquele projeto  eles se
sentem valorizados, con iantes. A gente tira fo os, eles querem 
sair nas fotos. Nós vamos montar um mural. Eles se vêem, eles 
con am p os pais, os pais vêm e pe guntam. Quer dizer  eles estão 
percebendo que eles podem participar também do dia a dia das 
pessoas.”  
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OO  ppaappeell  ddooss  jjoovveennss  nnaa  ssoocciieeddaaddee  
 
Para educadores, o jovem é o reflexo da sociedade. Sociedade competitiva gera jovens 
egocêntricos, dependentes e pouco participativos.  
 
Projetos como a Gincana da Cidadania são importantes e levam à reflexão sobre o 
papel do jovem na sociedade, o modelo de educação e a prática pedagógica, ainda que 
não sejam capazes de per si a alterar o status quo. 
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“Acho que eles são muito individualistas. Adolescen e é mui o 
egocêntrico  eles não estão amadurecidos ainda para enxergar o
mundo. Eles enxergam só aquela turminha em volta deles  em 
torno do umbigo. É difícil. Tan o é que um aluno, o adolescente 
que enxerga, ele se des aca no grupo. Ele é diferente, ele é mais 
sensível. E não é por mal  acho que é pela própria idade. Ele não é 
trabalhado para isso, a sociedade trabalha ele pro oposto, pra 
disputa  não para a cooperação. É para disputar um cargo, uma 
profissão, para competir, o tempo todo. Como, depois, você quer 
transformar isso, se o tempo todo você age de um jeito? Como 
você quer mudar isso? É complicado  Eu acho que, se ele fosse 
trabalhado desde pequeno para cooperar, para ser solidário, para
participar, para ser democrático, a gente não teria essa 
adolescência que a gente tem hoje. A culpa é nossa, nós c iamos 
esses adolescentes, eles são nossos filhos. Então, eles não têm 
culpa, eles são reflexo do que a gen e cobra, do que a gen e 
ensina. Eu acho que é um trabalho, não adian a só uma Gincana 
da Cidadania. Não é uma Gincana da Cidadania que vai resolver, é 
uma mudança de mentalidade. Que a coisa tem de ser muito mais 
cooperativa, muito mais solidária, muito mais humana. Se não, a 
gente vai fazer um milhão de Gincanas da Cidadania e não vai 
resolver nada, porque a própria escola é competi iva. Então, você 
em de mudar tudo.“

“Eu acho que ele tem de participar mais das coisas. Hoje, o papel
dele está pequenininho, ele está deixando tudo pros pais, pros 
outros. O jovem, hoje, é o independente dependente. Ele quer ter 
aquela liberdade dele, mas ele depende de todo mundo para fazer 
as coisas. Acho que esse projeto também é bom para isso  Eles 
começam a ver que as outras pessoas também podem depender 
deles  Eles não têm mui o esse sen imento. Tanto que eles se 
sentiram valorizados principalmente na visita ao asilo.” 

“Nós estamos passando por uma fase de transição grande. A 
educação de maneira geral. A gente eve uma fase assim 
extremamente autoritária, que era a nossa, nosso modo de vida. 
Aí, caímos num modo de vida bastante permissível, eu diria a é, e 
ago a nós estamos buscando o equilíb io. Acho que a melho  fase
está por vir, tanto das famílias quanto dos jovens. O próprio jovem 
está sentindo necessidade de busca  alguma coisa, não pode mais 
ficar largado, solto. Tan o é que comum se dizer, hoje, que eles 
querem regras, eles querem mesmo. Eles querem o norte, eles 
não querem o autoritarismo, mas eles querem o norte, eles 
querem alguma coisa, uma perspectiva. Então, eu acho que a 
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melhor fase... acredito muito que está por vir  Não sou pessimista, 
não.”  

Este tipo de enfoque sobre a juventude adquire, às vezes, determinadas nuances que 
supõem mais liberdade e participação para os jovens, desde que controladas. 

“Claro que eles também acham que podem faze  algumas coisas 
grandes. Ainda não é assim. A gente tem de colocar sempre aquilo 
que é permi ido. Com calma, sempre discutindo. Nada pode ser 
feito alheio a um dos membros à direção, tem de estar sempre 
discutindo. Nisso, vem a parceria.”  

 
 

Portanto 
Pelo discurso destes entrevistados, podem-se inferir dois fatores inter-relacionados. 
 De um lado, sua visão de juventude que contrapõe o jovem desejado ao jovem real. 

O desejado é mais consciente de seu papel social, enquanto o real não tem ainda 
esta dimensão, ainda que em decorrência da própria sociedade. Disto decorre que 
resultados de programas ou projetos destinados a aproximar a juventude real da 
desejada são considerados difíceis de obter. 

 Outra conseqüência implícita é a credibilidade da instituição que promove 
atividades para a juventude. Tanto que, não fosse a parceria do Instituto Ayrton 
Senna, as escolas seriam mais reticentes em sua adesão à Gincana da Cidadania.  

 
Somando estes dois lados da mesma moeda, a Gincana da Cidadania foi uma 
surpresa para os educadores. Uma vez envolvidos, só tem elogios a fazer sobre:  
 a factibilidade de objetivos; 
 a adequação da metodologia; 
 as estratégias utilizadas; 
 a competência da equipe – também jovem - na condução do processo  
 e, finalmente, os resultados alcançados, no formato de efeitos positivos para o 

desenvolvimento individual dos jovens.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quer dizer que, para os educadores, a Gincana da Cidadania  foi 
um “kinder ovo”? Aquele que tem sempre uma surpresa agradável 
dentro? Seria, então, o caso de perguntar: foi assim também com 
representantes da comunidade?  É que vamos analisar a seguir. 
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PPEESSSSOOAASS--CCHHAAVVEE  DDAA  CCOOMMUUNNIIDDAADDEE  
 
 
AAss  pprriimmeeiirraass  iiddééiiaass  
 
A Gincana da Cidadania é percebida por membros da comunidade como oportuna, 
porque veio preencher um espaço e suprir a carência de ações para jovens - entre 16 e 
18 anos.       
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“Há muitas lacunas em relação aos ovens. Nós temos programas 
voltados para a criança e ao adolescente na escola, programas 
voltados ao idoso. A mulher, às vezes, é alvo de determinadas
ações específicas. Mas se verificam poucas ações para os jovens.  
Acredito que exista uma lacuna em termos de políticas públicas 
para eles. Você percebe que, aqui em Santos pelo menos, existem 
20 e poucos conselhos municipais. O último a ser formado foi, 
ago a, o da juventude. Ainda bem que foi formado  mas o fa o
dele ser o último e de 20 e tantos já terem sido formados antes, 
sob o ponto de vista de prioridade, a questão da juventude tem 
sido deixada de lado.”  

“A Gincana veio para a cidade p eenchendo uma lacuna, 
preenchendo um espaço. Por isso que ela teve esse isso que teve, 
que tem  Despertou a moçada, porque o jovem você tem que 
acender o estopim do cara, se não ele fica ali estático, inerte. Você 
tem que dar, mostrar pra ele que tem caminhos.” 

“Quando se fala ‘Gincana’ o que vem à mente é competição, 
aquela brincadeira de cumprir as ta efas de passar ponte etc, e a 
Gincana da Cidadania me parece que foi muito mais. Uma Gincana 
cooperativa, no sentido de fazer as pessoas trabalharem jun as, 
não para ganhar alguma coisa  mas para realizarem.”  

 
O primeiro impacto foi de surpresa, pela mobilização que causou e pela proposta de 
usar o lúdico da Gincana para trabalhar questões do protagonismo juvenil. 

“À primeira vista, eu pensava que se tra asse de uma Gincana 
como qualquer outra  Mas depois, conversando com as pessoas 
responsáveis, eu pude perceber o objetivo, seu alcance e acho
que foi uma iniciativa bastante feliz, no sentido de proporcionar 
aos jovens uma oportunidade de exercer sua cidadania ”  

“Bom, a palavra Gincana dá a idéia de movimen o, de atividade, 
de integração. Cidadania seria os direitos constitucionais que todo
cidadão tem, morando numa urbes, numa cidade que ele tem que 
conhece  En ão, a Gincana da Cidadania mostra isso  Exatamente
a maneira com que os jovens se envolvem com a cidade, dentro
das suas reivindicações, suas agruras, seus reclamos. Eu acho que 
a Gincana trouxe isso, mostrar que eles têm uma força, não 
apenas a força física do jovem o fôlego do jovem  mas que essa 
força física está atrelada ao respeito.” 



GINCANA DA CIDADANIA / SANTOS - Relatório Final 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Um dos entrevistados, procurando uma representação gráfica da Gincana da Cidadania, 
descreve a imagem de uma “uma corrente de elos; o pessoal desenha como uma 
colcha, eu desenho como elos interligados”.  
 
Para os entrevistados, a Gincana não mudou a forma de perceber a juventude e seu 
papel como agente transformador. O que mudou foi o entendimento de  como atuar 
nesse segmento.  
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“É interessante: você em a teo ia, mas você não tem a prática. 
Quando você vê esse rostinho [do jovem], ele fazendo  ele se 
colocando, ele planejando, idealizando, ele participando, é uma 
outra história, aí muda tudo. Você vê um sujei o realmente 
praticando e fazendo sua ação.”  

 
Falar em juventude é refletir sobre propostas de políticas públicas, consideradas um 
desafio pela sua urgência e complexidade. Nessas reflexões, surgem questões que 
passam tanto pelo trabalho voluntário como pela empregabilidade e pelo trabalho 
profissional, na medida em que implica independência como condição, inclusive, para o 
exercício da cidadania, segundo um entrevistado. 

“Os jovens, de um modo geral estão aguardando - talvez nem 
consciência disso eles tenham –  ações da comunidade que os 
façam ter um papel mais ativo na sociedade. Eles poderiam ser 
excelentes agentes educativos, agentes de saúde, os jovens se 
predispõem ao trabalho voluntário com muito mais facilidade do 
que outras faixas etárias  Então, são esses pontos que deveriam 
compor a política da juventude, uma inserção em práticas de lazer 
sócio educativas e também cla o na questão do emprego  O 
grande p oblema do jovem, hoje, é a falta de perspectiva 
profissional. E não existe cidadania sem uma definição 
profissional, não existe cidadania sem a autonomia que um 
emprego proporciona. É preciso que o jovem tenha condições de 
se autosustentar. É condição fundamental de cidadania.”  

 
  
AA  mmeettooddoollooggiiaa    
 
Pressupostos  
Na percepção desse segmento, a metodologia da Gincana tinha implícitos determinados 
princípios: 
 o respeito ao jovem, sua forma de pensar, falar e agir.   

“Esse respeito pelo jovem, é um respeito pela sua palavra, 
respeito de opiniões. A forma como foi conduzida é uma forma 
didática, mas ao mesmo tempo mui o cidadã. Está o tempo todo 
resgatando ‘olha, você tem esses direitos’. Sem falar o que é 
direito, aquela forma de buscar assim ‘vai ver o que tem lá atrás, 
percebe o que em ao seu edor, o que está acontecendo’. É uma 
forma muito gostosa de tratar a cidadania. Então, isso eu achei 
positivo também, uma forma agradável, ela não é uma forma 
induzida, como você tem nas escolas.”  
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 a forma simples de atuação – sem grandes investimentos tanto em pessoal 
como em estrutura, o Projeto conseguiu mobilizar um grande número de escolas e 
jovens.  

“Pelo que eu pude aprender na Gincana da Cidadania  eu já
tentava isso, mas uma forma de você ver concretizado que é: 
basta que alguém faça uma pequena intervenção no sentido de 
estimular o jovem  que ele abraça e multiplica essa ação  Eu 
acompanhei o trabalho da Gincana. Acho que 4 ou 5 pessoas  
estavam envolvidas na coordenação aqui em Santos e o trabalho 
se multiplicou por 20 e tantas escolas. Então, bastou um estímulo, 
uma proposta nova de trabalho. Claro que a direção das escolas 
deve ter con ribuído, mas eles que o ganizaram, permaneceram 
no trabalho duran e um ano e a lição que a gente aprende com os
jovens é essa: de que não é preciso grandes investimentos, 
grandes invenções  aparato para mobilizar os jovens para causas 
socialmente interessantes.” 

 
 o desenvolvimento de ações concretas – os jovens, ao se envolverem com os 

projetos das causas, tiveram a oportunidade de “vivenciar a cidadania”. A liberdade 
de escolher o tema, as ações e as estratégias foi considerada como um ponto de 
destaque da Gincana.  

“[Comparado a outros projetos] a Gincana foi diferen e, porque 
ela propôs que eles fizessem. Eles não deram o pacote pronto.  
Deram um suporte, foram facilitadores para que os jovens 
decidissem o que eles queriam faze . Tinha ali três temas básicos, 
dentro daquilo eles podiam criar, eles é que decidiam. Acho que 
essa foi uma diferença g ande: deles terem decidido o que eles 
queriam fazer, como eles queriam fazer quem eles queriam 
atingir com o projeto. Isso sim, deu experiência para eles que vai
servir para o resto da vida.” 

“Em um projeto como esse, ninguém pode trabalhar com o freio 
de mão puxado. Precisa trabalhar o cérebro, você tem que deixar 
fluir. Em uma reunião, foi muito gostoso, a moçada deu subsídios.
Tinham feito levan amento do número de lixeiras  as meninas lá 
da área do Dic, que são as palafitas, mostrando as idéias que elas
têm para combater a poluição do ambiente.”  

“Conseguiram  identificar o jovem como um grande colaborador, 
que pode ser tocado, que pode ser despertado e que está em um 
exercício de cidadania ..  e po encializar isso com coisas boas.”   

 
Estratégia  
Entre as etapas da Gincana, os fóruns são especialmente destacados como marcantes 
para a integração das escolas. Configuram momentos de compreensão do alcance do 
Projeto, conseguindo atingir não só os jovens participantes, mas outros grupos 
autônomos já constituídos. 

“Eu participei, em um momen o  como jurada dos projetos. Foi aí 
que deu para eu sentir mais o envolvimento dos jovens, o alcance 
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disso na vida de cada jovem, o signi icado disso para a vida deles,
não só naquele momen o, mas para o res o da vida.” 

“E uma coisa interessante. Embora tivesse um trabalho focado nas 
escolas e com um objetivo claro, mas também permitiu o 
envolvimen o com outras representações da juventude.” 

 
Envolvimento das escolas 
Lembrado como um dos aspectos importantes da Gincana. Mesmo considerando todas 
as dificuldades decorrentes, a aproximação com as escolas é avaliada como muito 
produtiva.   

“Primeiro esse trabalho fantástico de estar nas escolas, ajudando 
na organização do jovem e no envolvimento dele com questões 
sociais, questões da cidade, questões da cidadania, para eles se 
sentirem par e integrante de uma cidade. Podendo, a partir da sua 
escola, se envolver com as questões da cidade e agregar isso ao
ambiente escolar é fan ástico. As escolas são espaços também
conflitantes onde o jovem estabelece relações de amor e ódio
Mas, enfim  é um espaço de referência do jovem. Então, agregar a 
Gincana às escolas, ajuda em uma aproximação da escola com o 
jovem, na melhoria das relações e tudo mais.” 

“A escola, da mesma maneira que a cidade, es ava carente de 
ações para os jovens. A escola também sente carência de
criatividade, ela vira meio um receptáculo do aluno, meio uma 
grande creche para o jovem, uma babazona. A escola precisa de 
iniciativas como essa, respaldadas por pessoas com competência 
na lida com o jovem, pra mostrar que há um movimento e um 
desafio.”  

 
Conforme esses entrevistados, a Gincana envolveu um número muito grande de 
escolas, abrangendo diversas regiões de Santos – da praia às regiões mais periféricas. 
No entanto, apontam para uma baixa participação de escolas da região noroeste, a 
mais carente da cidade. 
 
Por outro lado, eles próprios lembram-se das dificuldades estruturais da região e/ou da 
“falta de visão” das próprias instituições de ensino que não se interessaram pelo 
Projeto, apesar do empenho dos organizadores da Gincana.  

“O lado oeste é uma par e que a Gincana já não atua tanto. 
Atingiu algumas escolas  mas não houve sensibilização das escolas 
de enviarem esses jovens. E, também, a falta de recursos.” 

“Bem representativo. Eram escolas de todas as regiões, escola do
final da zona noroeste, de áreas paupérrimas. Fomos à casa de 
alguns dos alunos que estavam participando e era nas palafitas, 
uma área bem perigosa. E ou ros ali, em colégios na beira da 
praia, de gente que tem dinheiro. Não foi abrangente como 
poderia ser, mas a culpa não foi de quem organizou  foi das 
escolas que não tiveram a visão de entrar, de abrir essa 
oportunidade para os alunos. Mas foi representativo. Pelo menos,
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tinha gen e de odas as camadas sociais, de vários grupos, de
gente que estava também envolvido em outras coisas fora.”

 
Ainda com relação à participação das escolas no Projeto, alguns entrevistados referem-
se às oportunidades de capacitação para educadores, durante todo o processo. Mesmo 
que o número de docentes envolvidos tenha sido pequeno, o aproveitamento dos 
presentes foi grande.  

“[A Gincana] tocou os educadores, nossa! Numa capacitação que 
fizemos juntos, ouvi alguns exemplos dos educadores. Eu imagino 
a trans ormação e as coisas novas a possibilidade de se rever 
enquanto educador nesse processo. Eu acho que isso também é 
ou a coisa muito boa e que fica. Eu acho que fica aí para nós,
para todos.”  

 
AA  eeqquuiippee  
 
Em diversos momentos da entrevista e de forma espontânea, os entrevistados referem-
se à juventude e à competência da equipe do Projeto – coordenadores e facilitadores. 
Para esse segmento, mais do que uma simples avaliação positiva dos resultados - em 
função de uma prática metodológica adequada - o “preparo técnico dos envolvidos” é 
um fator que influencia a decisão de participar ou não de um projeto dessa natureza.  

 “O profissionalismo da equipe foi muito importante, tanto das 
meninas que coordenaram, como das próprias facilitadoras.”  

“E o que eu acho muito legal é que foi de jovem para jovem De 
certa forma, os facilitadores, as pessoas que lidaram nesse 
processo, são jovens também. Mas que vieram com uma 
metodologia muito moderna  muito atual e que tem, no eixo, o
protagonismo.”  

“A gente viu que a coisa era absolutamente direcionada  com 
cronograma, com hierarquia, com respeito e, ao mesmo tempo,
sem intimidação.” 

 
  
OOss  eeffeeiittooss    
 
Os membros da comunidade entrevistados apontam, com base em observações 
decorrentes da vivência com o grupo de jovens, aspectos que indicam mudanças 
positivas no desenvolvimento pessoal e social dos jovens participantes da Gincana.  
 
Visão de mundo 
O jovem, tendo a oportunidade de viver ações em favor do bem comum e discutir 
cidadania, adquire uma nova compreensão do coletivo e de responsabilidade social.   

“Ele fala no coletivo, por que ele se sente integrado. .. perceberam 
que apesa de dividido, os três tópicos [saúde, cultura de paz e 
meio ambiente] estavam interligados, então perceberam a 
grandeza das questões públicas “  
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“A gente es ava presen e nos encon ros que eles fizeram durante
algum tempo. Olha, mui o raras as escolas que o trabalho não foi 
de acordo, a grande maioria. Você vê lá no Sesc, mais de 300 no 
evento de encerramen o, e uma boa parte deles con inua agora,
que é a prova de que realmente mudou alguma coisa ali den ro, 
na cabeça deles, alguma por inha ali se abriu. Muitos continuam 
fazendo o trabalho mesmo já fora da escola, mesmo alguns já em 
faculdade continuam o trabalho.” Gustavao 

  
Espírito de liderança e iniciativa 
Participar da Gincana foi um exercício de autodeterminação, de busca de autonomia.  

“Deve ter despertado um espírito de liderança, de iniciativa, de
não ficar aguardando as coisas acontecerem e isso é fundamental 
para vida in eira da pessoa. Uma experiência dessas, de 
convivência f a erna de ação solidária, que exige que o jovem se 
coloque é bom, não só no momen o que está acontecendo, mas 
deve marcar o jovem para toda sua vida. Então, eu acho que seria 
muito bom se houvesse uma continuidade desse trabalho. Mas, 
independente disto, a iniciativa valeu só porque proporcionou 
esses valores aos jovens participantes.” 

 
Autoconfiança 
Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer suas potencialidades e descobrir que são 
capazes.    

“Acho que é fundamen al eles acreditarem que são capazes de 
fazer as coisas. Isso com toda certeza mudou, eu acho que até 
eles se surpreenderam com os resultados das coisas que  faziam. 
Não esperavam que fosse ter a dimensão que teve. Acho que isso 
foi fundamental: a visão deles ter mudado em relação a eles 
mesmos, a capacidade que eles têm e isso aí fica para a vida deles 
inteira. É uma coisa que eles não vão esquecer nunca mais.”  

 
  
OOss  ddeessddoobbrraammeennttooss  
 
Todos os entrevistados, neste segmento, personificam instituições públicas e privadas 
que, por sua natureza, podem contribuir para a irradiação da concepção e dos efeitos 
da Gincana da Cidadania. Veja-se, na seqüência, como eles próprios se colocam a esse 
respeito.  
 
Representante da mídia 
Depois do encerramento do Projeto, o caderno Tribu continua dando, cada vez mais, 
espaço à juventude santista. O jornalista responsável enfatizou, por um lado, a 
“autoria” dos jovens em todas as matérias sobre a Gincana. Por outro lado, a 
oportunidade de assimilação de uma linguagem mais condizente com o público-alvo do 
caderno para temáticas educacionais.    
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“Eu digo sempre isso para eles [jovens]. Eu contei a história, mas 
a história quem escreveu foram eles, não fui eu. A nossa 
participação aqui foi de jornalista mesmo. Foi de acompanhar o 
trabalho, de ir em cada escola. Tinha matéria toda a semana no 
Tribo. A gen e se propôs a ser mesmo um veículo de informação
daqueles jovens que participavam e também de contar o que 
estava acontecendo ali para os outros, p a quem não estava 
participando. Até algumas escolas que tinham recusado, em
primeiro lugar, a participar, quando viram a repercussão que 
estava tendo no Tribo quiseram entrar no meio do ano e tal.  
Então foi isso, a gente contou a história deles, foi um trabalho de 
jornalista mesmo, não teve uma participação efetiva.”  

“Foi uma das primeiras oportunidades que a gente teve de entrar
em contato com as escolas, de ter um trabalho mais efetivo com 
as escolas, de educação. Que era uma proposta inicial do Tribu e 
que a gente, até então, não tinha chegado a uma conclusão de 
como fazer isso. O caderno já tinha cinco anos, quando chegou a 
proposta da Gincana e, a é então, a gente não tinha eito. Tinha 
essa proposta de ser pedagógico, mas não queria ser cha o. 
Queria que osse um caderno lido pelos jovens, mas ficava nesse 
dilema e não sabia como fazer as coisas. Foi a oportunidade 
perfeita.”  

“Ainda rendeu f u os. Essa ação, ela continua agora  a gente es á
fazendo outro projeto com a ARACATI também. É uma evolução
disso aí. Abrir espaço para os jovens, para que eles escrevam as 
matérias agora. Em vez da gente ir lá, entrevistar, fazer o trabalho 
de jornalista, eles escrevam, eles pautem, eles diagramem, eles 
editem, eles façam as fotos, façam tudo, uma página por mês. 
Então possibilitou um contato muito maior com os jovens.” 

 
Representante da Universidade 
A edição do Fala Aí pelos estudantes do 1o. ano de jornalismo da UNISANTA promoveu, 
segundo a professora entrevistada, reflexões sobre o papel da mídia e as questões 
sociais da cidade e do país entre seus próprios alunos.  

 “Eu consegui ver aqui, na universidade, esse reflexo, essa 
mudança de olhar: uma visão mais para o social. Hoje, todos os 
oito que pa iciparam, eles não querem ir para o jornalismo 
formal. Querem ir para ONG. Então, isso eu vi nessa integração.” 

“Não adiantava falar de cidadania, para esses meninos 
[universitários] se eles não vivenciassem a cidadania. São jovens, 
super jovens. Eu falei: ‘aqui tem um momen o para eu pra icar o 
protagonismo juvenil de uma outra orma, trazer esse universitário 
para aprender com esses jovens’. Fiz o inverso: eu levei 
estudantes para aprender protagonismo com jovens. O jovem 
aprendendo com o jovem. E de lá saíram três edições do jornal. 
Foram edições assim, inesquecíveis. Os garotos do ensino médio 
escreveram suas matérias, elaboraram suas pautas, discu iram a 
situação nacional, situação local. Teve t ês ó imos momen os: 
momen o da eleição em que se discu iu a eleição  se discu iu a 
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cidade, se discutiu o universo, o planeta  a questão da água, e em 
uma integração de toda a Gincana  porque eram alguns 
correspondentes das escolas, representando os seus outros 
colegas. Era um pequeno Fórum que funcionava como uma
redação de jornal.” 

 
Representante de Instituição Social 
Para o SESC – Serviço Social do Comércio – como instituição social que atua em vários 
segmentos, inclusive com adolescentes, apoiar a Gincana foi também uma 
oportunidade de rever a metodologia de atuação com jovens.  

 “No SESC, desenvolvemos há muito tempo ações junto aos 
jovens. Agora eu não tenho nenhuma dúvida em falar que a 
Gincana da Cidadania acrescen ou uma coisa nova  uma 
metodologia que eu não conhecia  É evidente que ela contribuiu 
para que possamos fazer um trabalho com os jovens de uma outra 
maneira.”  

 
Representante do poder público 
Nesta instância, conforme a autoridade entrevistada, o movimento iniciado com a 
Gincana trouxe para a agenda, no âmbito do município, a proposta de “formar o jovem 
para que ele entenda e realmente se aproprie da const ução de políticas públicas.” 
 
Após cinco meses do encerramento do Projeto, esta proposta é oficializada com a 
criação da Comissão Municipal da Juventude que conta com a participação de diversos 
movimentos e organizações já constituídos no município, bem como grupos que se 
formaram a partir da Gincana. 

“A proposta [da Gincana] para nós foi muito bem vinda. Conforme
os encontros foram acontecendo, foi sugerida a c iação de um 
órgão e, pela primeira vez, o município con a com um órgão oficial 
que representa a juven ude. Então, o que a gen e espera é que a 
Câmara Municipal, o próprio poder executivo as instituições em 
geral  quando forem tratar de assuntos ligados à juventude, 
ouçam a Comissão Municipal da Juventude. Nes e espaço, o 
objetivo é p omover o diálogo da juventude com as diversas
instituições. A proposta da Comissão é que o jovem não se 
envolva só com as questões inerentes ao jovem, mas com as 
questões da cidade de um modo ge al.”   
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Portanto 
Ao contrário dos educadores, trata-se de pessoas que têm uma visão mais otimista 
sobre a motivação da juventude para exercer seu papel de agente transformador.  
 
Conseqüentemente, têm uma concepção mais clara sobre protagonismo juvenil e sobre 
a necessidade de incentivar e apoiar sua concretização. Tanto que já atuam, em 
esferas diferentes, em atividades voltadas para esse segmento. À semelhança dos 
educadores, porém:  
 também se surpreenderam, não com os efeitos sobre os jovens, mas com o grau 

de mobilização que a Gincana da Cidadania conseguiu e 
 também valorizaram  a factibilidade de objetivos, a adequação da metodologia, as 

estratégias utilizadas e a competência da equipe.  
 
Por outro lado, mais do que os educadores, creditam, hoje, à Gincana uma 
oportunidade de rever formas de atuação. 
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OOSS  FFAACCIILLIITTAADDOORREESS  
 

Este segmento foi pesquisado por meio 
de uma discussão em grupo.  

 
 
AA  ppeerrcceeppççããoo  
 
A Gincana da Cidadania é entendida por estes atores, como um caminho, um meio, a 
largada para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, tornando-os mais críticos e 
participantes: 
 mais críticos, porque puderam discutir problemas da cidade. 
 mais participantes, porque conseguiram propor, discutir e realizar.  

 
Para os facilitadores, a Gincana foi uma surpresa em face de alguns fatores: 
 o resultado alcançado, em termos quantitativos e qualitativos; 
 a constatação de que o jovem não participa, não se envolve, porque não tem 

espaço. A Gincana representou uma oportunidade de manifestação com eco - falar 
e ser ouvido. Sob esta condição, sua resposta é imediata; 

 e a observação de que alunos da escola pública têm o mesmo potencial que alunos 
de escola particular.  

“Eu tinha uma idéia muito viciada dos jovens. Cada evento era 
uma surpresa. Apresen avam coisas que eu não imaginava.” t

  
t t  t  

t

 

“Até porque a gente desconfiava do potencial e poder que eles 
inham. A partir de alguns es ímulos eles iveram retornos

inexplicáveis.” 

 
SSeeuu  ppaappeell    
 
Em um primeiro momento, os facilitadores não conseguiam perceber muito bem qual 
seria o papel que deveriam exercer. Era até difícil explicar para que estavam sendo 
contratados. 

“Eu, quando fui con ratada, não sabia que iria participar de um 
projeto social. Sabia que iria trabalhar com jovens nas escolas.”   

 
O período de capacitação muito próximo do lançamento da Gincana - segundo os 
entrevistados - não foi suficiente para dar segurança no papel que iriam desempenhar. 
 
As principais preocupações relacionavam–se a: 
 qual a postura que deveriam adotar com o grupo de jovens – como encontrar o 

ponto certo de aproximação.“Relaxar de mais... ou relaxar de menos?“  
 se não entendiam bem qual sua função, como passar isso para os jovens? 

“Foi complicado eu me entender no papel de facilitador e, depois, 
passar isso para os jovens.” 

“Na classe, eles estavam acostumados a ouvir e ficar quietos e a 
gente estava propondo uma coisa onde eles teriam voz. A gente 
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estava insegura e ainda propunha uma coisa para a molecada que 
era o inverso do que eles faziam em sala de aula.” 

Foi a partir das primeiras reuniões nas escolas e dos contatos com os jovens para 
constituição de grupos que os facilitadores puderam perceber melhor quais eram suas 
funções.  
 
 
AAss  rreellaaççõõeess  
 
Com a coordenação 
A dificuldade de perceber seu papel e as funções decorrentes agravou-se com o 
contorno que assumiu o relacionamento com os membros da coordenação, no início do 
processo:  
 se, de um lado, não entendiam o que era esperado de seu trabalho. 
 de outro, não se sentiam como membros da equipe que planejava e pensava a 

Gincana.  
– E, afinal, haviam sido contratados para o Projeto. – 

“Eram duas equipes: uma de São Paulo e outra de Santos, que 
não conversavam entre si.” 

“As coisas vinham prontas ... eles não aceitavam sugestões...” 

“Era difícil entender bem o que era a Gincana.” 

“Se não entendia o papel de facilitador, como ia passar isso para 
eles?” 

 
Uma maior tranqüilidade veio com a primeira reunião de ajuste. A partir desse ponto, 
passaram a sentir-se mais seguros para continuar o apoio aos grupos de jovens.    

 “A Gincana só passou a ser sentida por mim no UFA. Depois
disso, respirei aliviada. A partir daí, todas as dificuldades eram 
discutidas.” 

 
Com a escola 
No “Parecer Final”, os facilitadores apontam a importância do educador como apoio 
ao grupo e como suporte para continuidade das atividades na escola. 
 
Ao contrário do que imaginavam, porém, foi mais difícil envolver os educadores do que 
os jovens.  

“Os educado es não aceitam coisas novas.

“Não compreendem bem a idéia da Gincana da Cidadania.”  

 
Algumas escolas, de acordo com os facilitadores, não se interessaram e outras tinham 
receio de se envolver com um projeto cujos desdobramentos não vislumbravam:  

“Como seria seu final? Poderiam perder o con role?”  

“Outras não se envolveram por fal a de interesse.”   
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Continuando no mesmo raciocínio, colocam ainda que poucas escolas percebiam a 
importância da Gincana para os jovens e para a própria escola. Das particulares, 
muitas aderiram por modismo ou pelos parceiros.  As públicas foram “convocadas pela 
Delegacia de Ensino.” 

A Gincana, todavia, não teria o impacto e a abrangência que teve sem a participação 
das escolas. Para minimizar as dificuldades de relacionamento com a escola, os 
facilitadores sugerem que o trabalho de sensibilização de direção e educadores seja 
feito por um período maior. 
 
Com a comunidade 
A comunidade e, em particular, as famílias, pouco se envolveram nas ações da 
Gincana. Houve divulgação através do Jornal A Tribuna, mas nada foi programado para 
atingir mais diretamente a comunidade. 
 
Também neste caso, a sugestão dos facilitadores é de uma ação mais direta com as 
famílias. 
 
 
AA  mmeettooddoollooggiiaa  
 

Em sua opinião, a metodologia adotada proporciona condições para que o jovem 
consiga posicionar-se, defender idéias, agir.   

“Na Gincana  o jovem desenvolve coisas, tem olhar crítico, 
defende uma bandeira.” 

Quanto aos instrumentos utilizados, tecem algumas considerações: 
 o Wilson, primeiro, foi uma surpresa –“ficava meio perdida”, mas acabou sendo um 

instrumento importante como base, mesmo sendo “xingado”, foi “uma relação de 
amor e ódio”; 

 o passo a passo e a Carta de Princípios foram instrumentos importantes e 
introduzidos na hora certa.   

    
 
OOss  eeffeeiittooss  nnooss  jjoovveennss  
 
Também os facilitadores percebem que a Gincana exerceu influências positivas sobre 
seus participantes. Nas suas próprias palavras, os jovens adquiriram: 

 maior compreensão dos problemas da cidade e do país; 
 mais responsabilidade; 
 maior capacidade de comunicação: 

 maior segurança para expor idéias - proposições; 
 mais autoconfiança para intercâmbio de idéias – respeito ao outro; 

 mais facilidade de relacionamentos, em geral - na escola e, em alguns casos, na 
família. 
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Os facilitadores enumeram conseqüências da Gincana sobre sua vida, em algumas 
facetas.  

 
 No terreno do profissional, afirmaram que houve crescimento.  

 
 No terreno do pessoal, relatam que foi uma experiência muito rica, na medida em 

que implicou o convívio com todos os atores envolvidos, o que representou ampla 
gama de perfis atitudinais.  
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 No plano da Gincana, percebem que tiveram um papel muito importante. 
 
Assim, em balanço geral, declaram, hoje, que se sentiram muito satisfeitos com a 
Gincana e muito gratificados com o resultado de suas atuações. 
 
Como conseqüência dessa soma, não eliminam a possibilidade de atuar, como uma de 
suas atividades profissionais, junto ao segmento jovem. 

“A mudança foi clara  Tive o mesmo processo que eles: ‘um olhar
para o outro sem preconceito’. A é então  tinha receio de trabalhar 
com jovem em escola. 
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Portanto 

 
Os facilitadores tiveram dificuldade inicial para compreender seu papel e para se 
relacionar com a equipe coordenadora. 
 
Uma vez assimiladas suas funções e solucionados os entraves relacionais, ficou clara 
para eles sua importância no processo. 
 
A exemplo dos outros públicos pesquisados: 
 consideram adequada a metodologia e os instrumentos para implementá-la; 
 atribuem importância a outros atores, como escola, educadores, família e 

comunidade; 
 acreditam que a Gincana exerce influências positivas sobre os jovens, nos níveis 

individual e social. 
 
Do ponto de vista pessoal e profissional, demonstram satisfação: 
 durante a Gincana, por terem conseguido manter-se próximos o suficiente para  

dialogar com os jovens, mas, ao mesmo tempo, distantes o suficiente para exercer 
o papel do adulto que lhes cabia no processo; 

 após a Gincana, à medida que incorporaram atividades com os jovens como uma 
alternativa profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, vocês poderiam dizer: ‘Muito bem! Parece mesmo que 
a Gincana da Cidadania tem vários aspectos positivos e foi bem 
conduzida. Mas, tal como a Colcha de Retalhos dos jovens, será 
que não dá para juntar as partes e amarrar as pontas?’ 
Pois não: é o pretendemos fazer nas Conclusões. 
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CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  
 
Falar na Gincana da Cidadania é falar da promoção do protagonismo juvenil, estratégia 
para incentivar a atuação efetiva dos jovens em seu meio social, uma das principais 
vertentes, hoje, de programas públicos e privados destinados a este segmento. 
 
Em função do momento desta avaliação – seis meses após finalização das atividades –  
a avaliação abrangeu a instância da eficácia, isto é, dos benefícios individuais - 
para o público-alvo: alcançaram-se os efeitos previstos, as mudanças comportamentais 
desejadas, tanto no plano objetivo, como no plano subjetivo? 
 
Estes temas foram abordados junto a todos os pesquisados, bem como a questão da 
efetividade social, ou seja, sua opinião no que se refere aos efeitos da Gincana sobre 
outros atores sociais e para a comunidade. 
 
O jovem participante típico da Gincana da Cidadania, em Santos, tem cerca de 17 anos, 
de ambos os sexos, com ligeira predominância de mulheres, e pertence aos estratos da  
classe média.    
 
O objetivo macro deste estudo era pesquisar se a Gincana da Cidadania “realmente 
provocou mudanças na vida das pessoas com quem o projeto atuou”. 
 
Como o jovem é “o pilar de todas as suas atividades”, a avaliação deveria investigar, 
sobretudo, os efeitos da Gincana sobre o comportamento de seu público-alvo direto. 
 
Falar de pesquisa sobre mudanças comportamentais, remete a dois lados da 
mesma moeda: o que as origina e como se manifestam. Ou seja, seus efeitos e suas 
causas. 
 
Importante registrar – ainda que possa ser até óbvio, porque se está falando de um 
grupo de pessoas - que a ocorrência e a intensidade dessas mudanças não é 
generalizada. Algumas atingem um número maior de jovens, outras um número menor. 
Algumas são mais profundas, outras menos. Além de possíveis diferentes combinações 
individualizadas. Igualmente importante é a constatação de que a proposta do Projeto 
veio, em alguns casos, ao encontro de uma motivação interna pré-existente: o desejo 
de atuar em mudanças, sentir-se pertencer, ser agente de soluções. 
 
Feita esta ressalva, pode-se dizer que houve, em diferentes esferas da cidadania, 
alterações na percepção do comportamento dos jovens. 
 
 Seis meses após a Gincana da Cidadania, os jovens percebem que têm um papel 

individual a desempenhar na vida da comunidade de que fazem parte – “caiu a 
ficha”. Essa percepção motiva e, ao mesmo tempo, tem origem – via de mão dupla 
- em características que foram adquirindo durante a Gincana:   

 aumento da auto-estima 
 conseqüentemente, da autoconfiança 
 revisão da escala de valores 
 mais iniciativa e  
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 ampliação da visão de mundo. 
 
 Internalizaram, paralelamente, que devem assumir seu papel social. Que também 

podem ser agentes de transformação e não apenas alvo da tutela e de ações dos 
adultos. A reboque deste nível perceptual, ampliou-se o leque de relações, a 
performance relacional nos antigos e novos grupos de referência e nos diversos 
níveis – relações horizontais e verticais, duais e em grupos.  Seu potencial para 
interferir na vida familiar e na comunidade, todavia, parece não ter se revestido de 
poder de transformação. Mesmo os jovens menos envolvidos com o Projeto 
reconhecem em si próprios as mudanças: passaram a ter um contato verdadeiro 
com a realidade, a ser respeitados pelos outros, a ver resultados do seu empenho. 

 
Em resumo, a Gincana da Cidadania cumpriu seu objetivo de contribuir, no mínimo, 
para a conscientização de que os jovens, na sua própria percepção, constituem atores 
com um papel a desempenhar em prol da sociedade em que vivem. Ou seja, são 
cidadãos. 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
SMG PESQUISA Tel/Fax (11) 4524-2428 E-mail smg@dglnet.com.br - mas@internetsp.com.br  

76

 

 

Ilustrando como os jovens percebem as mudanças por que passaram, transcrevem-se 
dois exemplos de como eles se viam antes e depois da Gincana. 

“Eu era uma salsicha, tipo Scooby Doo e, depois, o Capitão Planeta, ou o 
He-Man – eu tenho a força!” 

“Antes, eu era aquela loira oxigenada, a Carla, da malhação. Hoje, sou a 
Mulher Maravilha.” 

 
A primeira conclusão indica que a Gincana da Cidadania realmente acarretou 
mudanças na vida dos jovens.  
   
Os educadores e os membros da comunidade valorizam o Projeto, em termos de: 
 concepção - objetivos são factíveis; 
 metodologia -  adequada para sua implementação;  
 estratégias – capazes de sensibilizar e mobilizar os atores; 
 equipe – eficiente na condução do processo; 
 resultados – positivos, porque contribuem para o desenvolvimento individual dos 

jovens. 
 
Outro aspecto comum é que os resultados da Gincana da Cidadania foram 
surpreendentes para ambos. Os elementos causadores da surpresa, porém, não são 
exatamente os mesmos, na proporção em que sua visão da juventude diverge.  Os 
educadores são mais pessimistas. Para eles, o jovem ainda tem baixa consciência de 
seu papel social. Por isso, o inesperado está no fato em si da Gincana causar justo 
esses efeitos sobre os jovens. Os membros da comunidade entrevistados são pessoas 
que demonstram uma concepção mais clara sobre protagonismo juvenil e creditam 
maior credibilidade aos jovens. Por isso, o inesperado está no grau de mobilização 
alcançado e não tanto na conscientização que despertou nos jovens.  
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Também em decorrência de um ponto de partida diferenciado, os efeitos da Gincana 
que estes dois segmentos percebem em si mesmos  - na sua vida pessoal e profissional 
- são diversos. 
 
 Os membros da comunidade, devido a uma maior receptividade à atuação   

participativa do jovem no social, declaram que a Gincana proporcionou-lhes a 
oportunidade de rever formas de atuar justamente para apoiar o protagonismo da 
juventude.  

 
 Já os educadores declaram que a Gincana propiciou a revisão de formas de 

relacionamento com os jovens.  
 
Os facilitadores, contratados para apoio à implementação do Projeto, apontam a 
pertinência dos segmentos-alvo e professam as mesmas opiniões que educadores e 
pessoas da comunidade no que se refere à adequação da metodologia, às estratégias 
para implementá-la e aos efeitos sobre os jovens. Do ponto de vista pessoal e 
profissional, reconhecem que participar da Gincana abriu-lhes novas portas, à medida 
que podem e se sentem mais preparados para exercer atividades junto aos jovens. 
 
A partir destas constatações, pode-se dizer que o interesse despertado e o grau de 
mobilização dos jovens são conseqüência, em primeiro lugar, da adequação da 
metodologia aos objetivos e ao público-alvo. Em segundo lugar, da competência dos 
condutores do processo.  
 
As três fases da Gincana e as cinco macro-estratégias norteadoras de todo o processo – 
Conhecer, Sensibilizar, Propor, Facilitar e Integrar – são fundamentais, já que colocam 
o jovem em contato com a realidade, de uma maneira objetiva, de observação, de 
possibilidade de atuação cidadã de fato. É sair do discurso vazio e preenchê-lo de 
substância sensorial.  
 
Isto está implícito no discurso dos próprios jovens e explícito no discurso dos demais 
atores pesquisados. Educadores e membros da comunidade não apenas reconhecem 
essas características, como afirmam que se trata de fator decisivo para seu 
engajamento no Projeto. 
 
Outro componente metodológico de impacto está no recurso ao lúdico. Isto é, os jovens 
também se divertem. Mas é uma diversão com conteúdo. 
 
A terceira conclusão indica que o desenho metodológico e a eficiência na sua 
implementação são as principais causas das mudanças que a Gincana da 
Cidadania acarretou.  
 
Resta analisar o potencial de desdobramento do Projeto no médio e longo prazos. 

 
Assim, a questão que se coloca, agora, refere-se à atuação cidadã de fato. Em outras 
palavras:  
 independente da causa social escolhida para a Gincana, qual a postura atual dos 

jovens? 
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 em que medida participar do Projeto os motivou a continuar agindo como 
cidadãos.  

 
Ou seja: permaneceu a disponibilidade e a realização de ações que possam interferir 
para alguma forma de melhoria na vida da comunidade? Em que níveis? Em que 
situações? Com que grau de mobilização?  Ou tudo isso só durou enquanto durou a 
Gincana? 
 
Não obstante diferentes graus de intenção ou predisposição à continuidade de seus 
projetos, não há dúvida de que, hoje, a consciência da cidadania é generalizada entre 
os jovens pesquisados. Quando se explora, no entanto, a passagem do teórico à ação - 
“a teoria na prática é outra?” – a estória muda um pouco de figura, ainda que tenham 
aprendido a ouvir os outros, por mais diferentes que sejam suas colocações, o que 
indica a internalização e atitude decorrente de outra face da cidadania: o respeito à 
diversidade. 
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No discurso, verbalizam a maior conscientização e, principalmente, a mudança de 
postura. Mas, apesar de falarem muito no quanto sua postura se alterou, quando se 
explora suas conseqüências práticas, o exemplo mais comum está no pegar o lixo do
chão, não depredar patrimônio público... O foco principal de sua atuação está, 
portanto, na questão do meio ambiente imediato. Outras facetas de desempenho como 
cidadão são apenas tangenciadas.  
 
Isso não significa que todos estejam na mesma situação. Constata-se que uma parcela 
dos participantes – incluindo os grupos que ainda mantém algum vínculo com a 
Gincana – assimilaram além dessas pequenas ações. Continuam, por exemplo, 
engajados em alguma ação ou atividade com cunho social, no âmbito do protagonismo 
juvenil. 
 
À parte a função desempenhada pela Gincana, no entanto, o que se ratifica é uma 
percepção que começa a surgir nas sondagens realizadas ainda em 2001 e em 2002, 
pela equipe ARACATI, e reforçou-se, em 2003. 
 
A maior parcela dos jovens, por mais bem intencionados e empenhados que estejam, 
precisam de incentivo, de estímulos orientadores - “Falta alguém pra dizer: ‘vamos lá!’.”  
Ainda que os participantes se considerem especiais, os mais conscientes, os mais 
doadores, dois traços são comuns, seja entre os mais, seja entre os menos envolvidos 
com a causa social:  
 a Gincana parece ter marcado profundamente os jovens e deixado um rastro de 

orgulho, de sentimento de terem um diferencial em relação a outros jovens; 
 um saudosismo por terem participado e uma sensação de orfandade – “Acho que 

podemos criar o Grupo dos Órfãos.” 
 
Na verdade, isto reflete a coexistência de sentimentos conflitantes. Por um lado, 
assumem-se abertamente como os que menos precisam de estímulo, como os 
detentores da força de vontade interna que transforma o mundo. Por outro lado, estão 
se deparando com suas próprias limitações e dependência.  
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Provas dessa dualidade surgem em vários momentos da pesquisa. 
 O tema “continuidade” em si desperta pouca ressonância. Fazem-se silêncios, 

longos, às vezes, quando se toca no assunto – “Montamos a colcha e tudo sumiu!”    
 
 O impacto da sensação de abandono é tão forte que é comumente mencionado 

como o aspecto de que menos gostaram na Gincana - “Quando eu senti que a coisa 
tava crescendo, caramba, eles foram embora.” 

 
 Lamentações pelo término do Projeto encontram alta ressonância - “Não deveria ter 

ido embora. Temos que andar com as nossas pernas agora.” 
 
 Nas sugestões para os organizadores da Gincana, a principal é que ela continuasse, 

em Santos -  “Tem como você falar pra Gincana voltar?” 
 
Pode-se, assim, dizer que participar da Gincana da Cidadania promoveu, de fato, o 
incentivo à reflexão para identificar problemas entre um grande contingente dos jovens 
participantes. A integração, entretanto, à possíveis ações para solucioná-los perdurou, 
também entre a  maioria, durante a Gincana. Já as perspectivas de continuidade 
parecem mais remotas.  
 
A terceira conclusão demonstra que o “empoderamento” foi parcial. Isto é, as 
mudanças afetaram a forma de pensar e de sentir dos jovens, mas, em menor 
grau, a sua forma de agir que se condiciona, em parte, a algum agente 
catalisador.    
 
O envolvimento de outros atores – os públicos indiretos – foi influenciado, em alguns 
casos, por fatores apriorísticos. 
 
 Um deles é a credibilidade da instituição que promove atividades para a juventude. 

Tanto que, não fosse a parceria do Instituto Ayrton Senna, haveria mais reticência 
na adesão à Gincana da Cidadania.  

 
 No caso dos educadores, o fato do protagonismo juvenil não ser um conceito 

totalmente assimilado e, como provável conseqüência, assumir um caráter de 
idealização, pode ser entendido como um dos aspectos que restringiu seu 
envolvimento com o Projeto. 

 
Como contraponto, o envolvimento de outros atores com papéis significativos na 
comunidade santista, contribuiu para que a Gincana da Cidadania lograsse os efeitos 
desejados. 
 

 O Jornal A Tribuna deu visibilidade ao Projeto, exercendo a importante função de 
mobilizar as escolas e a comunidade. Por sua vez, essa cobertura jornalística 
consegue concretizar uma proposta do Jornal, através de seu caderno destinado 
aos jovens – Tribu - de entrar na escola e falar sobre educação de uma forma que 
“agradasse ao leitor”. 
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 A UNISANTA, no apoio logístico, e com a participação do curso de jornalismo que 
edita o Fala Aí – jornal específico da Gincana foi responsável, junto com o Tribu, 
pela divulgação dos acontecimentos do Projeto na cidade. 

 
 O SESC – Serviço Social do Comércio – aparece como parceiro da Gincana, 

disponibilizando instalações para os eventos. Como instituição social, que atua em 
vários segmentos, inclusive com adolescentes, apoiar a Gincana foi também uma 
oportunidade de rever a metodologia de atuação com jovens.  

 
 A participação do poder público foi decisiva para o desenvolvimento das ações. 

Com o apoio da Diretoria Regional de Ensino de Santos viabiliza-se o acesso às 
escolas e, no nível municipal, a parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social 
agrega um caráter público às ações da Gincana. Nesta instância, o movimento 
iniciado com a Gincana trás para pauta, no âmbito do município, a proposta de 
“formar o jovem para que ele entenda e realmente se aproprie da construção de 
políticas públicas...”  

 
Outras facetas do desenvolvimento da Gincana da Cidadania, em Santos, contribuíram 
para o cumprimento de suas metas. Entre as mais marcantes, podem-se citar: 
 a própria estratégia de eleger a escola como foco de atuação; 
 o envolvimento com entidades atuantes na comunidade, como ONGs e associações 

voltadas ou não à juventude, no apoio à atuação dos jovens, em orientações 
específicas para cada causa e participação dos Fóruns; 

 a conseqüente criação da Comissão Municipal da Juventude, cinco meses após o 
término da Gincana. 

 
A quarta conclusão dá conta de que o propósito de propiciar a articulação 
entre os jovens e outros atores da comunidade em torno de metas comuns 
foi atingido, favorecendo a “irradiação” do movimento. E a valorização da 
juventude por outros atores, seja quanto ao seu papel como um dos agentes 
de transformação social, seja quanto à sua capacidade de atuar como 
multiplicador das diversas facetas da cidadania, promoveu, de fato, uma 
“convergência” para a prática da cidadania. 
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CONCLUSÃO FINAL 
 

A Gincana da Cidadania atingiu níveis satisfatórios de 
 

 EFICÁCIA. 
 

Embora o empoderamento tenha sido parcial, 
 isto se situa dentro dos limites do esperado,  
uma vez que se está falando de promover  

mudança de atitudes em segmentos da sociedade. 
 

Nessa medida, é até positivo que,  
pelo menos uma parcela dos jovens participantes,  

continua mobilizada, no sentido de iniciar 
o exercício do protagonismo juvenil. 

 
Pela sua performance nas esferas de  

irradiação e convergência,  
pode-se inferir que é significativo  

seu potencial para atingir a 
 

 EFETIVIDADE SOCIAL.  
 

Por último, mas não menos importante, 
exemplos de recados dos próprios jovens, 

 à equipe condutora do Projeto,  
traduzem seu sentimento, hoje. 

 
“Muito obrigada.” 

 
“Obrigada por fazer a gente ver de outra forma.” 
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AANNEEXXOOSS  
  

11..  NNOOTTAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  
  

A Pesquisa Qualitativa é  indicada na investigação de atitudes, valores, percepções e 
motivações do público pesquisado, com a preocupação primordial de entendê-los, em 
toda sua profundidade. Ou seja, o Método Qualitativo oferece informações de natureza 
mais subjetiva e latente. Isto implica não só uma análise do discurso do entrevistado, 
como também de sua postura mais global, diante das questões que lhe são colocadas. 
Sem a preocupação estatística, a aplicação deste método ocorre em número de casos 
mais restritos, se comparados ao quantitativo.  
 
Nos dois casos – discussões em grupo e entrevistas em profundidade – o instrumento 
para coleta dos dados é um roteiro que abarca os temas pertinentes. 
 
Duas técnicas são mais comumente usadas, no método qualitativo: 
 
 Discussões em Grupo , em que se convida um grupo de 8 a 10 pessoas, com 

características  preestabelecidas, para trocarem idéias sobre o objeto da Pesquisa.  
 
 Entrevista em profundidade, em que o entrevistado se manifesta individualmente 

acerca do objeto pesquisado.  
 
Ambas as modalidades exigem um profissional com capacidade técnica e habilidade 
comprovada para explorar de maneira eficiente e eficaz todos os conteúdos 
expressados, de forma mais espontânea possível, pelos participantes deste tipo de 
Pesquisa.3 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
SMG PESQUISA Tel/Fax (11) 4524-2428 E-mail smg@dglnet.com.br - mas@internetsp.com.br  

82



GINCANA DA CIDADANIA / SANTOS - Relatório Final 
___________________________________________________________________________________________________________ 

22..  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  CCOOLLEETTAA  DDEE  DDAADDOOSS  
 
RRootteeiirroo  ddooss  ggrruuppooss  ffooccaaiiss  //  jjoovveennss  
 
 Apresentação dos condutores (moderadora e observadora) e acolhimento 

 os porquês da pesquisa: estamos realizando uma avaliação da Gincana da 
Cidadania. Para isso, estamos ouvindo todas as pessoas que estão envolvidas 
nela, porque é importante ter a opinião de todo mundo. Ninguém será 
identificado, isto é, as opiniões serão tratadas no conjunto, sem apontar quem 
falou o que. Como em toda pesquisa, aqui não há certo nem errado. O que 
importa é a opinião mais sincera possível de cada um de vocês; 

 registro das informações: como vocês verão, não temos um questionário para 
que vocês respondam. Nossa pesquisa aqui vai funcionar como uma conversa. E 
por melhor que seja nossa memória, não conseguimos guardar tudo. Como essa 
conversa será a matéria-prima para nosso trabalho, precisamos ter o registro. 
Por isso, vamos usar o gravador. Mas fiquem tranqüilos: só nós mesmas vamos 
ouvir essa gravação. 

 
 Apresentação dos participantes: 

 se desconhecidos entre si – corrente de nomes - cada um diz seu nome, algo de 
si - o que quiser -, como gosta de ser chamado e repete os nomes dos 
anteriores; 

 se conhecidos entre si – apresentam-se à moderadora, dizendo seu nome e algo 
de si. 

 
 Jogo da livre associação (distribuição de caneta e papel): eu falo uma palavra e 

vocês escrevem a primeira coisa que vem na cabeça. Por exemplo, quando eu falo 
“branco”, qual a primeira coisa que vem na cabeça? E, quando eu falo: 

 jovem 
 papel do jovem na sua cidade 
 aluno de escola pública 
 aluno de escola particular 
 meu bairro 
 minha cidade 
 cidadania 
 Gincana da Cidadania 
 o que me motivou a participar da Gincana da Cidadania 
 como ficaram minhas expectativas com essa participação  

 
 Comentários sobre as associações feitas. 

 
 Personificação: vamos imaginar que a Gincana da Cidadania fosse uma pessoa. Está 

chegando aqui uma pessoa chamada Gincana da Cidadania. Como é esta pessoa? 
(explorar: idade, sexo, profissão, traços de personalidade, o que gosta de fazer, 
onde mora, como vê os jovens e seu papel na sociedade... 
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 Grau de afinidade: de tudo o que aconteceu na Gincana, do que mais gostaram e 
do que menos gostaram. (Se não espontâneo, explorar opinião sobre: livrinho sobre 
as causas, Wilson, Fala aí, Premiação, Colcha de Retalhos, encontros, eventos...) 

 
 Jogo dos publicitários - os participantes são divididos em dois subgrupos: 

 um deles fará a propaganda a favor - “venda” – por que outros jovens devem 
participar da Gincana da Cidadania? 

 o outro fará a propaganda contra – por que outros jovens não devem participar 
da Gincana da Cidadania? 

 os subgrupos escolherão seu tema (como é esta escolha? ambos preferem a 
“venda”? a “contra-venda”...); 

 cada sub-grupo escolherá um relator que se encarregará de anotar  os aspectos 
abordados; 

 os relatores apresentarão ao grupo o resultado de sua tarefa; 
 comentários sobre a tarefa. 

  
 Ampliação geral dos resultados dos dois subgrupos, com síntese de aspectos 

positivos e negativos, facilidades e dificuldades, desde o início da Gincana até 
agora. 

 
 Intenção/grau de mobilização, perspectivas e apoios necessários para continuidade 

das atividades/causas iniciadas/outras causas na Gincana e/ou para desencadear 
outras atividades cidadãs. 

  
 Recurso projetivo – se fossem algum personagem de novela, filme, estória em 

quadrinhos ou alguma personalidade famosa quem seriam antes da participação na 
Gincana. E hoje, seriam a mesma personagem ou outra? 

 
 Exploração das eventuais mudanças implícitas nas personagens escolhidas, com 

estimulação ou aprofundamento de alterações na auto-percepção, na alter-
percepção – inclusive dos outros jovens de classes sócio-econômicas e culturais 
diferentes -, além de alterações na postura em relação ao papel dos jovens, à sua 
capacidade reivindicativa/contestadora e à sua participação cidadã.  

 
 Estimulação ou aprofundamento das possíveis conseqüências da Gincana na vida 

escolar – aspectos levantados espontaneamente até esse momento e outros 
aspectos sob estímulo da moderadora:  

 influências na performance escolar; 
 influências no nível de interesse/envolvimento com os estudos, inclusive na 

intenção de continuidade; 
 influências na percepção e no relacionamento com colegas e 

professores/diretoria/equipe de monitoria/administrativa/de manutenção... 
 

 Estimulação ou aprofundamento das possíveis conseqüências da Gincana na vida 
profissional: 

 influências no grau de envolvimento/motivação com/para o trabalho/mundo do 
trabalho; 
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 influências no desempenho profissional (participantes que trabalham 
atualmente); 

 influências na escolha de carreira/atividade profissional - ocupações almejadas, 
antes e depois da Gincana; 

 influências na percepção da postura no papel profissional, independente da 
profissão escolhida. 

 
 Idem das possíveis conseqüências da Gincana na vida familiar e na 

comunidade: percepção de seu papel, postura em face dos problemas do bairro e 
da cidade, possíveis ações pós Gincana, relacionamento, influências sobre outros 
membros da família e/ou da vizinhança. 

 
 Eventuais mudanças na percepção de outras pessoas sobre eles: familiares, 

colegas/amigos, professores, moradores do bairro... 
 
 Avaliação do processo 

 Quais foram os momentos decisivos  
 O que facilitou e o que dificultou a ação dos jovens 

 
 Percepção de perfil do jovem que participa e do jovem que não participa 

 
 Encerramento: comentários sobre o que foi feito e discutido, como se sentiram e o 

que mais gostariam de colocar sobre qualquer aspecto abordado ou que deveria, 
mas não foi abordado. 
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RRootteeiirroo  ddoo  ggrruuppoo  ffooccaall  //  ffaacciilliittaaddoorreess  
Aspectos abordados com os jovens foram retomados para que se pudesse comparar 
suas percepções. 
 
 Apresentação da moderadora e acolhimento 

 os porquês da pesquisa: estamos realizando uma avaliação da Gincana da 
Cidadania. Para isso, estamos ouvindo os diversos atores envolvidos, porque é 
fundamental obter uma diversidade de opiniões. Ninguém será identificado, isto 
é, as opiniões serão tratadas no conjunto, sem apontar quem falou o que. Como 
em toda pesquisa, aqui não há certo nem errado. O que importa é a opinião 
mais sincera possível de cada um de vocês; 

 registro das informações: como vocês verão, não temos um questionário para 
que vocês respondam. Nossa pesquisa aqui vai funcionar como uma conversa. E 
por melhor que seja nossa memória, não conseguimos guardar tudo. Como essa 
conversa será a matéria-prima para nosso trabalho, precisamos ter o registro. 
Por isso, vamos usar o gravador. Mas fiquem tranqüilos: só nós mesmas vamos 
ouvir essa gravação. 

 
 Apresentação dos participantes à moderadora. 

 
 Jogo da livre associação (exercício oral): eu falo uma palavra e vocês comentam a 

primeira coisa que vem na cabeça. Quando eu falo jovem, qual a primeira coisa 
que vem na cabeça? E quando eu falo: 

 papel do jovem na sua cidade 
 aluno de escola pública 
 aluno de escola particular 
 cidade de Santos 
 cidadania 
 Gincana da Cidadania 
 o que me motivou a participar da Gincana da Cidadania 
 como ficaram minhas expectativas com essa participação  

 
 História oral da Gincana: cada um diz uma frase, joga uma bola para outro que 

escolher, que diz outra frase e assim por diante até esgotar. 
 
 Percepção de sua atuação, em cada fase/momento/encontro antes, durante e 

depois da Gincana: o que facilitou e o que dificultou sua performance? 
 
 Nível de gratificação pessoal: foi ou não gratificante participar da Gincana da 

Cidadania? 
 
 Aspectos de maior e menor afinidade: no papel de facilitadores, considerando tudo 

o que aconteceu na Gincana, do que mais gostaram e do que menos gostaram? 
 
 Personificação: vamos imaginar que a Gincana da Cidadania fosse uma pessoa. Está 

chegando aqui uma pessoa chamada Gincana da Cidadania. Como é esta pessoa? 
(explorar: idade, sexo, profissão, traços de personalidade, o que gosta de fazer, 
onde mora, como vê os jovens e seu papel na sociedade... 
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 Como percebem as relações: 

 Com a Escola 
 Com a comunidade 

 
 Relacionar e hierarquizar os momentos decisivos da Gincana -  avaliação da Gincana 

em si – o projeto - e síntese de aspectos positivos e negativos, facilidades e 
dificuldades, desde o início da Gincana até agora, incluindo instrumentos de apoio e 
encontros. 

 
 Percepção da atuação dos jovens:  

 por que supõem que eles se mobilizaram?  
 como foi a escolha das causas pelos jovens? 
 como foi seu desempenho em cada etapa e nos encontros, no desenrolar dos 

acontecimentos, enfim?  
 o que facilitou e o que dificultou? 
 como foi a utilização dos instrumentos – livrinho, Wilson... – pelos jovens? 
 as expectativas dos jovens  foram cumpridas? 
 como imaginam que ficou a intenção/grau de mobilização dos jovens para 

continuar participando de Gincanas futuras? 
 e quais as perspectivas para continuidade das atividades/causas iniciadas/outras 

causas na Gincana e/ou para desencadear outras atividades cidadãs? 
  
 Percepção dos efeitos da Gincana nos jovens: 

 houve alguma mudança de postura/comportamento?  
 exploração das eventuais mudanças: na auto-percepção, na alter-percepção – 

inclusive dos outros jovens de classes sócio-econômicas e culturais diferentes -, 
além de alterações na postura em relação ao papel dos jovens, à sua capacidade 
reivindicativa/contestadora e à sua participação cidadã; 

 na vida escolar – influências na performance escolar, no nível de 
interesse/envolvimento com os estudos, na percepção e no relacionamento com 
colegas e professores/diretoria/equipe de monitoria/administrativa/de 
manutenção; 

 na vida profissional: influências no grau de envolvimento/motivação com/para 
o trabalho/mundo do trabalho, na escolha de carreira/atividade profissional, na 
percepção da postura no papel profissional, independente da profissão 
escolhida; 

 na vida familiar e na comunidade: percepção de seu papel, postura em face 
dos problemas do bairro e da cidade, possíveis ações pós Gincana, 
relacionamento, influências sobre outros membros da família e/ou da vizinhança. 

 
 Percepção dos efeitos da Gincana na comunidade: a Gincana teve algum efeito no 

bairro onde os jovens residem? E na comunidade santista, em geral? 
 
 Encerramento: comentários sobre o que foi feito e discutido, como se sentiram e o 

que mais gostariam de colocar sobre qualquer aspecto abordado ou que deveria, 
mas não foi abordado. 
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RRootteeiirroo  ddaass  eennttrreevviissttaass  //  ddiirreettoorreess  ee  eedduuccaaddoorreess  
 Apresentação da entrevistadora e acolhimento 

 os porquês da pesquisa: fomos contratadas para avaliar a Gincana da Cidadania. 
Para isso, estamos ouvindo atores envolvidos, autoridades e outras pessoas que 
participaram, direta e indiretamente, porque é fundamental obter uma 
diversidade de opiniões;  

 registro das informações: como essa entrevista constitui matéria-prima para 
nosso trabalho, precisamos ter o registro. Por isso, vamos usar o gravador. Mas  
só nós mesmas vamos ouvir essa gravação. 

 
 Quando eu falo Gincana da Cidadania quais as primeiras idéias que lhe ocorrem? 

 
 Conta, por favor, como foi a participação da sua escola, desde o primeiro contato- 

(explorar: dificuldades e facilidades) 
 
 E você, pessoalmente, participou de alguma forma da Gincana?  

 
 Foi ou não gratificante participar da Gincana da Cidadania? 

 
 Como você vê o papel do jovem na sociedade? 

 
 E como você percebe a atuação do jovem santista, em geral? 

 
 Você acredita que a escola deve atuar no sentido de incentivar uma participação 

cidadã do jovem ou essa tarefa cabe a outras instâncias sociais? 
 
 Na sua opinião, quais fatores mobilizaram os jovens que participaram da Gincana?  

 
 Você supõe que as expectativas dos jovens  foram cumpridas? 

 
 Como você percebe a intenção/grau de motivação dos jovens para continuar 

participando de Gincanas futuras? 
 
 E quais as perspectivas para continuidade das atividades/causas iniciadas/outras 

causas na Gincana e/ou para desencadear outras atividades cidadãs? 
  
 Pelo que você sabe, percebe ou imagina, quais os possíveis efeitos da Gincana na 

atitude dos jovens. Explorar, se não espontâneo: 
 houve alguma mudança de postura/comportamento?  
 exploração das eventuais mudanças: na auto-percepção, na alter-percepção – 

inclusive dos outros jovens de classes sócio-econômicas e culturais diferentes -, 
além de alterações na postura em relação ao papel dos jovens, à sua capacidade 
reivindicativa/contestadora e à sua participação cidadã; 

 na vida escolar – influências na performance escolar, no nível de 
interesse/envolvimento com os estudos, na percepção e no relacionamento com 
colegas e professores/diretoria/equipe de monitoria/administrativa/de 
manutenção; 
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 na vida profissional: influências no grau de envolvimento/motivação com/para 
o trabalho/mundo do trabalho, na escolha de carreira/atividade profissional, na 
percepção da postura no papel profissional, independente da profissão 
escolhida; 

 na vida familiar e na comunidade: percepção de seu papel, postura em face 
dos problemas do bairro e da cidade, possíveis ações pós Gincana, 
relacionamento, influências sobre outros membros da família e/ou da vizinhança. 

 
 Você acredita que a Gincana da Cidadania teve algum efeito na escola/ bairro onde 

os jovens residem? E na comunidade santista, em geral? 
 
 Reflexos/Efeitos da Gincana na sua vida profissional e pessoal.  

 
 Pensando em futuras Gincanas, que recomendações você faria para a equipe que 

planeja, coordena e implementa as ações que a compõem?  
 
 Encerramento: comentários sobre o que foi feito e discutido e o que mais gostariam 

de colocar sobre qualquer aspecto abordado ou que deveria, mas não foi abordado. 
 
  
RRootteeiirroo  ddaass  eennttrreevviissttaass  //  ppeessssooaass  ddaa  ccoommuunniiddaaddee  
 
 Apresentação da entrevistadora e acolhimento 

 os porquês da pesquisa: fomos contratadas para avaliar a Gincana da Cidadania. 
Para isso, estamos ouvindo atores envolvidos, autoridades e pessoas que 
participaram, direta e indiretamente. É fundamental a diversidade de opiniões;  

 registro das informações: como essa entrevista constitui matéria-prima para 
nosso trabalho, precisamos ter o registro. Por isso, vamos usar o gravador. Mas  
só nós mesmas vamos ouvir essa gravação. 

 
 Quando eu falo Gincana da Cidadania quais as primeiras idéias que lhe ocorrem? 

 
 Você participou, de alguma forma, da Gincana da Cidadania? Conta, por favor, 

como foi essa sua participação, desde o primeiro contato. 
 
 Foi ou não gratificante participar da Gincana da Cidadania? 

 
 Como você vê o papel do jovem na sociedade? 

 
 E como você percebe a atuação do jovem santista, em geral? 

 
 Na sua opinião, quais fatores mobilizaram os jovens que participaram da Gincana?  

 
 Você supõe que as expectativas dos jovens  foram cumpridas? 

 
 Como você percebe a intenção/grau de motivação dos jovens para continuar 

participando de Gincanas futuras? 
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 E quais as perspectivas para continuidade das atividades/causas iniciadas/outras 
causas na Gincana e/ou para desencadear outras atividades cidadãs? 

  
 Pelo que você sabe, percebe ou imagina, quais os possíveis efeitos da Gincana na 

atitude dos jovens. Explorar, se não espontâneo: 
 houve alguma mudança de postura/comportamento?  
 exploração das eventuais mudanças: na auto-percepção, na alter-percepção – 

inclusive dos outros jovens de classes sócio-econômicas e culturais diferentes -, 
além de alterações na postura em relação ao papel dos jovens, à sua capacidade 
reivindicativa/contestadora e à sua participação cidadã; 

 
 Você acredita que a Gincana da Cidadania teve algum efeito no bairro onde os 

jovens residem? E na comunidade santista, em geral? 
 
 Pensando em futuras Gincanas, que recomendações você faria para a equipe que 

planeja, coordena e implementa as ações que a compõem?  
 
 Reflexos/Efeitos da Gincana na sua vida profissional e pessoal. 

 
 Encerramento: comentários sobre o que foi feito e discutido e o que mais gostariam 

de colocar sobre qualquer aspecto abordado ou que deveria, mas não foi abordado. 
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