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Editorial

Uma viagem pela diversidade
Depois de percorrer quase 12 meses nas teias
da rede dos pontos de cultura, o Projeto Frutos
do Brasil lança esta revista para compartilhar
algumas das experiências dos Pontos de Cultura
envolvidos e ampliar ainda mais o debate sobre
juventude e participação com demais organizações, pontos de cultura e interessados.

Durante esta viagem, você poderá perceber o
potencial de debate sobre juventude dentro da
rede dos pontos de cultura. E verá que este é
um grande ponto em comum no meio de tanta
diversidade cultural.

Foram realizadas formações, encontro, visitas,
debates, ações de comunicação com cerca de
40 pontos de cultura. Em todos os momentos
o debate sobre a condição juvenil e sua participação foram estimulados.

Mas não é só. Também apresentamos vinte
outras experiências, de jovens de outros Pontos
de Cultura, que, também a partir das provocações
do Plano de Mobilização sugerido pelo Frutos do
Brasil  Juventude em Debate, construíram
grandes histórias e vivenciaram grandes
experiências.

Todos os materiais produzidos pelo Projeto Frutos
do Brasil tem a intenção de iluminar experiências,
pois acreditamos que é através do reconhecimento do percurso, dos erros e acertos que
podemos extrair os saberes e aprendizados de
iniciativas. Esta revista não foge à regra. Por
isto, a equipe do Frutos se dividiu e visitou oito
Pontos de Cultura que participaram dos encontros
formativos e produziu um relato em primeira
pessoa de cada um dos locais visitados.

Além disso, no final da revista poderão encontrar
um saiba mais. São algumas palavras e suas
definições que têm a ver com o universo de
cada uma dessas histórias. Esse capítulo, assim
como toda a revista, poderá ser usado para
debate com jovens, educadores e demais
interessados da comunidade. Como o papel é
limitado, há muito mais informações, relatos,
vídeos e imagens que complementam este
impresso no site do projeto (www.frutosdobrasil.org.br).

Agora, convidamos você a entrar nesta viagem
conosco. Começando na Barra do Ribeira, no
litoral paulista, com os jovens caiçaras e sua
luta pela preservação de suas tradições. Também
lutando para manter suas tradições, encontramos, no meio da cidade do Rio de Janeiro, os
jovens da Serrinha, que lutam por sua ancestral
cultura jongueira. Lá no Piauí, em Teresina, os
jovens se apropriam do Espaço do Ponto de
Cultura para discutir política, meio ambiente,
trabalho, educação e tudo aquilo que lhes diz
respeito. Coisa parecida com que fizeram os
jovens de Cataguases, em Minas Gerais, os
quais chegaram a elaborar um documento que
foi entregue para autoridades da cidade. Já em
Maceió, os jovens alagoanos se utilizam das
tecnologias midiáticas para assumir o seu
protagonismo e o protagonismo de suas
comunidades em vídeos e fotos. Em Manaus,
os jovens debateram e sistematizaram demandas
e soluções para suas realidades, resultando
numa carta entregue à Câmara Municipal da
cidade. No interior de São Paulo, em Itu, jovens
com deficiência nos mostram que grandes
conquistas podem se apresentar em coisas muito
mais simples do que imaginamos e que o
construir um mundo melhor é também uma
questão de perspectiva. A viagem termina em
Roraima, lá em Nova Colina, onde o poder de
mobilização dos jovens resultou no primeiro e
único complexo cultural da comunidade.

Boa leitura!
Fabio Munhoz e Leonardo Trielli
Equipe Frutos do Brasil

Frutos do Brasil na rede dos pontos de cultura
Um pouco da história
A Aracati - Agência de Mobilização Social, em
parceria com a Fundação W.K. Kellogg, iniciou
em 2004 o desenvolvimento do Projeto Frutos
do Brasil, com o objetivo principal de reconhecer
a existência e dar visibilidade a experiências de
mobilização e participação juvenil.
Para isto, a principal estratégia foi produzir um
livro e um documentário capazes de retratar a
realidade de diferentes grupos de jovens. As 8
histórias retratadas foram selecionadas a partir
de uma consulta pública e a difícil tarefa de
registrar e compartilhar estes diferentes universos
coube à jornalista Neide Duarte.
O processo de produção não se restringiu
somente à coleta de imagens, horas em ilha de
edição e transcrições. Foram inúmeros aprendizados, encontros de troca, depoimentos, novas
parcerias e a certeza da capacidade das histórias
mobilizarem outros jovens, organizações, debates
e mudanças.

Um vento de mobilização
A Aracati é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é contribuir
para o desenvolvimento de uma cultura de participação juvenil no Brasil.
Desde 2001, vem desenvolvendo projetos nas áreas de educação,
comunicação e articulação política.
Projetos como Gincana da Cidadania, Frutos do Brasil - Juventude em
Debate e o Movimento Um Milhão de Histórias de Vida de jovens são
exemplos de como a participação do jovem pode impactar positivamente
no contexto social, político e econômico do país.
Em sua trajetória, a Aracati formou mais de 400 jovens, 150 educadores
e sensibilizou cerca de 25.000 pessoas em sua rede.
A sede da Aracati fica em São Paulo, mas a inspiração do nome da
organização vem do Nordeste. O aracati é uma brisa que se forma no
litoral e passa todos os dias, geralmente nos fins de tarde, por cidades
e vilas de clima muito quente e seco no interior do Ceará. Quando o
aracati passa, as pessoas saem de suas casas e encontram-se nas ruas,
atrás do frescor trazido pelo vento.
A crença na capacidade dos brasileiros de construir juntos um país melhor
para todos nós fez surgir um outro aracati. Um aracati que, assim como
a brisa que refresca o interior do Nordeste, é capaz de tirar as pessoas,
em especial os jovens, de suas casas. Um aracati que é capaz de gerar
movimento de participação. Em suma, um aracati de mobilização social.
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Fundação W.K. Kellogg
Criada nos Estado Unidos pelo pioneiro da indústria de cereais Will Keith
Kellogg, a fundação Kellogg é hoje uma das maiores financiadoras privadas
do mundo, com doações nos Estados Unidos, América Latina e Caribe,
Sul da África, entre outras regiões. Sua missão é apoiar crianças, famílias
e comunidades nos seus esforços para criação e fortalecimento de condições
que estimulem meninas e meninos em situação de vulnerabilidade a se
desenvolverem como indivíduos e como pessoas que contribuem para a
comunidade e a sociedade em geral.
A partir do final de 2008 a Fundação W.K. Kellogg inicia uma nova
programação para a América Latina, geograficamente focada agora no
México e no Nordeste do Brasil. No caso do Nordeste brasileiro o seu novo
foco de atuação para os próximos anos terá a ver com os temas da
equidade racial e da inclusão social, e suas interações com nossa missão
focada na infância e na juventude nordestina.

Neide Duarte, a jornalista poeta
Neide Duarte é jornalista formada pela Faculdade de Comunicação e Artes
Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Depois de trabalhar por 3 anos
como repórter do jornal Folha de São Paulo, ingressou na Rede Globo.
Ficou por 16 anos fazendo matérias especiais para o Jornal Nacional,
Fantástico e Globo Repórter. Antes de voltar como repórter especial para
a Globo, onde está atualmente, Neide apresentou e dirigiu o Programa
Caminhos e Parcerias da TV Cultura. Viajou o Brasil contando histórias
de projetos sociais e recebeu 11 prêmios nacionais e reconhecimento
internacional pelas suas matérias.

Nesta primeira fase do projeto foi construído um banco de dados com
mais de 160 histórias de mobilização juvenil, realizado encontro de
intercâmbio entre os grupos selecionados e distribuído gratuitamente 5
mil exemplares do livro Frutos do Brasil - Histórias de Mobilização juvenil
para escolas, bibliotecas comunitárias, bibliotecas nos metrôs de SP,
bibliotecas rurais, quilombolas e na Amazônia, grupos juvenis, centros
acadêmicos, organizações da sociedade civil, governos federal e estaduais.
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Início das atividades com a rede dos pontos de cultura
Em 2008, o Projeto Frutos do Brasil se associa
ao Programa Cultura Viva e amplia suas
atividades para a rede dos Pontos de Cultura.
A idéia era utilizar o Kit do projeto (livro,
documentário e material de apoio com sugestões
de metodologia) e ministrar formações presen-

Principais Ações
§Formação de 40 pontos de cultura e 80 agentes
de mobilização
§30 cidades de 16 estados envolvidos
§Elaboração, acompanhamento e apoio financeiro
aos planos de mobilização
§142 atividades realizadas pelos Pontos de
Cultura da Rede Frutos do Brasil a partir dos
planos de mobilização. Foram discutidos 12
temas relacionados à condição juvenil - tais
como educação, geração de renda, meio
ambiente - que geraram diversos produtos
audiovisuais, exposições, festivais, seminários,
documentos para o poder público etc.

ciais para ampliar o debate sobre a condição
juvenil nas diferentes comunidades onde os
Pontos estão inseridos e promover a participação
dos jovens na solução e construção de uma
nova realidade.

Eu fui a única que não queria desistir
do Plano de Mobilização, porque
quando lembrava do encontro em
Salvador isso me motivava mais."
Luzia Ribeiro,
jovem participante do Frutos do Ponto
de Cultura a Bruxa Tá Solta.

Programa Cultura Viva

§Desenvolvimento de um site colaborativo para
acompanhamento e divulgação das atividades
da Rede Frutos do Brasil (www.frutosdobrasil.org.br)
§Disponibilização de todo o material do Kit Frutos
do Brasil (livro, documentário e material de
apoio) para download no site.
§Envio de 8 boletins eletrônicos para mais de
30 mil pessoas
§Apoio à realização de cinco curtas metragens
elaborados por jovens sobre o tema Juventude
e Participação
§Impressão de 2 mil exemplares da 2ª edição
do Livro Frutos do Brasil
§Prensagem de 13.500 DVDs do documentário
§Desenvolvimento de um material de apoio com
sugestões de atividades
§Participação no debate sobre ações do Programa
Cultura Viva no TEIA Brasília 2008
§Distribuição de mais de 1.200 kits Frutos do
Brasil para a rede de Pontos de Cultura e outras
organizações da sociedade civil
§Distribuição de mais de 11 mil cópias do DVD
encartados na revista Onda Jovem
§Aproximadamente 50 reportagens veiculadas
em diferentes mídias de todo o Brasil
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O Programa Cultura Viva, do Ministério
da Cultura (MinC), assume a cultura,
a educação e a cidadania, enquanto
incentiva, preserva e promove a
diversidade cultural brasileira. Por meio
da Secretaria da Cidadania Cultural,
o MinC iniciou, em 2004, a implantação
dos Pontos de Cultura, com a missão
de desesconder o Brasil, reconhecer
e reverenciar a cultura viva de seu
povo.
O Programa Cultura Viva contempla
iniciativas culturais que envolvem a
comunidade em atividades de arte,
cultura, cidadania e economia solidária.
Essas organizações são selecionadas
por meio de edital público e passam
a receber recursos do Governo Federal
para potencializarem seus trabalhos,
seja na compra de instrumentos,
figurinos, equipamentos multimídias,
seja na contratação de profissionais
para cursos e oficinas, produção de
espetáculos e eventos culturais, entre
outros.
www.cultura.gov.br/cultura_viva/

Artigo

Cultivando um fruto chamado Brasil
Quando perguntamos a qualquer pessoa na rua
se tem o costume de participar das questões
ligadas a sua cidade, a resposta mais comum
e quase unânime é: sim, eu voto!
Esta tem sido a resposta majoritária para a
equação participação e democracia. Na verdade,
a grande maioria da população brasileira não
exerce nenhum tipo de participação, somente
o voto.
Além de pouco caldo de cidadania ativa, um
estudo do PNUD (Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento) mostra que os
brasileiros confiam pouco na democracia: entre
18 países pesquisados, o Brasil ficou em 15º
lugar no nível da adesão de sua população aos
princípios democráticos. Nesse estudo, 54,7%
dos entrevistados apoiaria um governo autoritário
se ele resolvesse problemas econômicos e sociais.
(Relatório Democracia na América Latina 2004)
É notório que precisamos avançar na consolidação da democracia em nosso país.
Precisamos equilibrar essa balança: de um lado,
a democracia representativa, aquela que delega
o poder aos eleitos e do outro a democracia
participativa, aquela que inclui a voz e as
demandas da população de forma direta. Não
se trata de um caminho ou outro e sim como
combinar as duas realidades dentro de um
mesmo processo democrático.
O hemisfério sul, principalmente, tem sido
reconhecido por práticas que desconstroem a
ordem de delegar e transmitir o poder como a
única forma de governar. O Brasil é reconhecido
pelos orçamentos participativos, pelas conferências temáticas e pelos conselhos, realidades em
todas as esferas do governo.
No entanto, ainda há muito para se fazer. A
participação juvenil, assim como a de qualquer
cidadão, deve ser entendida como um direito
expresso no 1º artigo da Constituição brasileira.
E como tal, deve ser garantida e estar presente
de forma transversal no debate e desenvolvimento das políticas públicas de juventude de
nosso país.
Hoje, temos um Conselho Nacional de Juventude,
com a participação majoritária da sociedade civil
e movimentos juvenis, cerca de 30% dos Estados
já têm Conselhos de Juventude e ainda
conhecemos experiências de sucesso em
municípios.
No final de abril de 2008, em Brasília, se encerrou
o processo da 1º Conferência Nacional de
Juventude, com a participação de mais de 400
mil jovens em todas as etapas, e votação de 22
propostas prioritárias dentro das mais de 4.500
resoluções debatidas.
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São experiências que hoje estão se tornando
realidades impulsionadas por um potencial da
juventude em se organizar, propor e atuar nas
questões públicas. Nesse ponto outra balança
precisa ser equilibrada: por um lado, segundo
pesquisa realizada em 2003 pelo Instituto
Cidadania, 69% dos jovens acham que a política
influencia sua vida. Mas apenas 43% consideram
ter alguma influência na política.
O Projeto Frutos do Brasil reconhece esse
potencial a ser explorado. Selecionou histórias
de grupos de jovens que mostram suas
demandas, seus desafios e formas de participação em suas regiões.
Esses jovens fazem parte de um grupo grande,
quase 22% de toda a população juvenil.
Somando os jovens que fazem e aqueles que
querem fazer alguma coisa pela sua comunidade,
estamos falando de mais de 7 milhões de
pessoas. E ainda 57% dos jovens têm interesse
e disponibilidade para se encontrar com outros
jovens e dialogar sobre temas relativos à
juventude brasileira. ( I b a s e / Po l i s , 2 0 0 5 ) .
Além das experiências que se proliferaram por
todos os cantos do país, o Projeto Frutos do
Brasil reconhece a criatividade, inovação e
diversidade nas formas de participação. São
formas novas de organização, de expressão, de
sintetizar valores de grupos e sobretudo de
propor e contribuir com mudanças. A dança, a
arte, a literatura, a história, a música, deixaram
de ser somente campos de conhecimentos e
hoje para muitos jovens são os pilares de sua
atuação. Mais do que canais e formas
de expressão, são a identidade e a ligação
de pertencimento à sua região, grupos
e comunidade.
A juventude está deixando um legado não
somente pela quantidade expressiva de
experiências de mobilização e participação. Suas
vivências nos apontam para novos acordos
sociais. Como diz Boaventura dos Santos,
precisamos mudar a gramática social.
Devemos fortalecer essas experiências
democráticas visando à construção de uma
sociedade participativa que seja capaz de
promover uma vida digna para todos.
Luciana Martinelli
Co-fundadora da Aracati - Agência de Mobilização
Social

Diário de Viagem - AJJ

Temos que assumir a nossa cultura
PONTO DE CULTURA CENTRO DE CULTURA CAIÇARA
Iguape (Juréia), SP
Por Fábio Munhoz
O termo caiçara tem origem na locução tupiguarani caá-içara, utilizada para denominar as
estacas, galhos e espinhos ajeitados em torno
das aldeias com o objetivo de defendê-las.
Também denominavam caá-içara o curral
construído de galhos fincados na água para
cercar o peixe. Ainda hoje esta técnica é utilizada
no litoral sul de São Paulo e no nordeste
brasileiro.
Com o passar do tempo, caiçara passou a ser
o nome dado às palhoças construídas nas praias
para abrigar as canoas e os apetrechos dos
pescadores. Por esta aproximação, caiçara
também passou a identificar os indivíduos e
comunidades dos litorais paulista, paranaense
e sul-fluminense.
Este indivíduo caiçara encontra suas raízes lá
nos primeiros brasileiros, na miscigenação entre
o colonizador e o indígena do litoral. Mais tarde,
com a chegada de escravos africanos, o indivíduo
caiçara ganhou mais um traço étnico.
Porém, é um erro acreditar que a cultura caiçara
seja um elemento homogêneo. A diversidade
cultural, tanto material, quanto imaterial, fazse notar nos tipos de embarcações, moradias,
nas modalidades e apetrechos de pesca, nas
danças, nas brincadeiras, nas práticas religiosas,
nas músicas e cantorias e até mesmo no linguajar
e no vocabulário.
As comunidades caiçaras da Juréia estavam
fixadas na área onde hoje está abrigada a
Estação Ecológica Juréia-Itatins. Porém, com a
criação da reserva, boa parte daquelas famílias
que lá viviam foram deslocadas para as cidades
vizinhas. Separados de sua realidade cultural,
muito de suas práticas e saberes começaram a
se perder. E foi justamente para evitar que toda
esta cultura caiçara, típica daquela região, viesse
a desaparecer, que em 1993 foi criada a
Associação de Jovens da Juréia, com o objetivo
de preservar a memória e os saberes dos caiçaras
da região.
Minha viagem para a Juréia começou antes do
embarque ali na rodoviária. Como nunca tinha
estado lá, nem em Iguape, embrenhei-me
internet adentro, buscando referências,
informações, mapas daquele local que até então
era pra mim uma colcha de relatos que dava
conta de um paraíso ecológico no litoral sul de
São Paulo.
De passagem do Correio del Rei, na época da
Guerra do Paraguai, a palco escolhido para a
implantação de duas usinas nucleares, durante
a primeira metade da década de 1980, projeto
que não vingou, aquela faixa litorânea que se
estende desde o município de Peruíbe (SP) até
o litoral norte do Paraná, é sempre destacada
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nos textos e artigos como uma das áreas
remanescentes de Mata Atlântica das mais
preservadas. À qual se acrescenta ainda toda a
riqueza ecossistêmica do complexo lagunar
formado a partir da foz do rio Ribeira de Iguape.
As belas fotos que surgem na tela do meu
computador parecem confirmar aquelas palavras.
É hora de pegar a estrada. São quase 7 da noite
quando o ônibus encosta na pequena rodoviária
de Iguape. Pelo combinado, vou me encontrar
com o Paulinho, da AJJ (Associação de Jovens
da Juréia), por volta das 21 horas, assim que
ele sair da escola, onde é professor de Filosofia.
Após jantar e vivenciar um pouco da história
pelas ruas da cidade, sigo para a praça da Igreja
Matriz, meu ponto de encontro com o Paulinho.
Não demora muito e ele chega. Seguimos em
seu carro para a Barra do Ribeira, onde ficarei
hospedado.
Tomamos uma estrada estreita e escura que
nos levará até a balsa, onde faremos a travessia
para a Barra. Quando estamos chegando no
atracadouro, vemos a embarcação em direção
a outra margem do rio Ribeira. Agora só daqui
uma hora, adverte Paulinho, desligando o carro.
Como ainda temos que esperar bastante
seguimos a pé até um bar, um pouco afastado
da estrada, estrategicamente pensado para
aqueles que, como nós, têm que inevitavelmente
aguardar pela balsa para fazer a travessia.
Pedimos uma bebida, nos ajeitamos ali nos
bancos e seguimos conversando sobre o plano
de mobilização que eles desenvolveram a partir
do encontro do Frutos do Brasil realizado em
Atibaia, SP. O grande objetivo do plano
desenvolvido por eles é divulgar a cultura caiçara
e, no caso específico da Juréia, a luta pela
preservação desta cultura diante da completa
descontextualização territorial imposta pela
legislação.

Os jovens estão produzindo um
documentário retratando estas lutas
pela preservação da cultura e pela
modificação da legislação que rege a
Estação Ecológica.

Essa questão da legislação ficaria mais clara no
dia seguinte.
A balsa chega, embarcamos. No trajeto acertamos a programação para os próximos três dias.
O Paulinho me deixa na pousada onde ficarei
hospedado e volta para a balsa. Ele não mora
na Barra.
Amanhece um dia lindo! Percebo que meu celular
está sem nenhum sinal. Pelos próximos dias ele
seria rebaixado ao posto de despertador... e
relógio, para não perder o horário das balsas!
Após o café, enquanto converso com a
proprietária da pousada, a Dona Maudi, um
homem se aproxima de nós, cumprimenta a
todos e pergunta:
- Você é o Fábio, do Frutos do Brasil?
- Sim - respondo.
- Eu sou o Dauro, da União de Moradores da
Juréia.
Dauro Marcos do Prado, presidente da UMJ
(União de Moradores da Juréia), representante
caiçara na Comissão Nacional de Povos e
Comunidades Tradicionais, primo do Paulinho,
pai do Marquinho (jovem que, junto com o
Paulinho, participou do encontro do Frutos do
Brasil, em Atibaia, SP). Assim como o Paulinho,
Dauro também nasceu na Juréia e de lá teve
que sair com o endurecimento da legislação.

Quem vive na mata, vive da mata, daquilo que
ela dá. É o modo de vida. Acontece que pela
legislação, Estação Ecológica, Parque e Reserva
Biológica são unidades de preservação e
conservação integral, não permitindo qualquer
tido de atividade humana. Só são permitidas
algumas atividades de pesquisa científica e, no
caso de ser um Parque, existe a possibilidade
de visitação. Para uma comunidade caiçara, por
exemplo, isso não basta. Nossa luta é para que
as áreas onde ainda existem comunidades
tradicionais na Juréia sejam transformadas em
unidades de conservação de uso sustentável,
as RDS (Reserva de Desenvolvimento
Sustentável). Nas RDS, o modo de vida destas
comunidades seria preservado.
Depois de muita luta, em 2006, nós conseguimos alterar a legislação e foi criado o Mosaico
Juréia-Itatins, onde foram criadas duas RDS. A
RDS do Despraiado e a RDS da Barra do Una.
Não era exatamente isso que a gente queria,
mas chegamos num empate com o governo e
decidimos consolidar estas conquistas. Nosso
objetivo é que todas as áreas da Juréia onde
vivem comunidades tradicionais sejam
transformadas em RDS.

Nossa luta começou em 1989, após
a criação da Estação Ecológica da
Juréia, quando os moradores passaram
a ter muitas dificuldades, até mesmo
passar fome, por conta das limitações
da lei. Daí esses moradores vieram
pra cidade. Muitos não se adaptavam
e queriam voltar. Quando voltavam,
percebiam que realmente não era mais
possível viver lá no modo de vida com
o qual estavam acostumados... a
polícia florestal, os guardas-parque,
invadiam as casas, recorda Dauro. E
o que acontece hoje na Juréia é que
o mesmo Estado que reprime a cultura
tradicional caiçara, sob o pretexto de
proteger a natureza, não é capaz de
realizar essa proteção. O que a gente
vê é um monte de gente de fora
entrando na mata pra fazer a extração
predatória do palmito, da caxeta, por
exemplo.
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Eu faço parte da Comissão Nacional de Povos
e Comunidades Tradicionais, que foi criada na
época da ministra Marina [Silva, ex-ministra do
Meio Ambiente do governo Lula]. Lá eu
represento as comunidades caiçaras, o que
geograficamente vai desde o litoral sul do Rio
de Janeiro até o litoral norte do Paraná. Bom,
existe uma estimativa que nós, povos e
comunidades tradicionais, ocupamos ¼ do
território brasileiro, somos cerca de 5 milhões
de pessoas. E não por acaso, é justamente onde
estão estas comunidades que a natureza está
mais preservada. Não é que estas popula-ções
foram pra estas áreas porque elas estavam
preservadas, mas sim, estas áreas estão
preservadas porque estas populações estão lá!
Por que o modo de vida destas populações é
sustentável! Porque estas populações sabem
que dependem da natureza para o seu modo
de vida e por isso manejam suas atividades
extrativistas de forma não predatória! Eles não
derrubam a mata para plantar soja. Eles não
derrubam a Mata Atlântica para plantar Pinus
e Eucalipto para indústria de papel.

E o duro é ver um monte de gente de fora,
ambientalistas, que se promoveram em cima
da Juréia. Duro é ver ONGs que se promovem
dizendo que lutam pela Mata Atlântica e que
tem na diretoria donos de industrias que têm
imensas plantações de Pinus e Eucalipto.
Enquanto eles se promo-viam, as comunidades
tradicionais ficavam de fora das discussões.
Agora, com a organização destas populações
isso está mudando. A criação desta Comissão
Nacional [de Povos e Comunidades Tradicionais]
é prova disto. Nossa luta aqui na Juréia continua e meu desejo é que todas as comunidades
tradicionais do Brasil conquistem seus objetivos.
É uma luta muito difícil. Além dos caiçaras há
os seringueiros, quilombolas, pantaneiros, povos
indígenas, ribeirinhos, babaçu-eiros, faxinaleiros
e todos os outros que não consigo lembrar
agora. São muitos.
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E os mais jovens, como será que enxergavam
toda esta situação? A geração de Dauro e
Paulinho nasceu na Juréia, os mais jovens, como
o Marquinhos, já nasceram nas cidades. Será
que isso implicaria em alguma diferença de
olhar? Bom, minha conversa após o almoço seria
justamente com o Marquinhos.
Marcos Vinícius de Souza Prado, o Marquinhos,
17 anos, é filho do Dauro e como ele mesmo
ressalta, desde que me conheço por gente eu
venho acompanhando essa luta. Ele cresceu
junto com a AJJ.

Eu vim acompanhando as mudanças
da associação, até a transformação
em Ponto de Cultura, a realização de
cursos, a capacitação das pessoas. Eu
cresci com isso. Além do mais, ser
Ponto de Cultura possibilitou a abertura
de algumas portas, como o Frutos do
Brasil, por exemplo, onde a gente
conheceu novas pessoas, novas
realidades.

Hoje eu estudo no ensino médio,
numa escola aqui na Barra do Ribeira
e faço curso técnico em Iguape, Técnico
em Turismo. A gente está trabalhando
no pré-plano de manejo da comunidade, estamos fazendo o documentário
[sobre a luta pela preservação da
cultura caiçara] e fazendo o levantamento do potencial turístico do Parque
do Prelado [Parque que surgiu a partir
da criação do Mosaico Juréia-Itatins,
em 2006]. Minha perspectiva é
trabalhar com isso aqui, onde a gente
mora.

Acredito que devemos tomar consciência do que a gente é. Temos que
assumir a nossa cultura. Dizer que é
caiçara, não se esconder. Assumir o
trabalho para melhorar nossa
comunidade, nossa cultura. Acho que
é isso que estamos fazendo aqui.

O papo com o Marquinhos faz surgir uma nova
perspectiva para mim. A perspectiva de quem
é caiçara, tem orgulho de sua cultura, luta por
suas tradições e pela preservação de sua história
e costumes, mas sabe que seu futuro não será
como fora o futuro de seus antepassados. Sabe
que as tradições e espaços caiçaras precisam
ser resignificados para serem preservados. E
sabe também que esta resignificação não implica
necessariamente numa perda de raízes.
Ao final de nossa conversa, acertamos os
detalhes do nosso encontro com os demais
jovens da AJJ, no dia seguinte. Nos despedimos
e antes de iniciar qualquer outra coisa, vou,
finalmente, até a Praia da Juréia. Uma praia
imensa, vazia naquele dia de semana, mas,
segundo os moradores, cada vez mais cheia
de farofeiros durante os finais de semana.
O sábado amanhece ensolarado, dando pistas
do calor que iríamos passar. Logo após o café
da manhã, enquanto ainda me espreguiço num
dos bancos na área externa da pousada, um
jovem se aproxima:
- Fábio?
- Eu.
- Oi, eu sou o Heber.

Pedro - A associação nasceu para tentar resgatar
as tradições através do artesanato e dos grupos
de fandango desde que a gente era pequeno,
a gente já vivia no meio disso, brincava com
isso. Foi desde então que nosso trabalho
começou. Resgatando essa cultura e tentando
trazer pessoas de fora para conhecer também,
como foi o caso dos dois aqui [apontando para
o Pablo e o Kenny, que hoje participam do grupo
de fandango da AJJ].

Marquinhos  Para os nossos pais, que nasceram
na Juréia, o dia-a-dia na mata era a escola que
preservava os conhecimentos da cultura caiçara.
Pra nós isso é diferente. A mata ainda é essa
escola, mas pra nós ela não faz parte do diaa-dia. Nós acompanhamos os mais velhos na
mata e tentamos aprender um pouco dessa
tradição, tentamos entender como é que
acontecia, mas também tentamos ver como
pode acontecer, afinal, hoje, nós temos muitas
outras tecnologias que podem ser utilizadas
para facilitar a vida do caiçara. Como por exemplo
o telefone, a internet. São coisas que vieram
pra somar e não pra destruir.

Heber  Desses conhecimentos que aprendemos
com nossos pais, tios, avós, nós ainda utilizamos
muitas coisas. Por exemplo, na pesca nós
utilizamos algumas técnicas, observamos as
fases da Lua, quando o peixe está desovando,
quando pode e quando não pode pescar, qual
o peixe que deve pegar e qual o que deve soltar.
Um outro exemplo, se a gente precisa derrubar
alguma árvore, a gente sabe qual a época que
pode derrubar. A gente não tem o mesmo tipo
de aprendizado dos nossos pais, mas a gente
procura aprender e entender os porquês.

Heber do Prado Carneiro. Como dá para perceber
pelo sobrenome, ele também é da família Prado.
Primo do Marquinhos. Com ele sigo para a sede
da AJJ, onde vamos conversar com alguns dos
outros jovens.
Chegamos na AJJ, um prédio ainda em construção, mas já com capacidade para abrigar as
oficinas de artesanato que lá ocorrem. A maquete
do projeto da sede revela o desejo de um espaço
ainda mais amplo e acolhedor. Um dia a gente
chega lá. Nós vamos construindo as coisas aos
poucos, conforme o dinheiro permite. Ali estão,
além do Heber e do Marquinhos, o Kenny, o
Pablo e o Pedro, com quem dias antes de viajar
troquei alguns e-mails.
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A gente está distante, mas não tanto.
Por que aqui [a Barra do Ribeira]
também era uma vila de pescadores.
O que mudou foi a vinda de turistas
pra cá, comprando casas, terrenos.
Isso mudou um pouco o nosso modo
de viver. Mas mesmo assim nós não
deixamos esses conhecimentos
tradicionais de lado. A gente sempre
utiliza.

Heber - A gente vivencia o choque entre culturas
desde sempre. Desde pequenos estamos em
contato com turistas, com a cidade, então isso
acaba fazendo parte do nosso dia-a-dia. Agora,
isso interfere muito mais para os mais velhos.
Por exemplo, eles não tinham horários na mata.
E a vida na cidade não é assim. As pessoas
pescavam pra comer. Agora pescam pra ganhar
dinheiro. Não tinha essa coisa de 'preciso de
dinheiro pra comprar arroz', pois eles plantavam
arroz, feijão, tudo, no roçado.

Sobre o choque cultural entre o tradicional e o
que se vive nas cidades, Pablo comenta que
com relação ao fandango, por exemplo, tem
muita gente da nossa idade que não gosta,
critica, debocha.

Kenny - Gostam mais de balada, funk,
essas coisas.

Pablo - Eu gosto dos dois, mas sou mais para
o fandango. Na minha sala, na escola, só têm
duas pessoas que gostam de fandango: eu e a
Silmara, que é prima de todos aqui. E também
têm muitos que gostam de fandango, mas dizem
que não gostam, para os outros não tirarem
sarro. Muitos têm vergonha das raízes.

Marquinhos  O problema é que muitas pessoas
vêem o caiçara como alguém que não tem
conhecimento e eu acho isso uma bobagem!
O caiçara tem muito conhecimento. Prova disso
é que o caiçara conseguiu sobreviver na floresta
sem degradar. Onde tem floresta preservada,
tem comunidade caiçara ou alguma comunidade
tradicional remanescente.
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Marquinhos - Conheço histórias de famílias
inteiras, caiçaras, que foram de vez pra cidade.
Famílias que foram pra São Paulo [cidade], lá
no centro, trabalhar de vigia, porteiro, que
gostariam de voltar pra cá, mas não têm como.
Pois não teriam como sobreviver aqui. E eu acho
que eles sofrem muito, porque aquilo não é a
raiz deles, né eles ficam lá pela necessidade.

E o futuro...
Marquinhos - Minha expectativa é terminar o
curso técnico [em Turismo], fazer uma faculdade
e me envolver ainda mais com as questões da
associação, tendo como visão o potencial do
turismo para geração de renda.

Heber - Quero terminar o meu curso [também
em Turismo] e quem sabe fazer um outro em
Meio Ambiente, também ali no colégio agrícola.
Depois fazer uma faculdade de Gastronomia e
voltar pra cá, para trabalhar o potencial turístico
da região, para que a gente possa viver aqui,
no nosso local.

Pablo - Vou começar agora o curso
técnico em informática e também em
hotelaria. Eu não quero sair daqui.
Saio para estudar, mas volto, porque
quero melhorar minha comunidade.
Meus pais querem que eu saia daqui,
que eu construa uma vida melhor em
alguma cidade onde as condições
sejam melhores. Mas eu não quero.
Quero lutar para valorizar o lugar onde
eu nasci.

O papo com os meninos confirma a impressão
da conversa que tinha tido com Marquinhos no
dia anterior. Estes jovens, sem perder de vista
sua tradição e sua identidade caiçara, olham
para o futuro buscando novas possibilidades
que viabilizem sua permanência junto às suas
raízes. Miram os mais velhos como professores
de uma cultura que apesar das dificuldades
ainda resiste à expansão das cidades e às
barreiras legais. Lutam por aqueles que ainda
vivem nas matas da Juréia. Sabem que também
precisam conquistar o mundo que está para
além da balsa que corta o Ribeira. E, principalmente, têm certeza de que seu lugar no
mundo é ali mesmo, na Barra, entre a Juréia e
o Ribeira, de frente para o mar.

AJJ - Associação de Jovens da Juréia
Al. dos Guaranis, 24, Barra do Ribeira Iguape, SP

Kenny  Eu quero ir pra marinha.

Pedro  Eu quero terminar meu curso técnico
em informática e fazer um outro em hotelaria,
visando a questão do turismo aqui na região. E
mais tarde queria fazer uma faculdade de redes,
redes de computadores, pra trazer isso pra cá,
pro ponto de cultura. E depois trabalhar aqui,
na comunidade, não sair daqui da Barra do
Ribeira.
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( ) nosso trabalho visa mostrar como
está sendo o processo de mudança de
uma lei para beneficio das comunidades
caiçaras e também como será o desfecho
dessa luta, que já dura mais de vinte
anos.
O nosso envolvimento e interesse nesse
processo se dão por causa da nossa
participação na Associação dos Jovens
da Juréia, criada depois da implantação
da Estação Ecológica Juréia Itatins que
obrigava os moradores caiçaras a saírem
de suas moradias. A AJJ apóia essas
famílias para quem sabe conseguir mantêlas em sua região e conseguir com que
as pessoas que saíram, possam regressar.
Jovens caiçaras da AJJ
Nasci na Juréia, município de Iguape,
litoral sul paulista. Em 1.986, quando foi
decretada a Estação Ecológica da Juréia,
deixamos nossa casa e nossa terra e
viemos morar na Vila Nova onde resido
atualmente.
(...)Em 2003 retornei a minha terra natal,
Iguape, indo lecionar na Cachoeira do
Guilherme, comunidade remanescente
de caiçara na Juréia, através do projeto
denominado Escola Caiçara da Juréia que
resultou da parceria entre AJJ e NUPAUBUSP que tinha por objetivo resgatar e
valorizar a Cultura Caiçara dentro de seu
habitat natural praticando o desenvolvimento sustentável.
(...)Por fim, no ano passado, em 2008,
a AJJ foi convidada a participar no projeto
frutos do Brasil- Juventude em debate 
ONG Aracati  São Paulo, onde participei
juntamente com um jovem da AjjMarquinhos- para receber capacitação
visando elaboração de um plano de
mobilização da juventude.
Paulo Cesar Franco, Educador da AJJ

Textos escritos pelos jovens e educadores
que se envolveram com o Frutos do Brasil
Leia a íntegra em www.frutosdobrasil.org.br
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Diário de Viagem

Entre a cruz e a espada

Jongo da Serrinha

PONTO DE CULTURA ESCOLA DE JONGO
Rio de Janeiro, RJ
Por Leonardo Trielli
A violência é a maior vilã do Jongo da Serrinha.
E ela não tem nome, endereço, nem lado. Mas
ainda assim, o trabalho do Jongo da Serrinha
não para.

2ª feira, 16 de março
No Rio, o clima é diferente. Ele tira a gente da
cama e dá vontade de logo sair e ver a cidade
mais perto. Para um paulista, passar rente a
montanhas e saber que o Atlântico é logo ali ao
lado é um alento. Mesmo dentro do ônibus.
Mesmo dentro do trem. Da casa da minha tia,
na Tijuca, local onde eu estou (muito bem)
hospedado, chegar até o Grupo Cultural Jongo
da Serrinha é uma questão de poucas estações
de metrô e trem e três ou quatro pontos de
ônibus. Como é o primeiro dia de visita, olho
atento para as ruas. Afinal, não quero me perder.
- Luiza? Sou eu! Eu estou na frente de uma
agência do Itaú...
- Ih, Léo! Você passou muito. Tá no mercadão
de Madureira! Procura o colégio Carmela Dutra.
A rua é bem na frente!
Adoro ouvir o carioca falando. Se a frase tem
um erre ou um xis, então, melhor ainda. Quinze
minutos a pé e eu chego na Rua Dr. Joviniano,
no bairro de Madureira.
Dados do Censo 2000 do IBGE indicam que há
mais de 370 mil habitantes no bairro de
Madureira, local onde fica situado o Morro da
Serrinha, que abriga o Jongo. Ainda segundo o
IBGE, o número de pessoas que habitam em
aglomerados subnormais (um eufemismo usado
para designar favelas), é de mais de 45 mil
habitantes.
A casa é simples, com muro pintado de verdeágua, o logotipo em verde e branco do Jongo
da Serrinha e, ao lado, do Instituto C&A. Ali é
onde funciona a biblioteca, a videoteca e a
brinquedoteca do Jongo. Um espaço de
aproximadamente 60 m² se divide em uma sala
com ar-condicionado, televisão, DVD, vídeocassete, e prateleiras com livros e brinquedos
e almofadas espalhadas pelo chão; uma
recepção, com as memórias fotográficas do
Jongo na parede e um computador em cima de
uma escrivaninha; um pequeno cômodo que
serve como almoxarifado; um banheiro e uma
cozinha.
Nesta casa, o Grupo Cultural Jongo da Serrinha
executa as suas atividades desde dezembro de
2008. Naquele mês, a sede verdadeira deles foi
destruída por conta da guerra entre o tráfico do
morro da Serrinha e a polícia militar do Rio de
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Janeiro. Nosso trabalho agora é não deixar que
as crianças abandonem as atividades. Algumas
mães já não deixam os meninos virem pra cá,
por medo da violência, desabafa Maria Luiza
Marmelo, a mulher que me ajudou a chegar lá
pelo telefone.
Na casa sou recebido por ela, pelo professor de
cultura popular, Renato Barreto, e pela jovem
Érika Carvalho. Ele tenta ligar uma câmera de
vídeo recém adquirida na TV. Quer mostrar o
take que fez da Érika, que foi para Atibaia, SP
no primeiro encontro do Projeto Frutos do Brasil,
falando sobre a sua experiência como
mobilizadora. Enquanto ele briga com cabos,
fios e os dois aparelhos, a jovem e Luiza me
contam sobre o Plano de Mobilização apresentado
pelo Jongo para a equipe do Frutos.
A preocupação comigo é visível. Assim que eu
cheguei, as duas me perguntaram sobre o
almoço. Uma moça que mora ali perto prepara
umas quentinhas, que elas sempre pedem. É
bom e barato. Você não se importa, né? elas
perguntam, preocupadas. Claro que não. Eu
peço pra Luiza mandar preparar três, das
grandes, uma pra cada um de nós.
Érika logo diz que eu preciso conhecer a Tia
Maria. Mais tarde, pela hora do almoço, nós
passaremos por lá. A casa dela fica alguns
metros acima, na mesma rua da casa onde nós
estamos. Eu também quero conhecer a sede
maior. Mas a Érika não deixa.
- Subir o morro é arriscado pra quem mora aqui.
Pra quem não mora, então, nem se fala. É
melhor ficarmos onde estamos.
A Érika me falou que nunca sai de casa depois
das 16h. E se está na rua depois deste horário,
é melhor esperar pra voltar no dia seguinte. A
situação toda me deixa angustiado. Me faz
pensar que ali é um terreno fértil pra demagogia
florescer. O professor Renato mais tarde
desabafa. Eu sempre tive o discurso do
enfrentamento. Mas o dia que eu subi, vi que
é impossível.
Se não é possível enfrentar poderes armados,
resistir é possível. Tudo o que eu li a respeito
do Jongo, falava sobre cultura de resistência.
É assim que os acadêmicos enxergam o Jongo.
O que será que a Tia Maria, história viva dessa
tradição, tem para falar a respeito? eu penso.
São 13h e Maria Luiza tem que ir para dar aulas
em outras escolas públicas. Ficamos eu, a Érika
e o Renato. Enquanto o Renato ministra uma
oficina para seis crianças, de 6 a 13 anos, a
Érika me chama para conhecer a Tia Maria do
Jongo.

Não se trata apenas de uma residência. O lugar
onde ela mora é uma referência para o povo da
comunidade da Serrinha. Com jeito de avó, ela
recebe crianças, jovens e adultos, sempre com
serenidade e bom humor. Érika me conta que
aquele lugar quase mágico está sempre cheio
de crianças, dançando o Jongo ou ouvindo as
histórias contadas pela Tia Maria.
Assim que se entra pelo portão, folhagens de
árvores baixas saltam à altura dos olhos. Uma
pequena escada dá acesso ao quintal que, dito
e feito, é visitado por três crianças, que fogem
de vergonha ao nos verem. A porta se abre e
eis que ela aparece.
Maria de Lourdes Mendes, Tia Maria, nos recebe
na sala de sua casa. Ela me conta muito
rapidamente sobre sua história de vida. Casouse em 1942. Dança Jongo desde criança. E
desmistifica alguns conceitos, interrompendo a
minha pergunta no meio:
- Tia Maria, qual o papel do Jongo na comunidade, já que historicamente ele é uma cultura
de resistência e...
- Que resistência que nada, meu filho! O Jongo
é pra gente dançar e se divertir! O papel dele
sempre foi esse.
Envergonhado, sou salvo pelo aviso de que o
almoço chegou. Carré (bisteca de porco, para
os paulistas), arroz, feijão preto e salada, acompanhado de xarope de guaraná que a Tia Maria
pediu pra Érika preparar na hora. Enquanto vou
saboreando a minha bisteca, Tia Maria me fala
sobre a escola de samba Império Serrano, da
qual ela também faz parte da história. O Jongo,
então, é pai do samba, não é, Tia Maria?
- Se for parente, ele é irmão. Pai não é. Eu
ouvia a minha mãe cantar samba e jongo. Não
vi o samba nascer. Pra mim veio tudo junto.
Tia Maria tem enorme talento para falar do
passado. Não à toa, é Mestre Griô. Posso ficar
a tarde toda ouvindo suas histórias. Mas a Érika
avisa que estes dias não têm sido seguros para
ficar na comunidade até tarde. Às vezes nosso
dia tem cinco horas. Dá duas da tarde, é melhor
se recolher, ela me conta. Então, aproveito a
companhia do professor Renato e vou com ele
pro ponto de ônibus. Olho no relógio e são
quinze e pouco. E o dia na Serrinha terminou.

3ª feira, 17 de março
Pelo visto, ontem todo mundo sabia que a
comunidade ia sofrer algum tipo de violência.
O vazio do dia anterior contrastou com o entrae-sai de gente, hoje.
A Tia Maria já está na recepção quando eu
chego. Junto com a Érika, providenciam o almoço.
Aproveito pra conhecer melhor a história da
Maria Luiza. Não é surpresa descobrir que a
vida dela é inteiramente dedicada ao Jongo e à
música. Enquanto conversamos, a casa fica
aberta e não para de entrar gente. Primeiro,
chegam a Joyce e o Jonathan. Os dois são irmãos
e sempre aparecem aqui. Impressiona o respeito
que as crianças têm pelas pessoas do Jongo da
Serrinha. Todos os dias os dois passam aqui
pra me dar um beijo e receber a bênção antes
de ir à escola, me conta Luiza, que pede a
Joyce que chame sua mãe para visitá-la na
biblioteca. Ela quer pedir para que a menina
volte a freqüentar pelo menos um dia por semana
as aulas de jongo.
Fico curioso em saber da Tia Maria que tipo de
história as crianças mais querem ouvir dela. Ela
me diz que é a do oi do boi.
- Oi é cumprimento de boi! Quando eu era
menina aprendi isso no susto!
E toca a dar risada do episódio em que foi tirar
a prova de que o gado seguia quem dissesse
oi. É hora do almoço e enquanto algumas
crianças ouvem as histórias da Tia Maria, chegam
a Marcelly, de 15 anos, e o Fábio, 14.
Marcelly Azevedo nasceu na comunidade. Entrou
no grupo há 3 anos porque tinha curiosidade
em conhecer a cultura. Antes eu achava que
Jongo era macumba, confessa a jovem. Quando
viu que não era nada disso, entrou e não saiu
mais. Vou levar o Jongo pra frente, finaliza. O
Fábio, por sua vez, foi atraído pelo som.
Literalmente. De casa dava pra ouvir o toque
dos tambores. Isso me deixou curioso, lembra
o garoto, que também participa das aulas de
canto, dança afro e capoeira. Pra mim é
importante porque eu tenho oportunidade de
conhecer lugares diferentes, a história dos
negros, a dança, diz ele.
Pelo visto, hoje vai ser um dia bom pra papear
aqui no Jongo. Por ser começo de ano letivo, as
atividades ainda não estão definidas e começam
mais pro final de março e começo de abril.
Mesmo assim, o Jongo não fica parado. Um
pouco depois do almoço, chega a mãe de Joyce,
a garota que passou de manhã. Vem reclamando
que corta um dobrado pela menina e ela não
quer nada da vida. Não é a primeira pessoa que
entra na sala para desabafar e compartilhar os
problemas da vida cotidiana. Tem sido assim
durante o dia todo. Vejo que o Jongo da Serrinha
tem mais um papel nessa comunidade, que vai
além da preservação da cultura: um papel psicosocial, uma área de escape de função
terapêutica.
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Marcelly e Fábio conversam na sala de leitura.
Não percebo que eles entram no almoxarifado
e tomo um susto quando começo a ouvir o
batuque de tambores vindos de lá.

- Vem pra sala! Quero ver um show
ao vivo e exclusivo!

Tenho o privilégio de ter uma amostra do Jongo
só pra mim. Maria Luiza abre a boca pra cantar
e me surpreende com a voz que desprende da
sua garganta. Eu sei que ela é cantora, mas é
sempre uma boa surpresa ouvir uma voz pela
primeira vez.
O Jongo é tão envolvente que o tempo passou
e ninguém percebeu. Maria Luiza tem que sair
correndo porque à noite ela vai se apresentar
com o grupo. Tive outro privilégio. Desta vez o
de ser convidado pessoalmente pela Tia Maria
para assistir ao show, que acontecerá no centro
do Rio. Sobramos eu, Érika, Mercelly e Fábio.
Mas o dia já quase terminava. E novamente por
segurança, vou embora na companhia de alguém,
desta vez de carona com a Maria Luiza, que
reforça o convite para a apresentação. Hoje eu
consegui ir mais tarde. São quase 17h.

4ª feira, 18 de março
Não fui na apresentação. Cheguei na casa de
minha tia ontem e fui trabalhar. Acabei ficando
online até a madrugada e capotei na frente do
computador. Acordei atrasado e saí correndo.
Hoje é só uma despedida porque à tarde eu sigo
para Cataguases, em Minas Gerais, para outra
visita.
Hoje a casa está cheia. Há uma reunião séria,
com todas as pessoas envolvidas no grupo,
desde a coordenação do Ponto de Cultura, até
os diretores. O curioso é que a relação entre
todos é praticamente familiar. O Jongo da
Serrinha tem essa característica. Por ter uma
cultura comunitária, as pessoas se conhecem
há muito tempo, em alguns casos, desde o
berço.
Sou chamado para presenciar a reunião. Elas
discutem a sustentabilidade da organização e,
principalmente, como contornar a violência na
conjuntura atual. Elas, pois só havia eu de
homem dentro da sala. Outra característica
peculiar do Jongo da Serrinha é esta: quase
todas as pessoas que tomam frente da
organização são mulheres. A única exceção é
Lúcio Enrico Attia, coordenador da Escola de
Jongo.
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Já passou do meio-dia e eu ainda estou aqui.
Tenho que correr! Ainda não comprei a passagem
de ônibus, não sei quanto tempo demora para
chegar na rodoviária e o último carro sai às 17h
e pouco. É hora da despedida. O carinho é
enorme. A sensação é a de que eu nasci ali,
com eles. O acolhimento é total. Termina a
minha primeira visita. Volto pra casa mais
enriquecido. Reflito sobre o Projeto Frutos do
Brasil. Ali, uma semente foi plantada. E, mesmo
com o clima desfavorável, estes Frutos têm tudo
para crescer.

Escola do Jongo da Serrinha
Rua Balaiada, s/n°, Madureira
Rio de Janeiro, RJ
www.jongodaserrinha.org.br

O Frutos do Brasil foi uma das
melhores coisas que aconteceram na
minha vida, pois durante o encontro
em Atibaia, SP, eu conheci pessoas de
várias culturas e de diferentes lugares
do Brasil, fiz algumas amizades e
aprendi diversas coisas boas. A
recepção de vocês para conosco foi
maravilhosa, fiquei muito contente
com tudo. Agradeço todo o carinho e
atenção que vocês tiveram com a
gente.
Érika Carvalho,
jovem do Jongo da Serrinha

Textos escritos pelos jovens e educadores
que se envolveram com o Frutos do Brasil
Leia a íntegra em
www.frutosdobrasil.org.br
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Afinal, fazer cultura também é um ato político...

PONTO DE CULTURA NOS TRILHOS DO TEATRO
Teresina, PI
Por Fábio Munhoz
Quando vamos procurar pelas origens da
democracia, lá na antiga Grécia, percebemos
que existe uma clara relação entre as
apresentações no teatro e as reuniões nas
assembléias. Podemos começar pela localização
e pela configuração destes espaços na arquitetura
da cidade: em ambos os casos buscava-se
facilitar um processo de externalização e de
interação com o público. Assim, se no teatro os
atores de então utilizavam do recurso das
máscaras para dar vida a seus papéis e
conquistar a aprovação da platéia, nas
assembléias, os oradores utilizavam da retórica
para representar sua face pública e conseguir
o coro positivo dos seus pares. O arquétipo do
espetáculo [do latim spectaculu  aquilo que
chama a atenção, atrai, prende o olhar] está
presente nas duas manifestações, a artística e
a política.
Ainda não sabia, mas os dias que passaria com
o pessoal do Grupo Harém de Teatro, no Ponto
de Cultura nos Trilhos do Teatro, trariam um
claro exemplo de como um espaço de
manifestação artística pode tão bem acolher a
participação política de jovens que idealizam
um mundo melhor.
Malas prontas. Destino: Teresina, Piauí. Terra
da 'cajuína cristalina' cantada por Caetano Veloso.
Terra quente, muito quente, muito calor. E
mesmo com a sensação de estar com o corpo
em processo de liquefação, meus amigos
teresinenses me consolavam: Tu deu foi sorte!
Tá frio!Quente mesmo é na época do bê-erreo-bró! (setemBRO, outuBRO, novemBRO,
dezemBRO).
Única capital nordestina que não está localizada
no litoral. Fica no interior do estado, entre os
rios Poti e Parnaíba. Rios que ali mesmo, quase
na hora de se despedirem de Teresina, resolvem
juntar suas águas e partir em direção ao oceano
Atlântico.
Teresina, capital do Piauí e que fica a uma ponte
da cidade de Timon, já no Maranhão. O nome
da cidade, fundada em 1822, é uma homenagem
à Imperatriz Teresa Cristina. Cidade que nem
sempre foi a capital do estado. Antes a capital
era Oeiras. Porém, em 1852, o então presidente
da província, conselheiro José Antônio Saraiva,
transformou Teresina em capital. Oficialmente,
a fundação da cidade e sua posterior
transformação em capital surgiu de uma decisão
político-estratégica. Mas até hoje o povo diz que
na verdade o que o Conselheiro Saraiva quis
mesmo foi ficar mais perto de um 'rabo-de-saia'
que tinha ido morar para aquelas bandas.
Fofocas históricas à parte e cinco horas de vôo
depois, com direito a uma pingadinha rápida
em Fortaleza, o avião inicia o procedimento de
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descida em Teresina. A primeira visão pela janela
é a de ruas que se cruzam de um modo calculado,
formando quadras simétricas, iluminadas pelas
luzes amareladas que de cima dos postes revelam
um quadriculado perfeito, algumas vezes rasgado
por largas avenidas. Tal meticulosidade tem
uma explicação: a cidade foi a primeira capital
planejada do país. São quase duas da manhã.
Apesar do horário, logo ao desembarcar do avião
sinto o abafado frescor da madrugada. Faz
muito calor. Logo mais, às dez da manhã tem
início o primeiro Festival da Juventude, resultado
do plano de mobilização do Ponto de Cultura
nos Trilhos do Teatro, desenvolvido a partir do
encontro de formação do Frutos do Brasil em
Salvador.
O objetivo do festival é o de estabelecer um
debate entre organizações de participação juvenil
junto com instâncias governamentais e da
sociedade civil sobre temas como cultura,
educação, trabalho, geração de renda,
sexualidade, meio ambiente. Tudo isso permeado
por oficinas e apresentações culturais, reunindo,
inclusive, outros Pontos de Cultura da cidade.
Sigo para o hotel. Estou com medo de perder
a hora. Mas, não. Não perdi a hora, afinal. Na
verdade, passei uma parte considerável do
tempo tentando negociar um meio termo com
o ar-condicionado do quarto do hotel. Enfim,
quando cheguei em algo que me parecia
confortável, o dia já havia clareado. Assim fica
fácil não perder a hora.
O Espaço Trilhos, sede do Grupo Harém e do
Ponto de Cultura, é um antigo galpão da RFFSA,
o galpão 3, cuja função foi ressignificada. Parte
de um complexo arquitetônico tombado pelo
IPHAN, se antes ele servia para abrigar as cargas
transportadas pelos trens da rede ferroviária,
hoje abriga cultura. Os trilhos ainda estão lá,
ao fundo dos galpões, onde hoje circula o metrô
de Teresina.

Chego ao Espaço, ainda vazio. Pergunto a uma
moça, sentada em uma das cadeiras, onde posso
encontrar com Pellé e Leandra, nossos
interlocutores com o Frutos do Brasil. Ela indica
a sala que fica lá no alto, ao fim de uma escada
caracol de metal. E lá encontro com Leandra.
Também estão na sala o Ismael, do CUCA
(Circuito Universitário de Cultura e Arte, da
UNE), a Letícia e o Moisés, do Grupo Harém e
a Tatiane, do Conselho Estadual de Juventude
do Piauí. Enquanto conversamos e nos
apresentamos, chega o Pellé, junto com o Airton,
também do Grupo Harém. Lá embaixo, sob o
escritório, na sala dos computadores, conheço
a Lays. E na salinha, salinha mesmo, da Rádio
Estação Gilberto Melo, está o Marcel, bastante
concentrado com a programação da rádio. É
então que descubro que a moça para a qual
pedi informações quando cheguei é a Socorro,
da Coordenadoria de Direitos Humanos e
Juventude do Estado do Piauí.
Já há alguns jovens, em sua maioria participantes
dos cursos do Ponto de Cultura, ocupando as
cadeiras dispostas no espaço, todas voltadas
para os tablados onde terão lugar aqueles que
falarão durante a abertura do festival.
Durante os três dias seguintes, passariam por
ali representantes de entidades estudantis,
órgãos de governos, organizações da sociedade
civil. Seriam exibidos filmes, peças teatrais,
mostras de dança e música. Manifestações
artísticas e políticas buscando chamar a atenção
para os temas desenvolvidos.

Leandra  O Festival da Juventude
surgiu a partir da provocação do Frutos
do Brasil. E o principal objetivo foi o
de dar visibilidade aos Pontos de
Cultura. Mostrar para as instituições
governamentais que trabalham a
questão da juventude que os Pontos
de Cultura existem e podem ser
aproveitados e trabalhados para se
discutir a juventude.

Pellé  Quando a gente voltou da
nossa formação do Frutos do Brasil,
lá em Salvador, a gente se reuniu com
algumas entidades de juventude que
já são parceiras aqui do Ponto de
Cultura para discutir o que fazer e
como fazer. E ficou decidido pelo
festival e que os jovens e as entidades
que participam aqui do Ponto é que
realizariam esse evento. Nós, do Grupo
Harém, por meio do Ponto de Cultura,
daríamos toda a estrutura física e
logística para eles, além do apoio com
questões mais complicadas ou com
alguma coisa que saísse errada. Toda
a programação, os convites às
autoridades, os apoios conquistados,
foi tudo feito por eles. E eu acho que
todo esse processo foi muito mais
importante e interessante do que o
festival em si.

Leandra  Quando a gente voltou de Salvador,
o primeiro momento foi de conversar com as
entidades gover-namentais e as de mobilização
da juventude. Foi um debate muito produtivo.
Todos se comprometeram a participar e dar sua
colaboração na construção desse projeto. Uma
dessas instituições foi a UNE, através do CUCA,
o Circuito Universitário de Cultura e Arte, que
foi o nosso braço direito. Acho que o projeto
não teria chegado onde chegou se não fosse
pela ajuda do Ismael [CUCA  PI] e do CUCA.

Ismael  Nós já estávamos traba-lhando aqui
com o pessoal do Ponto de Cultura, com o
projeto da Caravana de Cultura, da UNE, e então
o Pellé e a Leandra nos chamaram para participar
da construção do projeto do Festival da Juventude
com o propósito de se criar um espaço para se
debater as políticas públicas para juventude
através de um viés artístico e cultural. Levando
todas estas discussões sobre juventude para
dentro dos Pontos de Cultura, o que de alguma
forma é aquilo que o CUCA também vem fazendo,
uma vez que agora ele também é Pontão de
Cultura. E acredito que o mais importante desse
Festival, especificamente, seja o fato de que ele
foi feito pela e para a juventude.
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Lays  Pois é, tem muita coisa aqui.
O problema é que não é divulgado!.

Leandra  Nosso projeto não termina aqui com
o Festival da Juventude. Pelo contrário! O Festival
é apenas o pontapé inicial. Nós queremos, por
meio da cultura, levar a discussão política para
outros espaços. Afinal, fazer cultura também é
um ato político.

Letícia  Nós temos que fazer com que o jovem
conheça o que nós temos em nosso Estado. Por
exemplo, quem é que pode imaginar que no
Piauí tem jazz?! Pois tem! Durante o Artes de
Março. O pessoal pensa que aqui no nordeste
é só o forró
mas não é.

Chapadão [festival de música]
Piauí Pop
Piauí Music
Festival Internacional do Humor
Festival de Violeiros
Artes de Março
Festival de Verão
Festival de Inverno
Festival Lusófono
Festival de Corais
Festival de Monólogos
Festival da Uva
Festa da África
SALIPI  Salão do Livro do Piauí
Clube do Vinil
Boca da Noite [artistas locais que se apresentam
todas as quarta-feiras]
Reisados, Festas dos Bois [Boi-Bumbá], Etc,
etc, etc

Leandra  Aqui no Festival, durante o debate
Cultura, Trabalho e Geração de Renda, a Aureni,
do SEBRAE-PI, levantou uma questão muito
interessante, que é a questão do diferencial.
Por exemplo, o Ceará é conhecido pelo humor.
Então, porque não dizer que Teresina é a capital
da Cultura, Piauí o Estado da Cultura?.
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No Brasil, todos, ou quase todos, que aprendem
a história sobre nosso processo de independência,
certamente lembram do ocorrido às margens
do Riacho do Ipiranga, em 1822. Poucos, bem
poucos, sabem que um dos decisivos passos
para a consolidação desta independência e da
atual extensão territorial brasileira ocorreu bem
longe desse riacho, quase um ano depois, mas
também às margens de um riacho, o Riacho do
Jenipapo, no Piauí.
No município de Campo Maior há o Monumento
à Batalha do Jenipapo, sobre o qual podemos
encontrar algumas linhas de Carlos Drummond
de Andrade
"No cemitério de Batalhão os mortos do Jenipapo
Não sofrem chuva nem sol; o telheiro os protege
Asa imóvel na amplidão campeira."
(Fazendeiro do Ar, 1954)

Letícia  Aliás, finalmente a Batalha
do Jenipapo vai ser incluída nos livros
didáticos. Pra todo mundo saber que
o Piauí também fez parte da luta pela
independência do Brasil. Nós sabemos
da nossa história, mas é importante
que o país todo saiba disso também.
Nós temos muita coisa
só que não
é divulgado e daí muitas pessoas saem
por aí dizendo bobagens ....

Tem cultura, tem história e pré-história (no
Parque Nacional de Sete Cidades, na Serra da
Capivara), tem tradição, tem culinária. O surubim
(peixe), a maria-isabel (arroz com carne seca),
o capote (prato com galinha d'angola), a
mangueira (tipo de cachaça), a cajuína
(refrigerante artesanal feito com caju)...
mangueira com cajuína... êita!
O Festival aconteceu de 19 a 21 de março, em
2009. Certamente não recebeu todo o público
que se desejava, mas mesmo assim foi um
sucesso ao apontar para a perspectiva de tomada
dos espaços dos Pontos de Cultura pelos jovens
que dele participam. Ou, como afirma Pellé, pra
mim foi muito gratificante e me deixa muito
satisfeito ver o processo que eles próprios
conduziram (...), ver que eles se empoderaram
do espaço do Ponto de Cultura.
De minha parte, sinto que me despeço de
Teresina um pouquinho menos ignorante em
relação à plural imensidão do meu país. Hora
de levantar âncoras e alçar velas. Outros
(aero)portos me esperam.

Grupo Harém de Teatro
Av. Miguel Rosa s/nº, galpão 03, antiga
Estação Ferroviária - Teresina, PI
www.grupoharemteatro.com.br

(...) A exemplo da juventude dos
pontos de cultura. Uma juventude
curiosa, aberta e atenta para novas
experiências, mas que se perdem, em
sua maioria, apenas nas formações
profissionais, contudo, essa curiosidade
é uma arma a ser usada pelos pontos
de cultura para além da formação,
gerar informação da juventude, como
seres sociais e participantes, responsáveis pelo futuro do país, afinal, a
cultura não deve ser tratada à parte
da política, mas como mais uma peça
fundamental para o funcionamento
dessa maquina viva que é a sociedade.
Fazer cultura é fazer política!...
Leandra Lima, jovem do Grupo Harém

Textos escritos pelos jovens e educadores
que se envolveram com o Frutos do Brasil
Leia a íntegra em
www.frutosdobrasil.org.br
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Fábrica do Futuro
Jovem não é futuro, é presente
PONTO DE CULTURA FÁBRICA DO FUTURO
Cataguases, MG
Por Leonardo Trielli
Uma viagem de cinco horas e meia de ônibus
separa a capital fluminense de Cataguases, MG.
Primeiras horas de quinta-feira, 19 de março,
o veículo estaciona na plataforma da pequena
rodoviária da pequena cidade. São quase duas
da manhã e o táxi me deixa na porta do hotel.
Mesmo sendo confortável, o ônibus não é o
melhor lugar para descansar. Preciso de uma
cama para me preparar para o dia seguinte.
Durante estes três dias, além de conhecer melhor
a Fábrica do Futuro, organização que participou
do encontro de Salvador, eu ainda vou participar
de um seminário, no sábado à noite.

Quinta-feira, 19 de março
Que dia lindo! A cidade parece convidar pra um
passeio, só que eu tenho que estar na Fábrica
às 10h. Em Cataguases, ir à rua, mesmo que
para realizar tarefas cotidianas - como pagar
uma conta no banco, ou fazer uma compra  é
sempre um passeio. Tudo tem história e não é
raro tropeçar em um monumento ou painel
genuinamente modernista enquanto se vai
andando. Os moradores mais antenados na
história se gabam de pertencer a uma cidade
que praticamente viu nascer o movimento
Modernista no Brasil.
Eu demorei a chegar. Estava com o endereço
antigo. A Kaká Viana já tinha me enviado o email com a correção do endereço. Pelo visto,
não dei a atenção necessária para a mensagem.
Bárbara Piva, produtora cultural da Fábrica, que
todo mundo conhece e chama por Babi, me
recebeu, junto com o coordenador de
comunicação e projetos Gustavo Baldez. Os dois
me apresentaram a casa onde fica o núcleo de
Cataguases da Fábrica. O lugar é muito bacana.
A construção de linhas retas e angulosas abriga
todas as equipes dos projetos em andamento
e também o staff fixo da Fábrica do Futuro. A
casa ainda tem um enorme espaço externo, nos
fundos, onde a Digi costuma brincar pela grama.
Digi é o apelido da Digitaligada, a mascote
vira-lata mais fofa e dócil. A Babi me explica
que o enorme espaço é onde acontece a maioria
dos eventos da Fábrica  como será no caso da
Conferência de sábado.
A Conferência é a segunda que vai acontecer.
A primeira foi em setembro de 2008, quando
os jovens da região se reuniram no 1º Fórum
de Juventude, Cidadania e Cultura e, juntos,
elaboraram o Pacto com a Juventude, que foi
assinado pelos então candidatos à prefeitura da
cidade. Agora, é hora de o documento ser
entregue oficialmente ao prefeito eleito.
O jornalista Ricardo Beghini, do jornal O Estado
de Minas chegou. Ele fora convidado pela
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assessoria do Pontão Frutos do Brasil e agora
começava a levantar todas as informações para
escrever uma matéria sobre o terceiro setor.
Como o estômago de todos começava a dar
sinais de vazio, fomos juntos almoçar.
O processo de mobilização juvenil já havia
germinado na Fábrica do Futuro antes de eles
participarem do Projeto Frutos do Brasil, com
o projeto Identificart. O Plano de Mobilização
apresentado pela Fábrica tem como objetivo
identificar novas formas de participação e
levantar problemas existentes nas seis
comunidades em que o projeto Identificart atua.
São 50 jovens envolvidos, no resgate,
reconhecimento, promoção e valorização do que
existe de bom nas comunidades onde vivem. A
Karina Ribeiro e o Juliano Braz são os agentes
de mobilização que encabeçam este processo.
E logo que chegamos de volta do almoço,
entraram os dois, a mil por hora, com uma
enorme equipe de produção.
Descobri depois que a equipe era tão grande
porque eram duas: o pessoal da Fábrica do
Futuro mais a equipe da Affas (Associação Faça
uma Família Feliz), Ponto de Cultura de Sabará
que passava uma semana em Cataguases pelo
projeto de intercâmbio entre Pontos.
Fui com a equipe para assistir às gravações de
um dos documentários que a Fábrica está
gravando sobre os bairros da cidade, uma das
ações do Plano de Mobilização, que faz parte do
Identificart. Por coincidência, era a vez do bairro
Leonardo. Dois jovens de 13 anos, ambos xarás
meus e do bairro, se encarregariam de apresentar
a entrevista com o filho do Coronel Leonardo,
o fundador do bairro.
Trabalhar com patrimônio em bairros com os
jovens é importante porque eles conseguiram
perceber que ali há um patrimônio seja um
antigo morador que ajudou todo mundo, ou
mesmo um campo de futebol, que é uma área
de lazer, diz Karina, agente de mobilização da
Fábrica. E realmente, dá gosto de ver a molecada
de 13 anos tomando as rédeas e participando
dessa forma. Eu sou testemunha disso. Mal
sabia que isso é só uma parte.

A equipe do Ti Vi no Morro, projeto de audiovisual da Affas, de Sabará (MG) fazia o registro
do registro, uma espécie de making off dos
documentários do Identificart. Depois da minha
visita a um dos bairros de Cataguases, fomos
eu, o jornalista do Estado de Minas e a Karina
para o Centro, conhecer o Fábio Paternoster,
que acabou de abrir a primeira empresa que
fará parte de um pólo regional de produção de
vídeos, formada por diversas pequenas
empresas, todas abertas por jovens formados
pela Fábrica do Futuro. A idéia é fazermos todas
as produções audiovisuais da Fábrica do Futuro
com estas empresas, me explicou a Kaká.
Enquanto eu tirava fotos dele e da empresa, ele
contou ao jornalista que sua vida dera uma
guinada, desde que começou a trabalhar com
a Fábrica do Futuro.
Com a noite se aproximando e o cansaço
começando a tomar conta, voltei ao Hotel onde
eu estava hospedado. Com o dia concluído, fui
encontrar o pessoal de Sabará para jantar.

Tai a importância do trabalho da Fábrica, eu
pensei comigo. Ajudar a juventude a perceber
o que eles têm em mãos e o que eles podem
fazer com essa riqueza cultural. Porque a gente
sabe que nada disso foi plantado de uma hora
pra outra. Tendo, portanto, um longo caminho
percorrido até então, a tradição de ser parte de
movimentos artísticos, políticos e culturais precisa
continuar. Ainda mais numa cidade tão bonita
como essa.
Passamos pela igreja matriz Santa Rita de Cássia,
uma construção de 1944 em estilo moderno,
com um mural em azulejo assinado pela pintora
Dijanira contando a história da santa que dá
nome à igreja. Há diversas casas com assinatura
de Niemeyer. No caminho, entramos em um
prédio, que deve ser da mesma década de 40
ou 50 que por dentro parecia uma miniatura do
prédio da Bienal, em São Paulo, com traços
curvos e elementos vazados. Lá de cima, deu
pra ver a praça central e o desenho, com a
concha acústica no lugar dos tradicionais coretos
que costumamos ver em pequenas cidades de
interior.
Andando até o outro lado do rio, tive a oportunidade de ver de perto o Monumento à José
Inácio Peixoto, inaugurado em 1956 e composto
pelo mural As Fiandeiras, de Portinari e a
escultura A Família, de Bruno Giorgi. Atravessando de volta, visitei o Centro Cultural Humberto
Mauro, local que abriga uma sala de teatro,
espaço para exposições e um museu permanente
sobre a vida do cineasta Humberto Mauro, um
dos ilustres da cidade e um dos pioneiros do
cinema brasileiro.

Sexta-feira, 20 de março
O Hotel Cataguases teve o seu projeto
arquitetônico tombado pelo Iphan. É um dos
mais tradicionais da cidade e acho que foi uma
boa escolha ter ficado aqui. Só o fato de ter
alguma história, já valeu a pena. Da janela do
meu quarto eu vejo o Rio Pomba, que corta
Cataguases e isso dá vontade de sair andando
por aí, para conhecer melhor o que a cidade
reserva para os seus visitantes. O dia de hoje
seria praticamente como o anterior. Mas logo
que eu cheguei na Fábrica, a Babi propôs um
passeio turístico pelos principais pontos. Foi
como se ela tivesse lido os meus pensamentos!
Ingênuo, fui contar o dinheiro para o táxi.
- Nós vamos a pé!
Sol forte e temperatura quente. Mas, à sombra,
é agradável. Apesar de que nada disso fazia
diferença. O que eu queria era ver mesmo a
cidade e as suas obras. E que obras! Ela me
aponta as casas projetadas pelo Niemeyer. O
portal da Avenida Humberto Mauro, uma obra
modernista e esquisitona, mas bela, que não
tem frente, trás, lateral. É até difícil fotografar.
Nenhum ângulo consegue captar o que realmente
é o monumento.
- Babi, é impossível a cidade ser aculturada.
Quem nasce aqui não dá valor pra isso?
- Dá, Léo, mas não é todo mundo. Tem gente
que não dá a menor importância a estas coisas.

De tanto andar, a fome veio mais rápido. Fomos
almoçar e mais tarde, encontrei os dois jovens
mobilizadores, Karina e Juliano, acompanhados
pelos meninos de Sabará. Fui conhecer o Instituto
Francisca de Souza Peixoto.
Não havia percebido, mas neste dia se comemora
o dia internacional da água. Só soube quando
presenciei uma surpreendente marcha de
estudantes na rua. Eram aproximadamente 200
meninos e meninas com idades entre 7 e 9 anos.
Isso mesmo: sete e nove anos. Todos com balões
de gás azuis nas mãos, entoando palavras de
ordem e dando um exemplo de engajamento.
Mas será que muitos deles sabiam a importância
deste ato?
Depois de conhecer quase todos os projetos do
Instituto, que foi onde a Fábrica do Futuro
nasceu, e me surpreender com os equipamentos
sócio culturais e educacionais do local, fomos
todos para mais uma das gravações de
documentários. Desta vez, na AFAN (Associação
Fraterna de Assistência aos Necessitados),
localizada em um bairro de periferia. Ali, dezenas
de jovens e crianças moradores do bairro se
organizam voluntariamente para separar as
várias doações recebidas pela AFAN. E também
é um local de convivência, com uma singela
biblioteca e uma vista de tirar o fôlego.
No fim das gravações, com todo mundo
devidamente cansado do longo dia, fui chamado
para novamente jantar com o pessoal. E eu já
começava a ficar ansioso com o seminário do
dia seguinte. Karina me conta que espera umas
setenta pessoas para o evento. O prefeito da
cidade ainda não confirmou a presença.
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Sábado, 21 de março
Hoje eu dei um tempinho a mais pra acordar.
Afinal, mesmo que seja dia de trabalho, não é
um dia útil. Além disso, o seminário é só à
noite, então eu vou ter tempo. Aproveitei este
dia para cuidar da minha volta ao Rio. O meu
vôo sai às 10h da manhã no domingo do Santos
Dumont. Mas só tem ônibus de Cataguases
direto pro Rio até às cinco da tarde de hoje.
Então, vou ter que dar um jeito de ir até
Leopoldina, cidade a uns 30 quilômetros daqui.
Lá tem um ônibus que sai uma hora da manhã.
Com a logística do meu retorno quase resolvida,
caminhei até a Fábrica  a esta altura eu já
conhecia melhor a cidade, tinha, pois, mais
liberdade para andar por lá. Queria checar se
eles não precisavam da minha ajuda para colocar
a mão na massa. Tarde demais. A equipe é
muito ponta firme e já havia deixado tudo pronto
pra receber os convidados para o seminário.
Voltei, então, ao hotel, para um banho, uma
roupa mais adequada, arrumar as malas e fazer
o check-out.
Às sete e pouco da noite, a Kaká Viana e o César
Piva, da Fábrica, chamaram para compor a mesa
eu, NegroF, do NUC (Negros da Unidade
Consciente) de Belo Horizonte e o vereador
Guilherme Valle, representando a Câmara
Municipal de Vereadores de Cataguases. Cada
um dos componentes apresentou-se, falou um
pouco dos projetos em que trabalha então foi
aberta a discussão. Foi legal ter participado
dessa conferência. Enquanto eu estava ali em
cima, via a preocupação daqueles jovens  os
da mesa e da platéia  em exercer plenamente
sua cidadania. O diálogo foi importante, porque
mostrou aos representantes do poder público
da cidade que a juventude local está vigilante
 e uma das provas disto foi a entrega do Pacto
com a Juventude para o prefeito da cidade, que
não estava presente, mas foi representado pelo
jovem Samuel Vieira, que trabalha na área de
comunicação do gabinete. A noite terminou com
uma apresentação de malabares e uma
improvisação de Rap, feita pelos jovens de
Cataguases, Sabará e NegroF.
Nesta noite, o vereador Guilherme Valle citou
uma frase dita pela Kaká Viana alguns anos
atrás na Câmara de Vereadores. Ele lembrou
que certa vez, durante um debate na câmara,
enquanto falava da importância da juventude,
soltou a frase já manjada, mas que muita gente
costuma utilizar: o jovem é o futuro do país!
Mas a Kaká, sabiamente, tomou a palavra e
corrigiu o vereador: o jovem não é o futuro,
vereador. Nós somos o presente do país. A
frase não saiu mais da minha cabeça. E é, na
minha opinião, a síntese perfeita do trabalho
não apenas da Fábrica do Futuro, mas de toda
a juventude brasileira que está mobilizada.
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Fábrica do Futuro
Av. Humberto Mauro, 340, Centro
Cataguases, MG
www.fabricadofuturo.org.br

...A receptividade das comunidades
com a nossa proposta de identificar
patrimônios materiais ou imateriais
nos surpreendeu, parecia que era algo
que estava instalado há muito tempo,
pois mesmo que seus bairros não
possuíssem grandes obras de arte,
todos queriam falar, faziam questão
de ressaltar a união e a vontade de
seus moradores de melhorar e mudar
a visão que outras pessoas tinham...
Karina Ribeiro de Freitas e Juliano
Braz, jovens da Fábrica do Futuro

Textos escritos pelos jovens e educadores
que se envolveram com o Frutos do Brasil
Leia a íntegra em
www.frutosdobrasil.org.br
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A gente tem valor, cara

Ideário

PONTO DE CULTURA IDEÁRIO
Maceió, AL
Por Fábio Munhoz
Ao percorrermos a história das transformações
midiáticas, nos damos conta de que antes de o
homem dispor da escrita, a cultura em boa parte
era transmitida oralmente. O grosso da
reprodução cultural dos primeiros grupos sociais
estava sujeito a modificações devidas aos mais
diferentes fatores que agiam sobre quem ditava
a tradição.
Já com o advento da escrita, há o surgimento
das verdades singulares que se objetivam na
forma de leis e escrituras as quais, por sua vez,
são legitimadas pelo caráter litúrgico que o
distanciamento entre a maioria do grupo e a
habilidade de escrever e ler proporciona. Se por
um lado surge a possibilidade de se registrar os
conhecimentos e as tradições, por outro surge
o monopólio daqueles que detêm o saber desta
tecnologia midiática.
O primeiro passo para romper com este
monopólio surge com a invenção de Gutenberg.
A tecnologia da imprensa possibilita a reunião
de diferentes tipos de conhecimentos e age
como elemento de transformação social,
provocando mudanças na forma de produzir,
expressar, apresentar, perceber, fazer circular
e recuperar informações. Mais do que isso, é
com a disseminação dos livros que surgem os
questionamentos, críticas, comparações que
fazem com que as pessoas e as sociedades se
transformem.
Outro passo é dado com a Revolução Eletrônica
e o surgimento e grande disseminação das
chamadas mídias de massa: rádio, cinema,
televisão. São pertinentes as críticas que
analisam estas mídias como instrumentos de
manipulação das elites econômicas. Porém, é
também por entre as produções dessa indústria
cultural que surgem, aqui e acolá, olhares
diferentes, perspectivas contraditórias, mundos
inexplorados. Há o início de uma multiplicação
de pontos de vista, a história não pode mais ser
entendida num sentido único, branco, europeu.
A consolidação desta multiplicação de vozes,
desta tomada da palavra, começa a se
sedimentar com o mais recente passo nas
transformações midiáticas, o digital. Com ele
não é mais possível pensar a partir das
dicotomias emissor-receptor, protagonistaespectador. Potencialmente, todos são produtores
e protagonistas. Neste percurso, a cada passo
dado, um número maior de pessoas passou a
ter acesso aos mecanismos de produção e
circulação de saberes, por um custo relativo
cada vez mais baixo. A experiência do Ponto de
Cultura Ideário nos traz um de inúmeros bons
exemplos dessa descentralização da produção,
e reprodução, midiática. Vamos para Maceió.
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Maceió, capital das Alagoas. Alagoas, terra onde
a Serra da Barriga abrigou o maior símbolo da
resistência negra à escravidão, o Quilombo dos
Palmares, liderado por Zumbi. Estado natal de
nossos dois primeiros presidentes, Deodoro da
Fonseca e Floriano Peixoto. Já nos dias de hoje,
apesar de ter um elevado potencial turístico e
ser um dos maiores produtores de gás natural
do país, o Estado alagoano apresenta o menor
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do
Brasil: 0,677. O segundo pior IDH é do Maranhão.
E eis, então, que puxo da memória a recente
história política do país, vejo nas manchetes
dos jornais os nomes dos homens fortes do
Senado brasileiro, amarro as pontas e divago...
vago...
Vago e me dou conta de que um elemento
bastante recorrente na biografia de muitas das
figuras emblemáticas da política nacional é a
propriedade de, ou ligação familiar com, veículos
de comunicação. Às vezes são concessões de
emissoras de rádio, às vezes de televisão, outras
vezes jornais impressos de grande circulação,
muitas vezes tudo isso de uma só vez. Em
Alagoas temos alguns exemplos.
E é por esse contexto que as atividades desenvolvidas pelo Ponto de Cultura Ideário, em
Maceió, são ainda mais interessantes. Como
objetivo do Plano de Mobilização desenvolvido
por eles, a partir do encontro do Frutos do Brasil
em Salvador, há a produção do vídeo Ser Jovem
em Maceió que será o fio condutor para debates
sobre protagonismo e participação juvenil durante
mostras audiovisuais realizadas nas diversas
comunidades locais.
Depois de horas em trânsito pelos céus e
aeroportos do país, chego em Maceió, vindo de
Teresina. Ainda bem que tenho um dia para
descansar. Meus contatos aqui são a Graça e o
Alisson, que estiveram conosco em Salvador.
Sigo para a sede do Ideário. Como fica bem
próxima ao hotel onde estou hospedado, vou a
pé mesmo. Chego praticamente ao mesmo
tempo que a Graça. Alguns dos jovens que estão
produzindo o documentário já estão lá. Vamos
conversando...

Alisson  É engraçado que muitas vezes quando
a gente sai pra filmar, fazer um filme, e o povo
fala, 'Ah, vocês são da prefeitura?! Diga lá que
precisa fazer isso, aquilo outro...'. Daí a gente
diz, 'Não, não, não somos da prefeitura, não!'.
Daí eles, 'Mas mesmo assim, manda eles fazerem
isso, aquilo lá... Olha lá! Tá vendo como é que
tá!'. A gente fica até constrangido. Daí tem que
explicar, 'A gente é do Ponto de Cultura, fazemos
isso, isso, assim...', explicando o que é que a
gente faz.

Junior  Como da vez em que a gente foi tirar
umas fotos e passou ali pela Grota. Queriam
proibir a gente de entrar na Grota pra tirar fotos,
pensando que a gente fosse da prefeitura. Daí
o pessoal começou a falar, 'Ah, vocês são do
Cícero Almeida [prefeito de Maceió]! Se entrar
aqui a gente vai tomar as máquinas [fotográficas] e vai fazer isso e aquilo...'. Quase que
não deixaram a gente entrar na Grota.

Audria  Também a gente foi fazer as fotografias
bem no tempo das eleições. Daí o pessoal falava,
'Ah, vocês são de político tal, que só promete,
promete e não faz nada!'. E a gente explicando
que era de uma escola, que tava fazendo
fotografia pra aprender.

Alisson  E tem também muitas pessoas que
se interessam. Como teve um senhor dali que
disse, 'Ah, vocês são de onde?', 'Ah, nós somos
dali, exibimos filmes e essas coisas...', 'Então
pode vir aqui exibir os filmes! Se precisar a
gente puxa a energia daqui e vocês exibem pro
povo'. E pra gente foi uma gratificação muito
grande. Porque de um monte de gente, a maioria
pensou que a gente era da prefeitura, mas teve
uma que se interessou, e isso foi bastante gratificante.

Junior  Pois é. Foi uma pessoa que antes de
criticar procurou entender o que era.
Alisson - E isso pra gente é muito importante.
Porque mesmo que seja uma pessoa, já vai
ajudar muito.

E entre estas histórias sobre as dificuldades de
se entrar nas comunidades para produzir e exibir
os filmes, a vida cotidiana desses jovens vai
sendo apresentada.

Geraldo  Pra você ter uma idéia, eu cresci
com uns vinte e cinco garotos. Desses, só uns
dez ainda estão vivos. O resto, a droga levou.
Com essa falta de ter o que fazer, essa falta de
cultura, o pessoal vai pro rumo das drogas. Você
vai lá pro viciado e diz, 'Sai dessa vida aí! Não
tá vendo o pessoal do passado que já morreu
por conta disso?'. Você fica com o coração
partido, é uma coisa quase pessoal.
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Alveriti  Você vai lá, conversa com ele, mostra
pra ele que dá pra fazer coisas diferentes, mas
ele nem te escuta. Te ignora. Ou te agride com
palavras.

Carla  Uma coisa difícil, também, é
que parece que as pessoas não se
interessam por cultura. Tem muita
gente que pensa assim, 'Ah, mas é
cultura, não vai me dar nada, nada
vai me dar dinheiro'. Mas cada um
tem que saber o que quer ganhar. É
muito melhor se envolver com uma
coisa produtiva do que ficar aí na rua
sem fazer nada, se envolvendo com
drogas ou coisas desse tipo. Quando
a gente fala, 'Ah, vamos lá no Ponto
de Cultura?', daí, 'Ah, eu não vou
perder meu tempo pra não ganhar
nada, não vou ganhar um emprego'.
Por isso que é muito difícil você
mobilizar essas pessoas. A gente vai
lá, exibe o filme, eles assistem, a gente
debate, mas depois parece que eles
esquecem.

Mesmo com todas estas dificuldades, eles
resistem, insistem. Parece que lá no fundo eles
compreendem que as carências daquelas
comunidades, das quais eles inclusive fazem
parte, são tantas e tão primárias que aquelas
críticas e barreiras são colocadas como que por
um instinto de sobrevivência de quem quer
gritar as injustiças de sua situação e quer ter
quem ouça. E neste caso são eles, são suas
câmeras.
A noite chega e vamos para uma exibição na
comunidade Novo Horizonte, ali perto. Cada um
deles já sabe o que deve fazer. Uns cuidam da
programação que será exibida, outros dos
equipamentos de som, do aparelho de DVD e
do projetor. Chamam um táxi para levar os
aparelhos. Nós vamos a pé.
Novo Horizonte é a comunidade de Geraldo. E
é com a mãe dele que conseguem um grande
lençol branco que, estendido sobre um varal
improvisado no muro de uma das vielas da
comunidade, servirá como telão para projeção
dos filmes. A movimentação com a montagem
dos equipamentos vai atraindo a platéia. Uns
sentam à porta do bar, outros em uns bancos
de madeira. Na porta das casas as pessoas
colocam as cadeiras para fora e vão se
acomodando.
Geraldo é o mestre de cerimônia. Ao microfone,
ele explica o trabalho deles ali, naquela noite,
e dá início à exibição de uma série de curtasmetragem. Entre um e outro filme, breves
explicações. Chega o momento de assistirem
ao vídeo produzido pelos jovens. As pessoas
vão reconhecendo rostos, paisagens. Olha tu
ali!, sorri uma senhora para seu filho. Êita,
olha aí a casa de Mazinho!.

Jaqueline  Uns assistem e ainda
criticam. 'Ôxe, pra que que vocês vêm
aqui com isso? Por que não vem aqui
pra dar dinheiro?'.

De repente, tudo se apaga. Foi alguém que
tropeçou no fio que leva a energia elétrica desde
o bar até os equipamentos. A equipe logo resolve
o problema e a exibição recomeça.
Dezenas de pessoas que poderiam estar dentro
de suas casas, assistindo ao telejornal ou à
novela. Mas não. Estão ali na rua, se vendo.
Jovens da equipe de produção e moradores da
platéia de protagonistas, todos com muitas
carências, mas, naquele momento, com sua
auto-estima lá em cima, dando o seu recado.
Ao final, hora de desmontar tudo e levar de
volta para o Ideário. Amanhã nos encontraremos
novamente, exceto o Geraldo, que irá trabalhar,
e o Alisson, que estará na escola para o último
dia letivo de 2008. Isto mesmo: já estávamos
quase em abril de 2009 e o ano letivo anterior
ainda não havia terminado.
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No dia seguinte, vamos visitar as Grotas do
Arroz e do Rafael, duas comunidades que
também foram palco de algumas das cenas do
documentário dos jovens.

Graça  As Grotas são paisagens que
ficam escondidas dentro de Maceió. E
na medida em que a gente possibilita
ao jovem fotografar, filmar, registrar
a própria realidade e nós nos inserimos
nisso, os diálogos são estreitados e
isso faz com que nós mesmos,
enquanto educadores, repensemos a
metodologia de trabalho ou alteremos
pautas de acordo com o que ocorre
durante as visitas e saídas do grupo.

Nesse dia, já à noite, fomos visitar uma das
muitas coisas boas escondidas nos extremos da
cidade, às quais Alveriti se referiu. O Mirante
Cultural, no bairro do Jacintinho. Um bairro
popular, bastante estigmatizado pela violência.
Não foi o que percebi naquela noite. Só percebi
a alegria e a festa das pessoas, expressando
sua cultura e se reconhecendo nessa expressão.
Tal como os jovens em seu documentário.
Ah, sim! As praias de Maceió são realmente
lindas. Nem dá vontade de ir embora. Mas, fazer
o quê, né?!

Ideário Comunicação, Educação e
Cultura Popular
Conforme vamos subindo pelos entornos das
Grotas, as paisagens da cidade vão se revelando.
À nossa frente, uma janela de mar, por entre
os morros em cujos vales as grotas se escondem.
À nossa direita, a orla e os edifícios que a
contornam. À nossa esquerda, num ponto ainda
mais alto, o lixão Cruz das Almas. Enorme.
Repleto de urubus em sobrevôo. Impossível
ignorá-lo. Tão destacado, se apresenta e cresce
em direção ao céu.
Sobre o lixão, histórias de pessoas que sobrevivem com seus restos. Histórias de loteamento
das áreas do lixão para a exploração de seus
restos. Histórias de trabalho escravo. Histórias
de descaso do poder público. Mas não é só isso.

Meu nome é Alveriti. Alveriti Junior.
E tô tentando mostrar nas minhas
edições, nos meus vídeos, a minha
visão sobre a nossa cidade. Mostrar
os extremos da cidade, onde muitos
acham que só tem lixo, só tem
bandidos, só tem coisas ruins. Mostrar
as coisas boas, mostrar a cultura
desses locais, a beleza natural,
m o s t ra n d o o o u t r o l a d o, q u e
normalmente não mostram. Por mais
que existam coisas ruins ao nosso
redor, é possível mostrar uma visão
diferente. E espero que com essa
minha atitude eu consiga modificar o
olhar do ser humano, da população,
do meu vizinho, levando a alegria e
as informações que eles normalmente
não vêem. E é isso o que eu espero
é que todos se conscientizem que a
gente só pode crescer valorizando o
que é nosso. Quero mostrar que a
gente tem valor, cara.

Rua Padre Luiz Américo Galvão 632,
Cruz das Almas - Maceió, AL
www.ideario.org.br

Ainda com espírito jovial e engajada
frente às questões sociais, envolvome em lembranças e perspectivas
frente à mobilização de jovens. Por
vezes ouço: a juventude tá perdida,
os jovens não querem nada, não
adianta, não tem mais jeito. Desanimadoras e desafiadoras ao mesmo
tempo essas vozes ecoam com
freqüência na minha cabeça e no meu
coração. O bom é que meus ouvidos
estão atentos a outras tantas vozes
cujas atitudes exitosas falam (...) o
que fazem e como fazem no cotidiano
dos mais diversificados lugares onde
a Juventude tá antenada frente a sua
condição na sociedade...
Maria das Graças Cavalcante
de Oliveira. Pedagoga, Especialista em
Educação, Orientadora Pedagógica do
Ponto de Cultura Ideário
Mobilização, como o nome mesmo
diz, é movimentar, agir em prol de
uma causa, e é isso que falta para que
muito jovens vivam melhor...
Maria Carla Pereira, Comunidade São
Rafael
Textos escritos pelos jovens e educadores
que se envolveram com o Frutos do Brasil
Leia a íntegra em
www.frutosdobrasil.org.br
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CEDECA Pé na Taba

PONTO DE CULTURA PÉ NA TABA
Manaus, AM
Por Leonardo Trielli
Mais um local desconhecido. Mais uma capital
a desbravar. Era isto que eu pensava no sábado,
antes de fechar as malas. Eu estava indo para
Manaus. Minha primeira vez na capital
Amazonense. Meu primeiro contato com a
floresta mais famosa do mundo.
Infelizmente, seria uma visita muito rápida, pois
tivemos que fazer a nossa programação no Norte
do país levando em conta a estranha malha
aérea brasileira. Sobraram-nos dois dias e meio
em Manaus e mais de três em Boa Vista, RR,
para onde eu seguiria nas primeiras horas de
4ª feira. Infelizmente, por conta desta situação,
não pude participar de nenhuma das atividades
previstas no Plano de Mobilização que eles
montaram e executaram para o Projeto Frutos
do Brasil. De qualquer forma, o Ponto de Cultura
Pé na Taba era uma das experiências do Pontão
do Frutos que teve muito destaque, inclusive
na imprensa local. Por isto, quisemos ver de
perto pelo menos o cotidiano da organização.

Domingo, 29 de março
Senhores passageiros, estamos iniciando os
procedimentos de pouso no Aeroporto
Internacional de Manaus. A temperatura local
é de 23 graus e o nosso pouso se dará às 16h00.
Pensei comigo que pelo visto eu não iria sofrer
com o calor que muita gente me disse que eu
iria passar. Afinal de contas, 23 graus é uma
temperatura razoável, dá pra enfrentar na boa.
Engano meu. A umidade da cidade, que a gente
sente na hora em que a porta do aeroporto se
abre dá a sensação de estar bem mais quente
do que parece.
Não sei se eu transpareci com uma cara de bobo
ou se foi a experiência dos mais de 30 anos de
profissão do taxista que entregaram o meu total
desconhecimento da capital. O motorista na
hora percebeu que eu nunca havia estado por
aquelas bandas. E me deu as dicas de sobrevivência na capital manauara:
Aqui a gente não tem polícia. Mas também não
tem ladrão. Não se preocupe. Porque a polícia
era o ladrão, então está todo mundo preso!
Segui rindo para o Hotel, bem no centro de
Manaus. Da minha janela eu via o porto e o Rio
Negro. O explorador francês Jacques Cousteau
ficou hospedado naquele mesmo hotel, em 1981.
Pelo visto o lugar já teve seus dias de glória.
Hoje é apenas um hotel decadente no centro.
Porém confortável e limpo. E, mais importante:
tem ar-condicionado.
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Desfazendo as malas, começo a pensar na minha
visita de amanhã ao CEDECA. O Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CEDECA PÉ NA TABA, é organização que foi
fundada em julho de 2003.

O CEDECA Pé na Taba trabalha temas como
combate à violência sexual de crianças e
adolescentes, combate à violência policial,
capacitação de conselhos tutelares e de direitos,
acompanhamento de medidas sócio-educativas
para adolescentes infratores, combate a
exploração de trabalho infantil, luta contra a
impunidade em homicídios contra crianças e
adolescentes, monitoramento do orçamento
público para as áreas da infância e adolescência
 ou seja, temas para mobilização é o que não
falta.
Para tanto, utiliza como estratégia o atendimento
direto aos adolescentes e jovens, por meio de
ações pedagógicas, psicossociais e sócioculturais, que possibilitem sua inclusão e
emancipação humana, através do Ponto de
Cultura Pé na Taba. Estes são os jovens que
fizeram e fazem parte do Plano de Mobilização
do Ponto de Cultura. E pelo menos alguns deles
eu vou poder conhecer pessoalmente. Quero
saber também como se deu o envolvimento do
Ricardo Nascimento e da Raimunda Morais - ou
Rai, apenas - no CEDECA. Ambos foram os
representantes do Pé na Taba no encontro de
Salvador.
Com um certo receio de me perder, explorei
muito pouco a cidade. Além disso, tinha viajado
alguns milhares de quilômetros, estava cansado
e com fome. Fui em um shopping Center ali ao
lado para comer algo, voltei logo para o hotel
e meu dia acabou cedo. Uma hora mais cedo
que de costume  em Manaus, estamos uma
hora antes do horário de Brasília.

Segunda-feira, 30 de março
Claro que acordei cedo. E claro que fiz confusão.
Fui parar na sede administrativa do Pé na Taba.
Mas a Lucimar se antecipou às minhas confusões
e enviou o motorista deles de Kombi para me
buscar ali e me levar até a sede do Ponto de
Cultura. Para minha surpresa, eles ficam dentro
de uma escola.
Trata-se da Escola Municipal Eng. João Alberto
Menezes Braga. O colégio fica localizado no
bairro chamado Vale do Sinai, na Zona Norte
de Manaus. Bairro simples, poucas semanas
antes havia sido tomado por uma forte enchente.
E não dá para culpar a natureza por isto  o
bairro foi todo construído em cima de um igarapé.
Será que o poder público não pensou nas
conseqüências de se aterrar uma formação
natural como aquela sem nenhum tipo de
planejamento? Quem sofreu as conseqüências
disso, no fim das contas, foram os moradores.
Mais tarde a Rai me contou que antes da
enchente, o Pé na Taba ficava em uma casa
distante poucos metros da escola. Mas eles
perderam a sede, pois a casa foi invadida por
mais de um metro de água da chuva. A direção
da escola cedeu um espaço ao Pé na Taba, já
que a organização já vinha realizando trabalhos
com jovens da escola  inclusive o Frutos do
Brasil.
Pelo lado de fora do pátio interno, ao lado da
porta de entrada do ginásio poliesportivo se
chega ao local onde são realizadas as oficinas
do Pé Na Taba. Aquela 2ª feira era um dia atípico.
Por conta de uma reunião geral de professores
e diretores, não houve aula. O sossego tomava
conta do espaço, o que não significava que ele
permanecia vazio. A todo o momento, a mãe
de um aluno chegava para inscrever seu filho
em alguma oficina. Com a rede sem fio, eu
tenho fácil acesso à internet. O laptop que eu
carrego comigo entra na farra digital e é usado
pelos aprendizes de informática, sedentos por
novas tecnologias.
Esta vontade do saber me chamou a atenção.
E eu quis saber como foi montado e estava
sendo executado o Plano de Mobilização. Eu já
sabia mais ou menos. Como sensibilização, eles
promoveram um concurso literário com o tema
dos 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos.
Depois os jovens fizeram um levantamento das
necessidades para mais tarde transformar tudo
em um documento de reivindicações. Mas como
foi o envolvimento? O que mais houve além
disso?

Com o passar da hora, a fome aperta. E aceito
o convite de experimentar as tipicidades
gastronômicas da Amazônia. Fomos, comer uma
caldeirada de pirarucu com pirão e suco de
cupuaçu  um suco tão consistente que sozinho
valeria por uma refeição.
Para a sobremesa, troquei qualquer doce por
uma conversa com a Lucimar. Ela me contou
toda a sua história de 30 anos de militância
pelos Direitos Humanos e como focou o seu
trabalho na questão da criança e do adolescente.
Nos anos 80 trabalhou na área da infância e
participou ativamente da frente para os direitos
da criança e do adolescente. Lutamos pelo
ECA, conta ela, se referindo ao Estatuto da
Criança e do Adolescente, que se hoje existe,
é graças ao trabalho de milhares de Lucimares
espalhadas pelo país. Ela conta:

Hoje a luta é pela consolidação do
estatuto. Apesar de termos conquistado
muita coisa, os números da violência
infantil ainda são alarmantes.

E são estes números os motivos de ela não
parar a sua luta diária. Luta não remunerada,
diga-se de passagem. Ela me explicou que nunca
recebeu um tostão para militar por esta causa.
E este nem é o objetivo. Isto faz parte de sua
essência, de sempre lutar pela libertação dos
povos, nas suas próprias palavras.
A conversa durou bastante. Tanto que não vimos
o tempo passar e ela estava começando a se
atrasar para uma reunião marcada para a parte
da tarde. À noite, haveria a oficina de teatro, e
eles me chamaram para assistir. Fui para o Hotel
onde, mais tarde, a Lucimar me buscou para
voltarmos ao Pé na Taba.
Durante a aula de teatro tive contato com os
jovens que participam do Ponto de Cultura. Os
meninos e meninas se dispõem a sair de casa
a noite e voltar à escola para aprender e ter
contato com a cultura. Aqui não existe o
estereótipo difundido por todos os cantos, do
adolescente consumista, alienado, alheio. Ali
eles estão aprendendo e sendo cidadãos. E isto
com uma receita simples: uma oficina de teatro.

Os jovens ficaram tão eufóricos depois das
primeiras reuniões que saíam querendo recrutar
outros amigos. Alguns pais gostaram tanto do
projeto, que acabaram se tornando voluntários.
Lucimar Weil, coordenadora do Ponto de Cultura
chegou enquanto eu conversava com a Rai.
Finalmente a voz que eu conhecia de ouvir ao
telefone ganhou um rosto! A fisionomia da
Lucimar personifica uma das características do
povo da região amazônica: a mistura do índio
com o europeu.

34

O Ricardo e a Lucimar fazem questão de fazer
um City Tour por Manaus. Eu já iria embora no
dia seguinte, então precisava conhecer, nem
que fosse de dentro do carro, um pouco da
capital. E passeei pela cidade, onde vi de perto
o Teatro Amazonas que fica no centro histórico
da capital. Conheci Ponta Negra, a primeira praia
de rio que eu conhecia na vida. E um pouco da
própria história da Lucimar, que me mostrou o
bairro onde ela nasceu e cresceu. E, infelizmente,
não tivemos tempo para muito mais. A noite já
corria e no dia seguinte, além de mais um dia
de visita ao Ponto de Cultura, eu partiria para
Roraima.

Terça-feira, 31 de março
Me enrolei na hora do check-out no hotel e
acabei perdendo o café-da-manhã regional que
a Rai tinha preparado especialmente para mim.
Além de envergonhado, fiquei com raiva de mim
mesmo. Ainda mais depois de provar um pouco
do que eu havia perdido: a Rai levou um pote
do creme de cupuaçu que fazia parte do cardápio
da manhã. O sabor não tem igual, porque é
uma mistura cítrica com um forte adocicado.
Diferente de qualquer outra fruta.
Como a Lucimar e o Ricardo, a Rai foi muito
atenciosa. Os três foram tão carinhosos que
parece até pré-requisito para trabalhar no Pé
na Taba. Pensando nisso, comecei a viajar no
que motivou cada um deles a estar ali? A Lucimar
me contou no dia anterior. Mas e o Ricardo? E
a Rai?
Ela era industriaria. Conheceu o CEDECA durante
uma oficina de fotografia ali na escola João
Braga. Em conversas informais com a Lucimar,
ela conheceu melhor a história do CEDECA e
gostou do projeto. E foi se envolvendo. Quando
ela viu, estava tão envolvida, que não dava mais
para conciliar o trabalho voluntário com o
emprego. Não teve dúvida: largou o emprego
na indústria.

Eu achei que ia ficar pouco tempo. Mas eu me
apeguei demais pelo projeto, pelas crianças,
por tudo. Não deu mais pra largar.

Mas este apego não é apenas emocional. Há
também uma causa por trás disto. Há a vivência
de uma realidade que ela quer mudar.
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Eu chego aqui e as crianças me contam
o que acontece na casa delas. A
ausência dos pais. Às vezes, você ouve
uma história de abuso.

Mãe ausente é o que ela não deseja ser. E até
isto, o trabalho voluntário no CEDECA proporciona. Ela passa muito mais tempo com sua
filha Marta, de seis anos.
O Ricardo abraçou o projeto do CEDECA com
vontade.

Gosto de estar no Ponto de Cultura e
ajudar aqueles que precisam, gosto
de poder passar um pouco do meu
conhecimento para eles e também
aprender com eles.

Para ele, a importância de seu trabalho é a
possibilidade de educar através da arte. Explorar,
através da arte, a sua sensibilidade os problemas
da sociedade como um todo. E sobre o Frutos
do Brasil, ele é enfático:

Cada fase do plano de mobilização para mim
foi um aprendizado, na luta por mudanças, estou
a cada dia motivado a agir por direitos humanos.

O histórico do Frutos do Brasil no CEDECA é
mesmo um grande motivador. Desde a fase de
sensibilização, como contou a Rai, o plano de
mobilização foi criando força. Prova disso foi o
aumento cada vez maior de jovens que
participaram dos eventos propostos. Pra se ter
uma idéia, o primeiro, aconteceu no meio de
dezembro, uma época complicada para se juntar
jovens, já que todos estão gozando de férias
escolares. Na ocasião houve presença de 50%
do previsto. Mas no 3º evento, a presença foi
maciça com 112 jovens e 24 educadores, com
programação em horário integral. O resultado
do encontro foi a construção de uma Rede Juvenil
de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças
e Adolescentes. Quer motivação maior do que
esta?

Naquela tarde, a Lucimar apareceu novamente.
Desta vez, quis me levar para conhecer uma
das figuras principais do Vale Sinai, o seu Pedro.
Seu Pedro é um líder comunitário nato. Ele tem
uma voz comunitária (rádio comunitária) na
região e é grande entusiasta dos projetos do
CEDECA. Tanto que cedeu espaço na rádio para
os jovens divulgarem as ações do Frutos. E ele
também foi uma das referências que os
adolescentes consultaram para saber dos
problemas a serem resolvidos no bairro. Suco
de maracujá e dois dedos de prosa são o
suficiente para a tarde ficar perfeita. Uma tarde
quente, mas que guardava ainda uma chuva
torrencial. O seu Pedro e sua esposa não só
ofereceram uma carona até o aeroporto, como
também a casa deles se eu quisesse me banhar
antes de ir viajar, já que eu não estava mais
hospedado. E também me convidou para lanchar
em sua casa naquela noite, antes de eu partir.
Infelizmente recusei o convite por medo de
perder a hora do embarque.
Saímos de lá e voltei ao colégio. Pedi à Rai que
me acompanhasse até um local onde tivesse
um caixa eletrônico. Fomos de ônibus até o
shopping. Me chamou a atenção o local onde
pegamos a condução. Não havia placa, não
havia ponto de ônibus. Apenas um aglomerado
de gente. E eu perguntei se ali era mesmo um
ponto.

É sim! Não é um ponto oficial. Mas
aqui perto não tem parada de ônibus.
Então o pessoal foi parando e sempre
pegando ônibus aqui. Agora virou
ponto.

CEDECA Pé da Taba
Rua Thomé de Souza 185, Cj. Dom
Pedro I, Planalto  Manaus, AM

A contribuição do Projeto Frutos do
Brasil para a consolidação e ampliação
do movimento de defesa dos direitos
da criança e do adolescente com a
participação juvenil foi o grande salto
de qualidade da ação do Ponto de
Cultura Pé na Taba.
Lucimar Weil, coordenadora do
CEDECA PE NA TABA
Cada fase do plano de mobilização
para mim foi um aprendizado, na luta
por mudanças, estou a cada dia
motivado a agir por direitos humanos.
Ricardo Nascimento,
jovem educador
Hoje sinto um desafio maior de estar
compartilhando saberes com a
comunidade
Rai Moraes, educadora

Textos escritos pelos jovens e educadores
que se envolveram com o Frutos do Brasil
Leia a íntegra em
www.frutosdobrasil.org.br

Meu último dia em Manaus chegava ao fim. O
pôr do sol de um laranja intenso mostrava que
a noite ia ser clara. Ao chegarmos à escola, o
seu João, um senhor que eu acabara de conhecer,
fez questão de me levar de carro, ao aeroporto.
A Rai nos acompanhou para me dar tchau. Uma
pena o tempo ter sido tão curto. Ainda em solo
amazonense, eu pensava o quanto a dedicação
por uma causa tão difícil  principalmente numa
região do país onde os índices de violência
infantil das mais diversas ainda são muito altos.
Lembrei da longa conversa com a Lucimar. Como
melhorar estas condições? Qual a receita para
se ter sucesso nesta luta eterna? Concluí que
a receita estava pronta e sendo preparada por
todos eles. E mais uma vez, senti o
contentamento de poder ter sido um pequeno
ingrediente dessa fórmula que traz, todos os
dias, esperança de um futuro  e de um presente
 melhor.
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Diário de Viagem

FASAM
Eu corro atrás dos meus sonhos
PONTO DE CULTURA PARA TODOS OS ESPECIAIS
Itu, SP
Por Fábio Munhoz
Até agora temos apresentado a participação e
mobilização de jovens em busca da melhoria de
suas comunidades. Suas lutas e seus sonhos
para uma vida melhor. Como, por exemplo, a
mobilização da comunidade para a construção
de uma casa de cultura. Ou o trabalho de
produção e reprodução de obras audiovisuais
com e para a comunidade. Os festivais e
encontros das juventudes para debater políticas
públicas. As lutas pela garantia de direitos. As
lutas pela preservação das tradições ancestrais.
Enfim, um boa mostra de belas histórias e
fantásticas experiências de jovens que buscam
construir um mundo melhor.
Esta próxima história, entretanto, apresenta
algumas perspectivas um pouco diferentes sobre
como um jovem pode transformar seu mundo.
São jovens cuja conquista pode ser o
protagonismo sobre o próprio corpo. A grande
mobilização pode ser aquela de circular sozinho
pelas ruas da cidade. A maior participação pode
ser aquela nas tarefas diárias, em casa mesmo.
Coisas muito simples para a maioria das pessoas,
mas que para alguém com algum tipo de
deficiência pode se apresentar como um grande
desafio.
Segundo a pesquisa Retratos da Deficiência no
Brasil (2003), do professor Marcelo Néri
(IBRE/FGV), o país tem 24,5 milhões de
habitantes com algum tipo de deficiência, o que
corresponde a 14,5% da população. Ainda
segundo o estudo, 27% deles não têm nenhum
grau de instrução e 29% vivem em situação de
miséria. As pessoas portadoras de deficiência
recebem cerca de R$ 100 a menos que a média
dos brasileiros. Dos 26 milhões de trabalhadores
formais ativos, somente 537 mil (2%) são
portadores de deficiência.
Esta é a história do Ponto de Cultura Para Todos
os Especias, da FASAM, em Itu, interior de São
Paulo. Seu Plano de Mobilização tem por objetivo
resgatar e divulgar a importância histórica e
cultural da cidade de Itu, através de uma série
de intervenções culturais, sociais e ambientais,
promovida por jovens que freqüentam as oficinas
da instituição. E é importante explicar que, pela
própria metodologia de trabalho da FASAM,
baseada no convívio entre diferentes, iremos
encontrar nessas oficinas jovens com deficiência
visual, outros com deficiência motora, um grande
número com deficiência intelectual e outros
tantos sem qualquer tipo de deficiência, mas
que também, assim como todos nós, têm lá as
suas dificuldades e barreiras a serem superadas.
Seguimos para Itu. Berço da república brasileira.
Cidade que, através das sátiras do comediante
Simplício, ganhou a fama de ser um lugar de
superlativos. A FASAM fica numa rua próxima
ao centro histórico da cidade, próxima também
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ao hotel onde estou hospedado. Faço esse trecho
caminhando e vou observando as peculiaridades
arquitetônicas de uma cidade com muita história.
O casario com as janelas altas, de cara para a
rua. As ruas com alguns trechos ainda em
paralelepípedo. As calçadas altas em relação ao
nível das ruas. Os altos degraus de pedras
inteiras que dividem o acesso das casas para
as calçadas. Tudo muito bem cuidado.
Mas eis que surge a pergunta. E a acessibilidade?
Imagino que deva ser bem difícil para um
cadeirante ou para pessoas com dificuldade de
locomoção circular naquela região da cidade.
Enfim...
Ao chegar sou recebido pelo Zé e pelo Sandro,
que me apresentam todos os espaços e pessoas
da FASAM. Muitas pessoas. As que trabalham,
as que freqüentam os espaços, as que, assim
como eu, estão lá os visitando. Vamos até a
Vera e o Marcos, que serão os meus guias
durante esses dias.
Logo na seqüência tem início uma roda de Hip
Hop, com a participação de jovens de algumas
comunidades da cidade. Todos juntos. Com
deficiência, sem deficiência, todos jovens. Cada
um fazendo a sua rima como pode, dançando
do jeito que dá, ouvindo o MC e convivendo com
as diferenças.

De lá seguimos para a casa de D. Isabel, que
fica num bairro bastante afastado ali do centro
da cidade. Aproveitamos para dar uma carona
para a Aline, cadeirante, que também mora num
bairro bastante afastado do centro, porém do
lado oposto ao bairro de D. Isabel, mas que
sempre está lá pela FASAM.
D. Isabel, 40 anos, é uma daquelas mulheres
cuja vida daria um belo livro. Fico até preocupado
em tentar resumir aqui, em tão poucas linhas,
uma trajetória tão ímpar. Aliás, lembra do Zé?
Pois ele é o ex-marido dela e também tem uma
bela história. Isabel engravidou pela primeira
vez aos 15 anos, porém, no nono mês de
gestação, a neném, uma menina, morreu. Esse
acontecimento marcou muito toda a sua vida.
Anos depois, teve seu filho mais velho, o Ebony,
hoje com 22 anos, que nasceu com autismo.
Numa terceira gravidez, ela sofreu um aborto
natural, aos três meses de gestação.
Sempre com a esperança de ter aquela menina
que perdera em sua primeira gravidez, Isabel
tentou novamente. Dessa vez nasceu Ricardo,
hoje com 18 anos, e que tem a Síndrome de
Down. E eu sempre acreditei que eu deveria
ter aquela filha. Então, depois do Ricardo, eu
tentei mais uma vez e veio a menina. Ela se
chamou Pâmela. Também com a Síndrome de
Down. E foi uma menina que marcou muito a
minha vida . Seus olhos se enchem de
lágrimas. Ela viveu muito pouco. Só cinco anos.
Mas me deixou muitas coisas boas, me deu
muita força para eu acreditar no amanhã De
acreditar neles [os filhos], mesmo com toda
essa problemática, essas deficiências. E ela
partiu com cinco anos de idade.
Nessa época, Isabel e seu marido, o Zé, moravam
num sítio. A poeira das estradas de terra, aliada
a algumas cardiopatias, comuns em pessoas
com Síndrome de Down, levaram a algumas
complicações que fizeram com que Pâmela
passasse mal e morresse nos braços de seu pai,
à beira da estrada, em busca de socorro.
O caso de Isabel e José chamou a atenção de
alguns pesquisadores da Unicamp, que, após
exames e estudos, detectaram um problema
genético em Isabel. A probabilidade de ela ter
filhos com algum tipo de deficiência está em
95%. Os médicos me diziam que eu não podia
mais ter filhos, pois tinha 95% de chance de ter
outros filhos com deficiência. Eles diziam, 'Você
não pode mais ter filhos'. Acontece que mais
uma vez, dessa vez sem planejar, eu fiquei
grávida. Na época todos diziam para eu tirar o
neném, pois se eu quisesse até o juiz autorizaria,
já que eu tinha todo esse problema. Mas eu fui
em frente. O pessoal dizia, 'Você tá lôca! Já tem
dois filhos com deficiência, vai ter mais um!'. E
então nasceu a Paloma, que hoje tem 13 anos.
Ela não tem nenhuma deficiência. E é meu braço
direito.

Não bastasse toda essa história com os filhos,
Isabel também tem em sua biografia uma
juventude de lutas por melhores condições de
vida para a sua família. Ela participou de
movimentos de trabalhadores sem teto, chegou
a ocupar prédios abandonados no centro da
cidade de São Paulo e depois de muita luta
conquistou junto com seus companheiros o
direito de morar em um edifício liberado pela
prefeitura para este fim. Nós queríamos o direito
de ter uma moradia de acordo com a nossa
renda, que a gente pudesse pagar. Porém,
nessa época, já com dois filhos, e com
dificuldades de se manter em São Paulo, teve
que abandonar sua conquista e se mudou para
Itu, onde foi morar em um sítio. Aquele mesmo
onde tempos depois perderia sua filha Pâmela.
Separou-se de José, que durante um bom tempo
chegou a cuidar sozinho de todos os filhos do
casal. Alguns anos depois, 'adotou' para sua
família o Murilo, hoje com 16 anos. Murilo é
deficiente intelectual e filho de uma amiga de
Isabel que, por trabalhar durante todo o dia,
deixa Murilo aos seus cuidados. O Murilo veio
pra aumentar a família. Eu o vejo como que
substituindo um dos filhos que eu perdi. E com
ele eu tive que começar tudo de novo com
sete anos de idade ele ainda não falava, não
comia sozinho. Hoje, dentro da deficiência dele,
o Murilo tá com um desenvolvimento bem
avançado. Então isso é bem gratificante Foi
mais uma luta que veio pra mim. Mais uma
aprendizagem, como mãe, como ser humano.
Foi muito bom ter conhecido o Murilo.
Ouvir D. Isabel traz muitas lições. E quando a
professora é boa, a aula parece passar rápida.
Já é noite. Amanhã tem mais.
No dia seguinte, logo pela manhã, uma conversa
com um grupo de pais. Afinal de contas, eles
têm um papel decisivo na forma como os jovens
com deficiência vão encarar o mundo. Em
comum, relatos de pessoas que saíram de uma
situação de fragilidade, diante da descoberta
das deficiências dos filhos, e foram se
fortalecendo e aprendendo a superar as
dificuldades, os preconceitos, o despreparo das
cidades, das instituições, das pessoas. Sobre
esse despreparo, lembrei-me da tarde anterior,
quando, durante nossa conversa com Isabel,
chegou o oficial de justiça trazendo alguns papéis
do processo de interdição de Ricardo. Para que
o processo fosse mais rápido, seria necessário
que o próprio Ricardo assinasse os documentos,
o que não foi possível [D. Isabel é quem teve
que assinar]. Mas, fiquei pensando, oras bolas,
carambolas... Supondo que o Ricardo conseguisse
escrever seu nome nos papéis, qual o valor
desta ciência (sua assinatura) considerando sua
situação? Afinal, ele é que está sendo interditado,
não? Bem fechemos esse parêntese.
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Aos pais, em comum também, a angústia de
quem sabe da finitude da vida que, se seguindo
a ordem natural das coisas, chegará primeiro
para eles que para seus filhos E a gente pensa,
'Será que eles estarão preparados quando eu
partir?' 'Quem vai cuidar deles?' 'Como vai
ser?'
É muito angustiante.

Cris  Ah, eu tenho um sonho Sonho
de ficar junto com o Ricardo. Diz ela
toda encabulada, sorrindo para o
Ricardo, ao seu lado.

Por isso é que é importante que eles convivam
com outros jovens, com deficiência, sem
deficiência, para que eles aprendam a enfrentar
o mundo sozinhos.
Eu tive que aprender a duras penas a entregar
o filho pro mundo Meu filho teve problemas
com drogas e eu tive que aprender a duras
penas. Amo meu filho, quero o melhor pra ele,
mas descobri que não sou dona dele. Vou ajudálo no que ele precisar, mas não sou dona do
destino dele.
O papo com os pais foi muito bom. Ajudou a
entender que na maioria das vezes o
desenvolvimento de um jovem com deficiência
depende muito mais da atitude dos pais que da
capacidade dos filhos.
Na seqüência conversamos também com a
secretária de educação do município. Ela foi até
a FASAM para receber dos jovens uma carta
construída a partir das atividades do Plano de
Mobilização do Frutos do Brasil. Nesse documento
os jovens expressam tudo aquilo que vivenciaram
durante as discussões nas atividades e apontam
para uma série de demandas e problemas
comuns. Também havia sido convidado o
secretário de cultura. Mas ele não apareceu.
Mesmo assim, essa carta foi encaminhada para
ele. Também receberam cópias o presidente da
Câmara Municipal e o prefeito de Itu.
O dia também foi recheado com uma animada
roda de capoeira e uma fala da União Negra
Ituana, onde foram apresentados e discutidos
vários aspectos históricos da discriminação à
cultura afro-brasileira em Itu. E no finalzinho
da tarde, uma roda de conversa com alguns
jovens. Falamos sobre medos, desejos, sonhos

Aline  Eu não tenho medo nenhum.
Eu corro atrás dos meus sonhos. Meu
sonho mesmo é gravar um CD com o
pessoal do coral. E eu já falei pra
minha mãe: tem um bocado de coisa
aí que eu quero realizar! E um dos
meus outros sonhos é de um dia eu
poder andar sozinha, sem depender
de ninguém. E eu quero dizer que sou
muito feliz por estar aqui com vocês.
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A Cris e o Ricardo são deficientes intelectuais
e se conheceram na escola onde estudam.
Ricardo  A gente se conheceu em 2007. De
2007 pra 2008. Eu gosto muito de cantar, de
dançar, e daí eu fiz uma espécie de loucura de
amor pra ela....

Jean  Meu sonho é ajudar minha mãe a
construir a casa dela. Ela comprou um terreno
para construir, mas não está conseguindo pagar.
E eu quero ajudar ela a construir a casa dela,
pra gente morar junto
porque hoje eu moro
com minha vó....

Afinal, mesmo com as diferenças, mesmo com
as dificuldades, mesmo com as certezas, e as
incertezas, afinal, somos todos seres que
mantemos a capacidade de sonhar. E nos sonhos,
todos queremos um mundo melhor. Cada um
dentro de suas perspectivas...

Associação de Familiares
e Amigos da Saúde Mental de Itu - FASAM
Rua Santa Rita 1463, Centro - Itu, SP
www.fasam.org.br

( ) Que a sociedade seja melhor. Que
as nossas angústias não sejam vistas
apenas como problemas passageiros,
coisas da idade, bobagens juvenis.
Não são. E continuarão a não ser.
É preciso ação. É preciso mobilização.
É preciso que nós jovens, sejamos
participativos. Separados, somos
apenas um detalhe. Juntos, unidos,
fazemos a diferença!
Miriam de Oliveira Ribeiro,
Agente Jovem de Mobilização
( ) Somos 150 mil moradores,
aproximadamente. Uma questão
importante que acreditamos seja
interessante de levantar é: quantos
poucos de nós tivemos ou teremos a
chance de compreender que nossas
vidas são frutos de uma história de
lutas e sonhos, derrotas e conquistas,
lágrimas e sangues, honradez e
desonra, dominação e subjugação?
Quantos
poucos
de
nós
ve r d a d e i ra m e n t e p o s s u i m o s o
s e n t i m e n t o d e p e r t e n c i m e n t o,
invalidando em nós a triste sensação
que muitas vezes sentimos de que
nossas memória e história não passam
de um engodo?
Marcos Pardim, escritor e coordenador
cultural, Ponto de Cultura Para Todos
os Especiais

Textos escritos pelos jovens e educadores
que se envolveram com o Frutos do Brasil
Leia a íntegra em
www.frutosdobrasil.org.br
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Diário de Viagem

Participação é contagioso

Grupo de Teatro A Bruxa Tá Solta

PONTO DE CULTURA A BRUXA TÁ SOLTA
Rorainópolis, RR
Por Leonardo Trielli
Há anos o INCRA cedeu um pedaço de terra
para organizações da Vila Nova Colina, no
município de Rorainópolis, RR. A área foi cedida
para as organizações construírem sua sede. Se
não se fizesse uso do terreno em 10 anos, a
população perderia o direito de utilizá-lo. O
tempo passou e, sem uma ação concreta, a
população iria perder aquele espaço e a
oportunidade de construir um local público.
Quando Nonato Chacon e a jovem Luzia Ribeiro
receberam a tarefa de bolar um plano de
mobilização durante o segundo encontro do
projeto Frutos do Brasil, em Salvador, BA, não
tiveram outra idéia senão a de fazer uso daquele
espaço.

Quarta-feira, 1º de abril
Boa Vista, Roraima. Nunca imaginei que um dia
eu viria pra cá. De madrugada, olho do avião,
a cidade parece uma teia  irradia-se da Praça
do Centro Cívico, onde estão os principais prédios
administrativos do estado. Lembra um pouco o
mapa de Paris. Descobri depois que é de
propósito. Projetada na década de 30 pelo
professor da Universidade Federal Fluminense
e engenheiro civil, Alexandre Dernusson, o
traçado foi inspirado na Paris antiga.
São quase três da manhã, mas a ansiedade me
deixa acordado. No fim desta tarde, eu ainda
farei uma viagem de ônibus até a Vila Nova
Colina, um pedaço habitado por cerca de 2 mil
pessoas no meio da Amazônia, no município de
Rorainópolis.
Às nove e meia da manhã do dia 1º de abril, o
meu celular toca. É Catarina Ribeiro, querida
Catá. Eu a conheci no Fórum Nacional dos Pontos
de Cultura, em Brasília, em novembro do ano
passado. Mas já nos falávamos desde o começo
do Projeto Frutos do Brasil, por e-mail. Em São
Paulo, eu estava preocupado em como chegar
até Nova Colina. No entanto, ela me garantiu
que a partir do momento em que eu estivesse
em Boa Vista, eu estava sob sua responsabilidade
e que ela iria cuidar muito bem de mim.
Nonato Chacon nos encontrou no Hotel onde eu
já fiz check-out. Chacon e Catarina são
praticamente uma única pessoa: trabalham
juntos há 18 anos. Um deles me confessou que
não conseguiria mais trabalhar se não fosse em
companhia do outro. Mas se engana quem pensa
que esta seja uma relação de dependência
emocional quase patológica. Eles simplesmente
descobriram a força que o trabalho em conjunto
pode ter. Tanto assim que, juntos, fizeram A
Bruxa ser um dos grupos mais importantes da
região, cultural e socialmente.
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Depois de almoçarmos no Aipana Hotel, o mais
tradicional da cidade, no coração de Boa Vista,
em frente à sede do governo de Roraima, Palácio
Senador Hélio Campos, nos dirigimos para a
rádio Tropical FM, onde fui entrevistado pela
jornalista Consuelo Oliveira para o seu programa
30 minutos.
Eu já esperava um dia quente. Já morei em
cidade de praia, sei como é o verão. Mas ali a
coisa é diferente (não durou dois minutos fora
da gôndola uma barra de chocolate que eu
comprei no mercado). Garrafa dágua na mochila
é regra. Com a Téia Camargo, artista multimídia
que eu conheci na casa da Catarina e que
participa do projeto Interações Artísticas, fui
caminhar pela capital roraimense e fiquei
impressionado em ver como a cidade é bem
organizada. Ali, como em Brasília, faixa de
pedestre funciona como deveria funcionar em
qualquer lugar do mundo.
O horizonte é fácil de achar. Não há arranhacéus  quem o arranha somos nós, com a mão,
basta levantar o braço. O firmamento parece
que encosta-se a mim. É imenso e azul. Parece
chegar até o chão.
Conversando com a Catarina, eu percebo a
capacidade mobilizadora do grupo. Eles estão
há semanas se preparando para o evento do
qual eu vim participar. O plano de mobilização
da Bruxa tem um resultado muito concreto 
e põe concreto nisso! Trata-se da construção da
primeira fase de um complexo cultural, que irá
abrigar o núcleo de Nova Colina do Ponto de
Cultura A Bruxa tá Solta, o Sindicato dos
Piscicultores de Nova Colina e a Associação dos
Agricultores Sustentáveis de Nova Colina.
Ainda nem chegamos em Rorainópolis e minha
imaginação já monta as imagens do que pode
ser a Vila, o Complexo Cultural e tudo o mais.
Eu, Catarina, Mara e Téia embarcamos no ônibus
às 18h30. Chegamos na Vila Nova Colina à 00h.
Nos recebem, à beira da BR-174, a Luzia (a
jovem que foi ao encontro de Salvador), o Iuri
e o Ademar. Mesmo estando há quase uma
semana na região Norte do país, eu ainda me
admiro. Eu estou na Amazônia!

O Complexo está erguido. É um embrião. Esta
primeira etapa é uma tenda de alvenaria e
madeira, que servirá de palco para apresentações
culturais e reuniões e assembléias da população.
Sob o telhado, o chão ainda está na terra. Falta
pouco mais de um dia para a inauguração e eu
penso se realmente isso vai dar tempo de ficar
pronto. Não conheço a força que tem o pessoal
de Nova Colina. Mulheres, homens, crianças,
jovens, ninguém ali está parado. Todos se
ocupam de algo. Quem tem experiência em
construção, está misturando o cimento. Quem
não tem, limpa o terreno com facão, ancinho e
carrinho de mão. Eu me aventuro em dar uma
força, mas bastam cinco minutos de trabalho
duro pra que eu perca o fôlego e sue em bicas.

Quinta-feira, 2 de abril
Um temporal lá fora acorda todo mundo. Dormir
em rede foi uma boa surpresa! Imaginei que
iria acordar cheio de dor nas costas, mas não.
Dormi feito uma pedra. Claro que o cansaço de
todas essas viagens de avião e ônibus contribuiu
para a profundidade do meu sono. Mas o silêncio
e a paz de espírito que aquele lugar proporciona
também deram uma grande contribuição. Apesar
da chuva, não está frio. O banho, gelado, dá
mais disposição. Agora é hora de tomar café na
casa da Dona Lídia, a mãe da Luzia e da Adriana.
Macaxeira, tapioca, café preto, leite quente e
suco. A mesa já está posta e a Dona Lídia me
recebe. É a primeira vez que eu a vejo. As boasvindas já estão dadas e a impressão que dá é
a de que eu não estou lá pela primeira vez.
Parece que eu volto a um lugar do qual eu
sempre fiz parte. Atribuo esta sensação a uma
única causa: hospitalidade e bondade, dela, do
seu Waldemar, o seu marido, e das suas jovens
filhas, Luzia e Adriana.

Uma bela mulher com traços indígenas conversa
animadamente com Catarina. É Conceição,
esposa do presidente da Associação dos
Agricultores Sustentáveis de Nova Colina, o
Domingos. Ela também tomou partido na
mobilização da comunidade. Domingos, Seu
Raimundo e o vereador Pinto Loco se destacam.
Eles são líderes da turma e, como numa peça
ensaiada, orquestram todo o pessoal com uma
invejável harmonia. E quem pensa que
coordenar é mandar e cobrar resultados está
enganado. Os três estão lá todos os dias, também
com a mão na massa, junto com todo mundo.
A Luzia me contou depois. No dia marcado para
a primeira limpeza do terreno, quando o local
não passava de um monte de mato alto, não
havia ninguém. Ela chegou cedo, junto com o
Pablo, o Iuri e a Adriana. O desespero quase
tomou conta.

- Não vai dar, Luzia. Ninguém veio.
Vamos embora!

A casa é no terreno vizinho ao do lugar onde
estamos hospedados  uma casa alugada
especialmente para abrigar o povo que virá de
fora para a inauguração do Complexo Cultural.
A construção em alvenaria  grande parte das
casas de Nova Colina é feita em madeira  abriga
a Lanchonete da Lídia, aberta pela frente por
duas grandes portas de aço, o lar da família
Ribeiro (Dona Lídia, Seu Waldemar, Luzia e
Adriana) e, numa porta ao lado da lanchonete,
o Núcleo de Nova Colina do Ponto de Cultura A
Bruxa tá Solta. Aliás, esta história é uma mostra
do comprometimento do seu Waldemar com a
comunidade  ele cedeu um espaço da própria
casa para o Ponto de Cultura. Ele não cobra
aluguel para isto.
O Complexo Cultural fica a aproximadamente
um quilômetro dali. Caminhamos pelas ruas de
terra jogando conversa fora. Quando entramos
na vicinal do Complexo, avistamos um caminhão
e alguns homens erguendo um poste, bem na
frente do terreno. É a companhia de energia
elétrica. A prefeitura instalou rede elétrica nesta
região, senão o Complexo não teria energia. E
os moradores do entorno que não possuíam
ligação de energia acabaram se beneficiando.
A Catarina me mostra também uma caixa dágua,
que também foi instalada no local para o
complexo e, da mesma forma, beneficiou a
população.
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Já estavam voltando quando ouviram, vindo do
meio do terreno, entre as folhas altas do mato,
o barulho de um facão podando maços de
plantas. Era Pinto Loco. Sozinho, ele havia aberto
um enorme clarão no meio do terreno. Este fato
fez reacender nos quatro a força e a vontade
de manter o rumo do barco. Mais curioso foi
ver como esta força é contagiosa. Em poucas
horas, depois de tomarem ciência da situação,
dezenas de pessoas aderiram ao movimento, e
ajudaram a limpar o terreno.
Tão emocionante quanto ouvir a história é fazer
parte disso  mesmo eu tendo suado bem menos,
ou ter chegado já na reta final. Todos fazem
questão de me incluir neste bolo. Agora que a
tarde começa a cair e a vontade de tomar um
café fresco se instala, caminhamos de volta à
casa da Dona Lídia. Por lá o café sai a toda hora.
Junto com o café preto, pupunha cozida na hora
 não é o palmito, mas o fruto que dá nessa
palmeira. O dia termina na única lan house da
Vila. Como chovia, o acesso estava muito
complicado. Deu pra pegar poucos e-mails e
responder menos. A rede me espera  não a
rede mundial, a rede onde eu durmo. E lá se
vai mais um dia em Roraima.

Sábado, 04 de abril
Na sexta-feira choveu muito e isto nos preocupou. O tempo poderia atrapalhar a inauguração
do complexo. Mas hoje apenas o sol deu o ar
da graça. E a terra úmida da chuva do dia
anterior deixou a temperatura mais amena. O
tempo, afinal, estava perfeito para a festa.
Ontem, o dia foi praticamente igual à quintafeira  exceto pelo happy hour que nós nos
demos ao luxo de fazer no fim do dia. Também
consegui aproveitar a lua que apareceu enorme
no meio da noite, bem perto do horizonte. Mas,
aquela tranqüilidade da noite anterior hoje dá
lugar à agitação da ansiedade pela inauguração.
A Dona Lídia está acordada desde quatro da
manhã, preparando a merenda que será servida
após a cerimônia. Ela não está cobrando nada
por isto. Faz porque quer. E quer muito. Quer,
como todas as pessoas que ajudaram a erguer
o complexo, que as suas filhas tenham um
espaço comunitário. Quer porque é cidadã que
planta pois sabe que vai colher mais tarde. E
hoje é o dia da colheita da primeira safra.
O Chacon está gripado, por isto, só chegou
ontem à noite. Junto com ele chegou também
o Éder Sobral, ator do grupo. Quando cheguei
ao Complexo Cultural, já havia bastante gente
aguardando o início da cerimônia. Além de Nova
Colina, o Ponto de Cultura A Bruxa tá Solta
também mantém outros núcleos, em duas vilas
de Rorainópolis  Martins Pereira e Equador.
Todos os jovens dos dois núcleos já chegaram
e estão ajudando a ajeitar as cadeiras e mesas
emprestadas pela escola pública local e a
pendurar o banner produzido especialmente
para a ocasião.
Pouco mais de nove da manhã e o Chacon
anuncia a inauguração. Os jovens Adriana e
Pablo são os mestres de cerimônia. Eles dão
início ao evento chamando as pessoas que
comporão a mesa, a saber: Domingos Ferreira,
presidente da Associação dos Agricultores
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Sustentáveis de Nova Colina; Raimundo Pinheiro,
presidente do Sindicato dos Piscicultores de
Nova Colina; Catarina Ribeiro, Coordenadora do
Ponto de Cultura A Bruxa ta Solta; vereador
Joarismar Pinto Louco, representante da Câmara
Municipal de Rorainópolis; Valdecir Cardoso,
coordenador do Colegiado do Território de
Cidadania Sul de Roraima; Márcio Sergino,
Presidente da Federação de Teatro de Roraima,
Juliano Mello, do campus Novo Paraíso IFRR;
Ronildo Viana, Superintendente de Aqüicultura
e Pesca em Roraima e da SEAP - Secretaria
Especial da Presidência da República; Rose
Ferreira, representante da Superintendência do
Incra-RR; James Barros, prefeito do município
de Rorainópolis; e eu.
Antes de começarem os discursos, os jovens
mestres de cerimônia chamaram ao palco o Seu
Vili, de 78 anos, que cantou e tocou modas de
sanfona para o público. Também chamaram a
jovem Micileide Monteiro, do núcleo Equador,
que leu um poema de sua própria autoria, que
sintetiza a história da construção do complexo
cultural e a importância deste aparelho público
para os cidadãos de Nova Colina.
Discursos são discursos. Todos o fizeram  eu
inclusive. Não que tenham sido irrelevantes,
mas é de se esperar que as palavras fossem
todas de apoio ao que os jovens de Nova Colina
realizaram junto com a comunidade. No entanto,
uma das frases que me emocionou fora de
Ronildo Viana, citando o verso de um poema de
amor de autoria de Assis Pereira do Acre: Duas
pessoas não só se amam quando se beijam mas
quando, juntas, olham a mesma direção.
Com o fim da cerimônia, todo mundo foi se
servir das delícias da Dona Lídia. Eu e a Luzia
ainda fomos dar uma entrevista para o repórter
da TV Rede Amazônica, filiada da Rede Globo,
que fez uma reportagem sobre o evento.
Após a comilança, recebemos um convite que,
para mim, foi um dos melhores já recebidos. O
Domingos foi nos buscar no seu espanta-cão
(o chassi de um caminhão que ele comprou só
para poder ajudar na construção do Complexo)
para o pessoal ir dar um mergulho no seu quintal.
O quintal da casa do Domingos e da Conceição,
é um pedaço intocado da Amazônia. E, depois
de um verdadeiro rally pelas vicinais, com direito
à lama na cara e tudo, fomos agraciados com
um mergulho no Rio Tentativa, um afluente do
Amazonas que passa ali pelo assentamento onde
o casal vive. Foi a despedida perfeita. Afinal,
em Manaus não tive tempo nem de ver a cidade,
quiçá me banhar em algum pedaço da maior
bacia fluvial do mundo. Amanhã volto pra São
Paulo renovado, e com uma experiência na
bagagem que será impossível reviver. E, claro,
com a alma bem mais elevada.

Grupo de Teatro A Bruxa Tá Solta
Rua Jerusalém s/n, Vl do Equador
Rorainópolis, RR

...Conseguir juntar políticos,
comerciantes, entidades religiosas e
moradores locais em prol de um
resultado não é uma tarefa fácil, mas
a gente conseguiu, e podemos dizer
com orgulho que com a ajuda de todos,
nós estamos construindo um espaço
onde a cultura poderá interagir com
religião, onde política e lazer estarão
juntos, onde tantos os jovens como
os mais velhos estarão aprendendo e
ensinando.
Luzia Ribeiro,
jovem da Bruxa Tá Solta

Textos escritos pelos jovens e educadores
que se envolveram com o Frutos do Brasil
Leia a íntegra em
www.frutosdobrasil.org.br
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Outras Histórias
Associação de Artes
Visuais Diadema

PONTO DE CULTURA COMUNIDADE AUDIO VISUAL
Rua Guarani 790, Serraria  Diadema, SP

O pessoal da Comunidade Audiovisual pretendeu
formar um núcleo de ação através de encontros
com Agente culturais (funcionários da prefeitura)
e com jovens da cidade que morem em áreas
de baixa infra-estrutura (áreas sem saneamento
básico, áreas de mananciais etc). Estes grupos
iriam, juntos, fazer estudos e pesquisas locais
para procurar entender os principais problemas
de infra-estrutura destes bairros para poder
abrir o diálogo com o poder público e lutar por
melhorias nas condições da estrutura local.

Associação Cultural e
Assistencial do Projeto
Usina de Sonhos

PONTO DE CULTURA AUDIOPRODUTORA POPULAR

PONTO DE CULTURA NÚCLEO BARRETO

Rua Dr. March 12, Sobreloja, Barreto
Niterói, RJ
www.nucleobarreto.org
Os jovens do Núcleo Barreto quiseram organizar
e conhecer a própria realidade, a dos jovens da
cidade de Niterói e municípios vizinhos, para
juntos buscarmos novas alternativas sócioambientais. Para isto, promoveram uma grande
mostra de vídeo como forma de sensibilização,
intensas rodas de debates entre os jovens e por
fim, colocar em prática as ações de mudança
propostas durante os debates.

Associação Grãos de Luz
PONTO DE CULTURA GRÃO DE LUZ E GRIÔ

Pça. Generoso Marques 90, Galeria Andrade,
Edifício Astor, 66C  Curitiba, PR

Rua Nossa Senhora da Vitória s/nº
Lençóis, BA

www.cefuria.org.br

www.graosdeluzegrio.org.br

O Plano de Mobilização buscou mostrar aos
jovens que participam dos projetos Ponto de
Cultura Áudioprodutora Popular e Projeto Rede
da Vida a história da formação da região e a
realidade da periferia de Curitiba (especialmente
região sul da cidade), bem como debater com
eles as possíveis soluções para os problemas
que atingem os jovens (violência, drogas,
gravidez na adolescência etc). Mostrar também
o que existe de bom na comunidade onde vivem,
que iniciativas são realizadas para mudar a
realidade dos moradores (mostrando que há
muito mais para se mostrar do que a violência
alardeada pela imprensa curitibana).
Ao final do plano, os jovens participaram de
uma sessão na Câmara de Vereadores de
Curitiba:

O Grãos de Luz aproveitou a metodologia do
Frutos do Brasil para um projeto que vem
desenvolvendo desde 2006, o Trilhas Griôs de
Lençóis, de turismo comunitário.

A apresentação do trabalho na Câmara dos
Vereadores de Curitiba superou as expectativas.
Em princípio seriam apenas 15 minutos para
mostrar os resultados na Tribuna Livre. O assunto
tomou conta da sessão. Foram 1 hora e 30
minutos em que 3 jovens do projeto falaram
sobre as dificuldades encontradas no bairro a
partir do City Tour realizado. Ainda estamos
avaliando resultados, recebendo contatos de
vereadores, ou seja, o trabalho ainda não
acabou.
Anderson Moreira  Coordenador
Técnico/Pedagógico
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Associação de Formação
Social, Cultural e
Ambiental do Barreto

Com a metodologia do Frutos, o Grãos de Luz
buscou identificar um jovem da comunidade
para participar do grupo de turismo de base
comunitário do Grãos de Luz e Griô e fortalecer
a identidade e participação dos jovens nos
conselhos municipais da cidade de Lençóis com
um jovem no Conselho de Educação, um no
conselho de Cultura e Turismo e outros jovens
participando do Trade turístico e das atividades
de discussões de política publica da Secretaria
de Cultura e Turismo da Cidade de Lençóis.

AMANDA - Associação
Mundo Animado das
Artes

Catavento Comunicação e
Educação Ambiental

Rua Meton de Alencar 106, Centro
Fortaleza, CE

www.catavento.org.br

PONTO DE CULTURA CINEMA DE ANIMAÇÃO:
INCLUSÃO SOCIAL DO TERCEIRO MILÊNIO
www.amanda.org.br
O Plano da AMANDA visou promover um debate,
por meio de uma mostra audiovisual com os
jovens dos seguintes Pontos de Cultura:
AMANDA, Roteiros de Luz, CIRCO, Encine,
Lampião de Arte e Cultura, Arte de Côco e Aldeia
Digital. Desta forma, o Plano pretendeu instigar
e motivar os jovens a repensar os hábitos e a
responsabilidade pela vida a partir da afirmação
pessoal através dos estudos, busca dos
conhecimentos e cuidado com o meio ambiente.
O debate contou com participação de
representantes de ONGs de meio ambiente para
a discussão deste tema específico.
Após todo o trabalho de sensibilização e de
conhecimento da realidade, através de enquete
com jovens da região, foi realizado um grande
debate sistematizado sobre a importância dos
estudos e meio ambiente, junto uma mostra de
animação e vídeos sobre meio ambiente. Deste
debate, foi feita uma Carta Acordo de
Convivência com o Planeta que, juntamente
com os estudos levantados sobre o tema, foram
multiplicados pelos participantes.

Casa dos Meninos

PONTO DE CULTURA CASA DOS MENINOS

PONTO DE CULTURA DOIS DEDOS DE PROSA

Rua Costa Barros 1088, casa 14, Centro
Fortaleza, CE

Aproveitando o trabalho de mapeamento nos
assentamentos de reforma agrária, o Catavento
montou um plano que objetivava fortalecer o
grupo de jovens do assentamento Muxuré Velho,
por meio de atividades que debatam e coloquem
em prática a participação dos jovens nas políticas
de participação na comunidade de São João
Velho, além do fortalecimento da identidade
juvenil.
Para chegar nesta meta, as primeiras etapas 
sensibilização e conhecimento da realidade da
juventude local - foram feitas simultaneamente.
Eles fizeram uma pesquisa para saber como
pensam e o que desejam estes jovens. O
questionário, no entanto, foi feito em conjunto
com os pesquisados, como resultado de rodas
de conversas e debates.
Com a sistematização da pesquisa em mãos, o
Catavento quis dar voz a esta juventude. Com
formações em técnicas de produção de rádio,
foi produzido um rádio-documentário, com coleta
de histórias de jovens.
Com tudo pronto, a idéia foi distribuir os materiais
de áudio nas comunidades, pontos de cultura e
rádios locais e na internet. A última fase é a da
discussão. O objetivo já fora alcançado, mas o
plano foi apenas um embrião. Agora, eles
pretendem debater tudo o que eles aprenderam
até o fim, escolher projetos e discutir como
realizá-los.

Rua Yaoshimara Minamoto 656, Jd. Fim de
Semana  São Paulo, SP
www.casadosmeninos.org.br
O Plano do Casa dos Meninos visou promover
a participação ativa e qualificada dos adolescentes
e jovens de 15 a 18 anos nas Conferências da
Criança e do Adolescente, regionais e municipais,
do município de São Paulo no ano de 2009. Para
tanto, captou a percepção e a subjetividade de
adolescentes e jovens sobre a situação concreta
de vida na sua área de vivência; promoveu o
diálogo desta percepção e subjetividade com os
dados oficiais do Diagnóstico da Criança e do
Adolescente fornecido pelo CMDCA/SP em 2007;
promoveu o debate com especialistas,
especialmente convidados, sobre as situações
concretas levantadas pelos jovens participantes
e as informações do diagnóstico; promoveu um
encontro presencial de 1% da faixa etária de
15 a 18 da UPP 254 (Unidade de Planejamento
Participativo), e multiplicou posteriormente essa
ação para as demais UPP´s; e sistematizou e
promoveu ampla divulgação dos debates e
conclusões tiradas do encontro.
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CAIS do Parto - Centro
Ativo da Integração do
Ser
PONTO DE CULTURA DE ANTENA LIGADA
Rua Maria Ramos 1212, Bairro Novo
Olinda, PE
www.caisdoparto.org
O objetivo do plano foi reintroduzir o projeto
DE ANTENA LIGADA no seio de uma escola
estadual, capacitando alunos e professores do
Ensino Fundamental II e Ensino Médio nas áreas
relacionadas com a comunicação e a expressão
cultural local, visando à formação de Agentes
Jovens Multiplicadores de Cultura nas escolas.
Ficou decidido o fortalecimento de parcerias
com o grupo Maria da Conceição e com os
comunicadores da Rádio Comunitária Sol FM.
Os jovens participantes do projeto fizeram visitas
à câmara dos vereadores de Olinda e a
organizações de fomento à cidadania.
Estas visitas os fizeram entender melhor o
conceito de cidadania, que inclui, por exemplo,
o monitoramento constante do poder público.
Como resultado, o De Antena Ligada voltou
com tudo na Escola.

CEDECA Interlagos
Centro de Defesa dos
Direitos da Criança e do
Adolescente
PONTO DE CULTURA ESPAÇO NOVO MOVIMENTO
Rua Nossa Senhora de Nazaré 51,
Cidade Dutra  São Paulo, SP
www.cedecainter.org.br
O Plano de Mobilização do Espaço Novo
Movimento buscou realizar debates interventivos,
utilizando as diversas formas de expressão da
arte (mídia, grafite, dança) e do esporte para
discutir de forma lúdica os direitos humanos de
crianças e adolescentes com a finalidade de
mobilizar.
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CRIA - Centro de
Referência Integral de
Adolescentes

PONTO DE CULTURA SER-TÃO BRASIL - REDE DE
ARTES E SENTIDOS
Rua Gregório de Matos, 21, Pelourinho
Salvador, BA
www.criando.org.br
Por Fernanda Colaço*
O Plano de Mobilização esteve inserido no
Programa de Educação para Cidadania do CRIA,
especificamente no eixo de atuação institucional
de Irradiação de metodologia e articulação da
Rede Ser-tão Brasil.
A Rede Ser-Tão Brasil é uma articulação entre
17 grupos comunitários da cidade de Salvador
e grupos culturais de 19 municípios baianos,
inicialmente provocados pelo CRIA, que busca
a transformação social através da arte, revelando
novas formas de desenvolvimento local a partir
da expressão das culturas populares.
Nesse sentido, os objetivos do Plano de
Mobilização comungaram com os objetivos da
Rede Ser-tão Brasil contribuindo com o
engajamento da juventude em experiências
efetivas de participação política: inspirar novas
experiências e ações organizadas coletivamente,
com e pela juventude, que valorizem a
criatividade, a liberdade, a criação artística, as
culturas tradicionais locais, a relação do homem
com a terra e as formas solidárias de sobrevivência; a partir de articulações político-culturais
locais, pelo bem comum e possibilidade
da vida simples e digna em cada lugar.

O Plano de Mobilização envolveu 7 grupos
comunitários organizados por jovens em 9
pequenos planos de mobilização realizados nas
comunidades de São Lázaro, Fazenda Grande
do Retiro, Pernambués, Periperi, Paripe, Fazenda
Coutos, São Tomé de Paripe. Parte destes planos
aconteceu dentro da agenda de atuação política
da Rede através de feiras culturais, momento
estratégico para mobilizar diversos atores locais
revelando as especificidades e militâncias nas
áreas de saúde, educação e cultura, de cada
grupo com sua comunidade, além de ser uma
grande mostra que revela as artes e culturas
desses territórios.
Resultado de toda essa movimentação é a maior
aproximação e diálogos entre as lideranças de
dentro e fora das comunidades; mais parcerias
estabelecidas entre os grupos comunitários e
esses representantes culturais, assim como
também maior entendimento por parte dos
jovens participantes sobre as discussões que
foram levantadas na Conferência Nacional de
Juventude, através das cartilhas utilizadas como
ferramentas para subsídiar as discussões
realizadas nas ações.

Fundação Cultural
Conscienciarte

PONTO DE CULTURA CENTRO CULTURAL
CONSCIENCIARTE

Rua Goiás 97, Centro  Paracatu, MG
www.conscienciarte.org.br
O Plano de Mobilização teve como objetivo
despertar o protagonismo juvenil dos atendidos
pelo Ponto de Cultura Centro Cultural
Conscienciarte, promovendo a democratização
do acesso a bens culturais e de lazer para os
moradores das comunidades carentes da cidade
de Vazante no noroeste de Minas Gerais.

A idéia sugerida pelo projeto Programa Frutos
do Brasil de discutirmos participação juvenil e
políticas de juventude, foi acatada de imediato,
afinal, mesmo quando sabemos as formas
conscientes de agir e não a praticamos,
percebemos que estamos deixando em nossas
trajetórias, enormes lacunas que só reforçam
a distância entre os nossos discursos e práticas.
Por entender isso e mais ainda por estar
empenhado na luta por mudanças de atitudes
que resulte no comprometimento com o bemestar de outras pessoas e da nossa sociedade
de um modo geral, realizamos uma ação com
significados expressivos, que só contribuiu para
uma maior tomada de consciência dos
interessados, resultado de um forte desejo de
mudança, digno de ser multiplicado.
Me invento e reinvento quando me proponho a
trabalhar com essa juventude e isso só traduz
a força, capacidade e necessidade que temos
em estar juntos para promover mudanças, recriar
histórias, unir pessoas para somar forças, essas
são as nossas ferramentas infalíveis de trabalho,
contra esse sistema social compulsório e
antidemocrático.
Romilson Freitas,
dinamizador cultural da
comunidade de
Periperi/Nova
Constituinte
* Fernanda Colaço é Arte-educadora e responsável

pela formação e acompanhamento da atuação
comunitária dos jovens dinamizadores do CRIA.
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Grande Circo Arraial
Grupo de Ação Ambiental
Escola Pernambucana de Vila Viva
PONTO DE CULTURA DA OCA
Circo
Rua Lauro Sodré s/nº, Vila de Alter do Chão
PONTO DE CULTURA GRANDE CIRCO ARRAIAL

Rua José Américo de Almeida, Quadra 9 lote 5,
Bairro Macaxeira  Recife, PE
www.escolapecirco.org.br
O Grande Circo Arraial teve como meta fortalecer
uma ação que já é feita na organização,
aumentando ainda mais o seu impacto. Tratase do Troca e retoca, projeto que contempla
a troca de experiência entre grupos de juventude
e arte, oficinas artísticas, apresentação de
espetáculos e conversa sobre os processos
artísticos dos grupos juvenis da cidade. O plano,
era fazer um Troca e retoca uma sexta-feira
por mês durante um semestre (entre março e
setembro de 2009).

Santarém, PA

www.vilaviva.org.br
O Plano do Ponto de Cultura da Oca tinha entre
seus principais objetivos aprofundar o conhecimento da realidade dos jovens da comunidade,
estimular a integração da comunidade, famílias
e escolas, realizar resgate de identidade cultural
valorizando a cidadania e inclusão social do
jovem, incentivar o protagonismo juvenil, promover o debate, discussão e participação em
políticas públicas dos jovens da comunidade,
tudo por meio das oficinas, eventos e atividades
já desenvolvidas pelo Ponto de Cultura da Oca.

Para tanto, foi feito um mapeamento dos grupos
juvenis da zona norte do Recife, com visitas in
loco, realizadas pelos Jovens da Trupe Circus
para convidá-los para o Troca e retoca, sendo
um grupo convidado para apresentar sua
experiência junto a Trupe.

Grupo Atitude

Além do Troca e retoca, eles também promoveram três debates batizados de Conversa afiada
para discutir, entre outras coisas, a importância
da participação dos jovens nesta ação, a arte
como um caminho possível para a geração de
emprego e renda e, no último, Como chegamos,
onde mudamos e para quê continuamos?. A
idéia desta conversa final foi elaborar um
documento que contemple políticas públicas
voltadas para juventude no segmento artístico,
cultural e de educação a ser apresentado na
secretaria especial de juventude do estado de
PE.

www.grupoatitude.org.br

PONTO DE CULTURA ATITUDE JOVEM

QNM 09, Cj. E, casa 32, Ceilândia Sul
Brasília, DF

O objetivo do Grupo Atitude com o Plano de
Mobilização foi fortalecer grupos de jovens que
estão no movimento cultural da cidade de
Ceilândia, DF, desenvolvendo atividades sócioculturais e, dessa forma, estimular o surgimento
de novos grupos para que se organizem
culturalmente e politicamente.
Na sua primeira fase, o plano previu a apresentação dos materiais do projeto Frutos do Brasil
para os membros da organização Atitude e
atores sociais ligados à instituição. Em um
segundo momento, os jovens estudaram
materiais com o mesmo perfil do documentário
e do livro Frutos do Brasil.
Depois, o grupo fez um levantamento dos
projetos de juventude da cidade tanto do poder
público quanto da sociedade civil. Com os dados
em mãos, o Grupo começou a realizar visitas
em Escolas e mais tarde, promoveu um encontro
com jovens para divulgar seu plano de
mobilização e convocá-los para uma tarefa que
não seria simples: uma oficina de três dias com
o material do Projeto Frutos do Brasil em escolas
públicas da Ceilândia, nos mesmos moldes dos
encontros de formação feitos em Atibaia, SP e
Salvador, BA.
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O resultado dessas oficinas foi o levantamento
das necessidades da juventude e as medidas
que os jovens entendem que o poder público
pode realizar para a resolução dos problemas.
E este levantamento  um compêndio com texto,
fotos e registro em vídeo do projeto, foi entregue
para o poder público local, representado pela
administração da cidade.

Grupo Nós do Morro

PONTO DE CULTURA NÚCLEO DE PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL

Av. Presidente João Goulart 466, Vidigal
Fundos  Rio de Janeiro, RJ
www.nosdomorro.com.br
O Plano de Mobilização do Núcleo de Produção
Audiovisual buscou presentar alternativas ao
consumo de produtos recicláveis e estimular a
consciência ecológica nos membros do Grupo e
demais amigos e moradores da Comunidade do
Vidigal.

IPeC - Instituto de
Pesquisa de Cananéia
PONTO DE CULTURA CAIÇARAS

Rua Francisco Chaves, 263  Cananéia, SP
www.ipecpesquisas.org.br
O Plano de Mobilização do Ponto de Cultura
Caiçaras teve como principal objetivo promover
a participação de mais jovens em processos de
tomada de decisão, diálogos sobre politicas
públicas, valorização cultural e desenvolvimento
local, dentro de temas como educação, cultura,
meio ambiente, saúde, história local, etc. Para
isso, deram continuidade na produção de
materiais educomunicativos, na mesma linha
participativa de projetos como o livro e o vídeodocumentário Saberes Caiçaras e fomentaram
mudanças sócio-culturais e ambientais através
da divulgação do material produzido pelo projeto
em diversos meios, como a rádio comunitária,
rádios escolares e internet.

IPSO - Instituto de
Pesquisas e Projetos
Sociais e Tecnológicos
PONTO DE CULTURA VILA ALBUQUERQUE

Rua Rego Freitas 454, 11º andar, Vila Buarque
São Paulo, SP
www.ipso.org.br
O Cineclube Vila Buarque realizou um ciclo de
exibições de curtas/ médias ou longas metragens
produzidos de forma independente por jovens
nos últimos cinco anos. Após cada exibição,
aconteceu um debate com os realizadores e o
público.
A escolha dos filmes foi baseada em temas de
interesse dos jovens, tais como sexualidade,
participação política jovem, inserção social e no
mercado de trabalho, etc.

Oficina de Vídeo - TV OVO
PONTO DE CULTURA ESPELHO DA COMUNIDADE

Pça. Saldanha Marinho s/n, Casa de Cultura,
sala 16  Santa Maria, RS
www.fotolog.terra.com.br/pcespelho
O objetivo do plano de mobilização foi promover
o encontro entre os jovens que compõem a TV
OVO para a discussão especificas de
problemáticas da Juventude. Tendo como base
as resoluções da 1° Conferência Nacional de
Juventude buscamos desenvolver os quadros
do programa mensal de 30 minutos que vai ao
ar no projeto TV OVO no Ônibus, parceria
firmada com o transporte coletivo de Santa
Maria - RS e demais peças audiovisuais para
exibição no canal público TV Câmara, aos finais
de semana. Acreditamos assim que as discussões
internas e a exibição posterior do produto
audiovisual possibilita chamar a atenção para
as proposições da juventude , além de atingir
essa parcela da população que em Santa Maria
permanece sem atenção especifica.
Participar do projeto Frutos do Brasil foi uma
experiencia nova e muito gratificante. Unir
jovens, para debater temas como participação
politica, uso do tempo livre , atitudes solidárias
e mídia , temas eleitos a partir de nossas
vivências e que ainda resultaram em produções
audiovisuais. A maior alegria desse trabalho não
está no resultado material e sim no processo
colaborativo, que esteve a frente de todas as
atividades. Os temas a serem debatidos em
cada encontro, o momento de unir atividades
de exibições a esses momentos, a necessidade
no meio do caminho de uma capacitação nova
- a oficina de animação (integralmente realizado
com ferramentas livres e roteiro colaborativo)
 a pré-produção, gravação e edição das
matérias foi totalmente pensada por esse grupo.
Debatemos, assistimos ficções e documentários,
recortamos papel e sujamos a mão de tinta e
cola para produção do cenário da animação,
agendamos e realizamos entrevistas nos bairros
e nos inteiramos da realidade da nossa
comunidade, produzimos textos colaborativos
que foram do roteiro à elaboração do off, Essa
experiencia de unir o audiovisual, aos temas
das Conferência da Juventude e uma gestão
colaborativa do processo foi a nossa estrategia
de trabalho e a efetivação do nosso plano de
mobilização.
Francelle Cocco, coordenadora do Pontão de
Cultura FOCU, da TV OVO
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Reino da Garotada de Poá
PONTO DE CULTURA MEMÓRIAS DO OLHAR
Rua Pe. Eustáquio, 347  Poá, SP
www.reinodagarotada.org.br
Por Simone Gadelha*
Poá, um plano para trazer arte e cultura
para a cidade
Numa cidade desprovida de equipamentos
culturais, sem uma sala de cinema, teatro,
música, com um grande número de jovens em
situação de exclusão social, que nunca visitaram
uma exposição, nem assistiram a documentários,
a experiência da arte é mais que necessária.
Abrir espaço, refletir e procurar a resposta para
o porquê desta situação foi o norte do Plano de
Mobilização do Ponto de Cultura Memórias do
Olhar, sediado no Reino da Garotada, em Poá,
SP, a 40 km da capital.
A principal ferramenta utilizada foi a linguagem
audiovisual, além da velha e fundamental
comunicação corpo a corpo. Exibimos filmes
(curtas e longas) e documentários, estimulando
o início das atividades de um cineclube, que aos
poucos vai se impondo com imagens de todo
um circuito alternativo, avesso a mídia de massa
(leia-se TV), única via de acesso da maioria dos
jovens de Poá ao cinema. E estimulando a
preservação da memória, pois o Reino da
Garotada fez 65 anos e tem muita história para
contar.
Produções como da Casa de Cinema de Porto
Alegre, do Tempo Glauber e do circuito do Festival
do Minuto  que abrigamos  foram exibidas
para cerca de 1.000 pessoas, em várias sessões
distribuídas entre o público infantil, jovem e
adulto. E o mais animador: pudemos exibir
nossas primeiras produções de vídeo, em estréias
promovidas tanto nas instalações do Reino da
Garotada, quanto em espaços culturais da cidade,
como o Auditório Taiguara, da Secretaria de
Cultura de Poá. O convite partiu da própria
Prefeitura, mostrando que nossa mobilização
está ecoando pela cidade.
A relação com as escolas de Poá e a visita à
Câmara Municipal também marcaram nossas
ações de busca por mudanças, de novas
oportunidades de acesso à cultura. Aos poucos,
vamos obtendo respostas para as questões
iniciais do nosso Plano de Mobilização,
percebendo que a transformação passa por um
conjunto de atitudes que passamos a adotar 
o intercâmbio de atividades (promovemos
mediações com alunos de escolas da comunidade
de Poá), a troca de idéias, o contato direto com
os responsáveis pela administração dos recursos
públicos.
O trabalho no projeto Frutos do Brasil começou
com a participação do educador William Ferreira
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e da aluna Giulia Martins no evento de Atibaia.
E se multiplicou com a participação entusiasmada
dos alunos do Ponto de Cultura Memórias do
Olhar, que montaram a I Exposição Audiovisual,
constituída de 40 fotografias e 18 vídeos, sob
o tema auto-retrato, numa abordagem para
refletir sobre si mesmo e seu papel no grupo.
Também se dispuseram a avaliar o perfil da
cultura na cidade, criticando, debatendo e
propondo soluções. Os primeiros frutos foram
colhidos rapidamente. Que a safra não pare de
crescer!
*Simone Gadelha é Coordenadora do Ponto de
Cultura Memórias do Olhar, do Reino da
Garotada, em Poá, SP

Serviço de Tecnologia
Sementeria
PONTO DE CULTURA AÇÃO CULTURAL

Campo da Sementeira s/nº, PE 50, Km 14,
Zona Rural  Glória do Goitá, PE
www.serta.org.br
O Objetivo do SERTA com o Plano de Mobilização
foi potencializar as atividades já realizadas na
casa de juventude de Lagoa de Itaenga, com
produção áudio visual, cines debates e oficinas.
O plano de trabalho foi realizado junto com os
jovens do projeto de comunicação, núcleo de
comunicação e jovens da comunidade. O plano
previu uma semana de juventude e diversos
Fóruns, Debates, exibições de vídeos sobre a
realidade local, tudo visando a criação de uma
secretaria de juventude no município.

Saiba Mais
Temos que assumir a
nossa cultura
Miscigenação - É mistura de raças, de povos
de diferentes etnias, ou seja, relações interraciais. Foi em 4 de abril de 1755 que, D. José,
rei de Portugal, assina decreto que autoriza a
miscigenação de portugueses com índios.
Desenvolvimento sustentável - Segundo a
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD) da Organização das
Nações Unidas, é um conjunto de processos e
atitudes que atende às necessidades presentes
sem comprometer a possibilidade de que as
gerações futuras satisfaçam as suas próprias
necessidades.
RDS (Reserva de Desenvolvimento
Sustentável) - É uma área natural que abriga
populações tradicionais, cuja existência baseiase em sistemas sustentáveis de exploração dos
recursos naturais, desenvolvidos ao longo de
gerações e adaptados às condições ecológicas
locais e que desempenham um papel
fundamental na proteção da natureza e na
manutenção da diversidade biológica. Tem como
objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo
tempo, assegurar as condições e os meios
necessários para a reprodução e a melhoria dos
modos e da qualidade de vida e exploração dos
recursos naturais das populações tradicionais,
bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o
conhecimento e as técnicas de manejo do
ambiente, desenvolvido por estas populações.
Farofeiros - Nome pejorativo que se dá a
pessoas ou um grupo de pessoas que normalmente moram longe da praia e a freqüentam
levando as comidas e bebidas que lá serão
consumidas. Também se utiliza o termo para
designar os turistas de um dia, que vão à praia
em excursões que chegam bastante cedo e
voltam para casa ao final do dia.
Choque cultural - O conceito de choque cultural
foi cunhado pela primeira vez em 1954 como
sendo a consequência do esforço e da ansiedade
resultante do contato com uma nova cultura
além do sentimento de perda, confusão e
impotência resultante da perda das informações
culturais e regras sociais previamente acostumadas.
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Entre a cruz e a espada
Jongo - É uma manifestação cultural essencialmente rural diretamente associada à cultura
africana no Brasil e que influiu poderosamente
na formação do Samba carioca, em especial, e
da cultura popular brasileira como um todo.
Tradição - É uma transmissão oral de lendas
ou narrativas ou de valores espirituais de geração
em geração. Uma crença de um povo, algo que
é seguido conservadoramente e com respeito
através das gerações. Uma recordação, memória
ou costume.
Mestre Griô - É um caminhante, cantador,
poeta, contador de histórias, genealogista,
mediador político. É um educador popular que
aprende, ensina e se torna a memória viva da
tradição oral. Ele é o sangue que circula os
saberes e histórias, as lutas e glórias de seu
povo dando vida à rede de transmissão oral de
uma região e de um país.

Afinal, fazer cultura
também é um ato político
Harém - É para a cultura árabe a parte da casa
proibida a homens de fora. Em outras culturas,
porém, o termo significa o conjunto das mulheres
de um matrimônio poligâmico. O harém
tradicionalmente era cuidado por um eunuco do
sexo masculino, ou seja, um homem castrado
justamente para não se envolver com as
mulheres de seu patrão.
Retórica - É a técnica (ou a arte, como preferem
alguns) de convencer o interlocutor através da
oratória, ou outros meios de comunicação.
Classicamente, o discurso no qual se aplica a
retórica é verbal, mas há também  e com
muita relevância  o discurso escrito e o discurso
visual.
Arquétipo - É um padrão original ou modelo,
a partir do qual outras coisas da mesma natureza
são feitas. Protótipo Ideal das coisas, idéia que
serve de modelo em relação a outras.
RFFSA - Rede Ferroviária Federal Sociedade
Anônima (RFFSA) foi uma empresa estatal
brasileira de transporte ferroviário, que cobria
boa parte do território brasileiro e tinha como
intuito promover e gerir o desenvolvimento no
setor de transportes ferroviários.
Jazz - É uma manifestação artístico-musical
originária dos Estados Unidos da América. Tal
manifestação teria surgido por volta do início
do século XX na região estadunidense de Nova
Orleans e em suas proximidades, tendo na
cultura popular e na criatividade das comunidades
negras que ali viviam um de seus espaços de
desenvolvimento mais importantes.
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Jovem não é futuro,
é presente
Modernismo - O modernismo no Brasil foi um
grande movimento cultural que transmitiu
bastante sobre a cena artística e a sociedade
brasileira na primeira metade do século XX,
principalmente na literatura e nas artes plásticas.
Iphan - O Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) é uma autarquia do
Governo do Brasil, vinculado ao Ministério da
Cultura, responsável pela preservação do acervo
patrimonial, tangível e intangível, do país.
Cândido Portinari - Cândido Torquato Portinari
(Brodowski, 29 de dezembro de 1903  Rio de
Janeiro, 6 de fevereiro de 1962) foi um pintor
brasileiro. Portinari pintou quase cinco mil obras,
de pequenos esboços a gigantescos murais. Foi
o pintor brasileiro a alcançar maior projeção
internacional.
Humberto Mauro - Humberto Mauro (Volta
Grande, 30 de abril de 1897 - 5 de novembro
de 1983) foi um dos pioneiros do cinema
brasileiro. Fez filmes entre 1925 e 1974 sempre
com temas brasileiros. Filho de Gaetano Mauro,
imigrante italiano, e de Teresa Duarte, mineira
culta e poliglota, ele nasceu na Zona da Mata
mineira e quando criança, mudou-se com a
família para Cataguases.
Patrimônio Cultural - É o conjunto de todos
os bens, materiais ou imateriais, que, pelo seu
valor próprio, devam ser considerados de
interesse relevante para a permanência e a
identidade da cultura de um povo. O património
é a nossa herança do passado, com que vivemos
hoje, e que passamos às gerações vindouras.
Do património cultural fazem parte bens imóveis
tais como castelos, igrejas, casas, praças,
conjuntos urbanos, e ainda locais dotados de
expressivo valor para a história, a arqueologia,
a paleontologia e a ciência em geral. Nos bens
móveis incluem-se, por exemplo, pinturas,
esculturas e artesanato. Nos bens imateriais
considera-se a literatura, a música, o folclore,
a linguagem e os costumes.
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A gente tem valor, cara
Mídia de massa ou Grande mídia - É uma
expressão usada para designar os principais
veículos de um determinado sistema de
comunicação social, considerando os setores
tradicionais - emissoras de rádio e TV, jornais
e revistas.
Indústria cultural - É a conversão da cultura
em mercadoria. O conceito não se refere aos
veículos (televisão, jornais, rádio...), mas ao
uso dessas tecnologias por parte da classe
dominante. A produção cultural e intelectual
passa a ser guiada pela possibilidade de consumo
mercadológico.
Zumbi dos Palmares - Líder negro, Zumbi
nasceu em Palmares, Alagoas, livre, no ano de
1655, mas foi capturado e entregue a um
missionário português quando tinha aproximadamente seis anos. Batizado 'Francisco', Zumbi
recebeu os sacramentos, aprendeu português
e latim, e ajudava diariamente na celebração
da missa. Apesar destas tentativas de aculturálo, Zumbi escapou em 1670 e, com quinze anos,
retornou ao seu local de origem. Zumbi se tornou
conhecido pela sua destreza e astúcia na luta
e já era um estrategista militar respeitável
quando chegou aos vinte e poucos anos.
Auto-estima - É a avaliação subjetiva que uma
pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau.

De receitas simples
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
- É um conjunto de normas do ordenamento
jurídico brasileiro que tem como objetivo a
proteção integral da criança e do adolescente,
aplicando medidas, e expedindo encaminhamentos. O ECA foi instituído pela Lei 8.069 no
dia 13 de julho de 1990 ela regulamenta os
direitos das crianças e dos adolescentes inspirado
pelas diretrizes fornecidas pela Constituição
Federal de 1988.
Taba - É a reunião de 4 a 10 ocas, em cada
oca vivem várias famílias (ascendentes e descendentes), geralmente entre 300 a 400 pessoas.
Igarapé - O igarapé (igara, que significa
embarcação escavada no tronco de uma só
árvore, e pé, que significa caminho), em termos
científicos significa cursos de água amazônicos
de primeira ou segunda ordem, braços estreitos
de rios ou canais existentes em grande número
na bacia amazônica, caracterizados por pouca
profundidade, e por correrem quase no interior
da mata.
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Eu corro atrás dos
meus sonhos
Acessibilidade - Significa não apenas permitir
que pessoas com deficiências participem de
atividades que incluem o uso de produtos,
serviços e informação, mas a inclusão e extensão
do uso destes por todas as parcelas presentes
em uma determinada população.
República - É uma forma de governo na qual
um representante, normalmente chamado
presidente, é escolhido pelo povo para ser o
chefe de Estado.
Interdição (de pessoa não capaz) - É um
ato judicial pelo qual se declara a incapacidade
de determinada pessoa natural, maior, de praticar
certos atos da vida civil.
Diagnóstico - É o processo analítico de que se
vale o especialista ao exame de uma doença ou
de um quadro clínico, para chegar a uma
conclusão.

Participação é contagioso
Acessibilidade - Significa não apenas permitir
que pessoas com deficiências participem de
atividades que incluem o uso de produtos,
serviços e informação, mas a inclusão e extensão
do uso destes por todas as parcelas presentes
em uma determinada população.
INCRA - O Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) é um órgão do governo
federal brasileiro. O INCRA administra a questão
agrária no Brasil. Sua sede é no Edifício Palácio
do Desenvolvimento na cidade de Brasília, Distrito
Federal.
Multimídia - é a combinação, controlada por
computador, de pelo menos um tipo de mídia
estática (texto, fotografia, gráfico), com pelo
menos um tipo de media dinâmica (vídeo, áudio,
animação).
Piscicultura - Piscis é um radical que significa
peixe; cultura é criação, neste caso; então,
piscicultura é criação de peixes.
Estrada Vicinal - São estradas geralmente sem
asfalto que ligam pequenas povoados ou mesmo
fazenda.
Macaxeira - É o nome pelo qual é conhecida
espécie comestível e mais largamente difundida
do gênero Manihot, composto por diversas
variedades de raízes comestíveis. No Brasil,
tamb;me conhecida como Mandioca ou Aipim.
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Tapioca - Espécie de panqueca preparada com
farinha de tapioca enformada em rodelas de
lata, cozida na chapa do fogão à lenha. Comese no café da manhã ou no lanche.
Happy-Hour - É uma tradição ou jargão
americano o qual representa o aperitivo nos
bares e pubs não longe dos seus escritórios.
Onde funcionários das empresas comemoram,
principalmente nas sextas-feiras, mais uma
semana de trabalho.

Frutos na M

ídia

58

56

Realização:

Parcerias:
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