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Realidade
Aumentada
Para ampliar a experiência com este caderno inserimos
códigos de realidade aumentada,
uma tecnologia que permite que o
mundo virtual seja misturado ao real,
possibilitando uma maior interação com
as referências, poemas, músicas e textos
contidos nas próximas páginas.

Como usar:
1. Baixe o applicativo Zappar (App Store ou
Google Play) para seu celular ou Ipad;
2. Aponte o seu aparelho para a imagem código
para ver o conteúdo de realidade aumentada;
3. Aperte o play e assista!
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Atenção! Quando houver mais de um código por página é
preciso apontar com precisão para o código desejado.
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Você acabou de abrir o Caderno de Reflexões da Maleta
Juventudes.
Aqui você vai encontrar textos de apoio, sugestões de programas, atividades, provocações, referências visuais e musicais,
num grande caleidoscópio.

Um material construído
a muitas mãos. Centenas.
Partimos das reflexões, pensamentos e angústias de mais de
120 jovens de diferentes partes do Brasil para chegar até aqui. Negros, brancos, indígenas, periféricos, ribeirinhos, urbanos, gays,
heterossexuais, transexuais, homens, mulheres, não-binários,
portadores de deficiência, umbandistas, católicos, evangélicos, trabalhadores rurais, empreendedores, empregados, estudantes, universitários, nem-nens, entre tantos outros grupos representados.

Diversos, como a
juventude brasileira.
Juventude que não cabe
no singular.
Convidamos você a percorrer este grande exercício de
pensar as juventudes brasileiras sob diferentes aspectos tendo,
ao mesmo tempo, um fio condutor que os une: o reconhecimento de seus direitos enquanto cidadãos.
Leia, assista, ouça, se inspire, sinta.
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Ana Paula Brandão
Os jovens devem ser considerados na pluralidade de suas
manifestações e percebidos como agentes econômicos, políticos,
simbólicos e educacionais. E também como parceiros estratégicos e protagonistas em processos e iniciativas que os envolvam.
Há enormes desafios na educação do jovem, para o jovem e com o jovem. Na área da educação, destaca-se a importância da formação para o mundo do trabalho e a capacidade
de empreender, esta última sempre aliada ao projeto de vida
dos jovens e pensada numa dimensão coletiva, comunitária e
participativa. Em apoio às trajetórias pessoais, aos projetos de
vida e à promoção social das juventudes, as políticas públicas
têm importância fundamental.
As variadas redes e conectividades nas quais os jovens estão inseridos, as redes sociais, os coletivos e a mobilização ao
redor de causas são, muitas vezes, promotoras de seu sucesso.
Assim, as redes tecnológicas são instrumentos da expressão individual e coletiva e da produção de identidades nas quais os
jovens se apoiam.
No momento atual, é evidente a importância de compreender as interseções entre as juventudes e as questões de
gênero e raça, trazendo para o primeiro plano o debate sobre
os direitos humanos, a cidadania e a participação social e política. As linguagens expressivas – o audiovisual, a música, o
teatro, a dança e as artes – são elementos importantes para a
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construção e expressão dessas distintas identidades e devem
ser igualmente valorizadas.
O Futura, desde o nascedouro da proposta dessa nova maleta, procurou dialogar com diferentes públicos, jovens e não
jovens, de norte a sul, para construirmos juntos um material
que fosse representativo e diverso na mesma medida do tema
que se apresenta. Agradecemos aos parceiros, especialmente ao
Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento
Sustentável (Cieds), aos consultores e aos 140 jovens que contribuíram para essa nova Maleta Futura – Juventudes.
E lembro a todos que os conteúdos dessa Maleta estão disponíveis no site do Futura (www.futura.org.br) e os programas
no Futuraplay (www.futuraplay.org).
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Para a construção deste caderno, o Futura convidou três consultores que muito contribuíram para a construção de uma cultura de
direitos das juventudes no Brasil na última década. Nosso contato
se deu por meio de suas militâncias em diferentes causas, mas
também tivemos a sorte de contar com seus talentos como implementadores de projetos anteriores do Futura. São eles:
André Sobrinho – Sociólogo, mestre em Educação
e capoeirista. Tem experiências de trabalho em programas governamentais e projetos socioeducativos
com ONGs e cooperação internacional nos temas:
juventudes e políticas públicas; movimentos sociais
e participação; saúde, direitos sexuais e reprodutivos. Foi membro do Conselho Nacional de Juventude entre 2010-2012 e consultor da Secretaria
Nacional de Juventude, em 2013, para mapeamento
e análise de políticas e programas dirigidos aos jovens em sete
capitais brasileiras. Desde 2014 é servidor público na Fundação
Oswaldo Cruz e, dentre as atividades desenvolvidas, coordena a
“Agenda Jovem Fiocruz”.
Jaqueline Santos – Doutoranda em Antropologia
Social. Mestre, licenciada e bacharel em Ciências
Sociais. Atua nos campos das relações étnico-raciais,
educação, juventude, gênero, pós-colonialismo, cultura Hip-Hop e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Palop). Foi coordenadora do Encontro Nacional
de Juventude Negra (Enjune) pelo Estado de São Paulo
e é fundadora do Fórum de Hip-Hop do Interior Paulista. Tem experiência em organizações governamentais e da
sociedade civil nas áreas de educação, cultura e juventude.
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Foi pesquisadora residente do W.E.B. Du Bois Institute - Harvard
University, onde desenvolveu pesquisa no “The Hip-Hop Archive” sobre juventude em São Paulo e Nova Iorque.
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Marcelo Wasem – Artista visual, músico e pesquisador
em poéticas colaborativas, artes no espaço público, rádio-arte e práticas artísticas com foco na alteridade. Nasceu
em Criciúma (SC), vive e trabalha no Rio de Janeiro. Participou de projetos de arte no Museu da Maré (Ondas
Radiofônicas: processos colaborativos em arte pública e
sonora) e Circuito Interações Estéticas (Rádio Interofônica) em quatro capitais do País. Em 2016, participou
da obra-restaurante Restauro, para a 32a Bienal de Arte
de São Paulo. Foi coordenador da Sala Futura Maré, articulando o acervo do canal com as demandas dos moradores do
Complexo da Maré. É professor no Instituto de Artes (Uerj), onde
coordena o projeto de extensão “Arte Colaborativa, Sonoridades e
Biopolítica” e o Lab. S.O.N.A.R., propondo investigações poéticas
que provoquem ressonâncias na multiplicidade das juventudes.
A coordenação deste caderno e as sugestões pedagógicas de uso
dos programas do Futura foram realizadas por:
Priscila Pereira – Graduada em Literaturas de Língua
Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em antropologia e desenvolvimento
cognitivo pela Universidade Federal Fluminense. Hoje
coordenadora de projetos de Mobilização e Articulação
do Canal Futura, liderando projetos voltados ao enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes e a própria Maleta Futura. Atua também como voluntária em projetos de mídia social ligados ao Carnaval carioca.
E, claro, não podemos deixar de mencionar e agradecer
aos mais de 120 jovens que nos ajudaram a percorrer este amplo universo, cujos rostos e nomes estão estampados em várias
partes deste caderno!
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André Sobrinho, Jaqueline Santos e Marcelo Wasem
Este material busca promover um diálogo sobre a juventude brasileira, considerando sua diversidade. Não está alheio
ao desafio e reconhece que passa a integrar um mosaico amplo
e complexo de reflexão, práticas e políticas. Como falar sobre
um segmento formado por mais de 51 milhões de integrantes,
que vivem e transitam por territórios tão diversificados? Atualmente1, um quarto da população brasileira está na faixa de 15 a
29 anos de idade e são considerados “jovens” pela lei ou, sendo
mais específico, pelo Estatuto da Juventude2. Nessa faixa etária
estão aqueles que nasceram entre 1988 e 2002. Enquanto cresciam, participaram, de alguma forma, do amadurecimento de
um novo modo de política. Nasceram junto com a atual Constituição – dita a “mais” democrática. Viram os primeiros presidentes serem eleitos e derrubados e também presenciaram as
diversas danças das cadeiras entre governos de situação e opo-

1

De acordo com o censo do IBGE de 2010. Mais na internet: <http://cnttl.org.br/
index.php?tipo=noticia&cod=3138>

2 O Estatuto da Juventude é composto por um conjunto de direitos e deveres, separados por seções. Ele começou a valer com a aprovação da Lei n0. 12.852 , de 5 de
agosto de 2013.
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sição. Provavelmente não estiveram conscientes todo o tempo
sobre essas análises políticas, mas certamente suas famílias, escolas e cidades sofreram a influência desses cenários macropolíticos e ensinaram essa lição de história. Uma história que agora
parece abrir uma brecha para a participação ativa deste jovem.
Mas de que “jovem” estamos falando mesmo? Que palavra é
esta que agrega tantas possibilidades?
Se a juventude pudesse ser representada por um corpo,
um rosto, uma cara, como essa cara seria? Impossível pensar
em um corpo unificado. Seria um corpo mutante, composto
por muitas peles. Uma cabeça cheia de ideias, sonhos e desejos. Nem homem, nem mulher: um terceiro gênero, que só é
possível por uma constante abertura ao novo e não se fecha em
somente duas vias. Não se trata de androgenia, mas em desvincular fisiologia de autorrepresentação (“meu corpo não define
quem eu sou, mas sim o contrário: eu posso (in)vestir meu corpo com o que eu quiser”). O desejo como algo incorporal, que
tece tramas entre pessoas livres. A orientação sexual não como
escolha perpétua, mas bússola temporária que abre as possibilidades de se relacionar.
São elas, são eles, são elxs... O artigo definido e a língua
não dão conta desse novo corpo. A gíria é somente a ponta do
iceberg, pois a língua criada não tem nome. Pode ser indefinida, mas não indecisa. Muitas vezes não sabem para onde
seguir com suas vidas diante da enxurrada de forças de fora,
mas sabem o que não querem. Olham o que está dado aqui,
entre nós, e comentam: “Já é! ”. Apesar do tempo verbal parecer presente, o que eles querem dizer mesmo é que já se foi, já
não está mais aqui.

o par que me parece
Pesa dentro de mim
o idioma que não fiz,
aquela língua sem fim
feita de ais e de aquis.
Era uma língua bonita,
música, mais que palavra,
alguma coisa de hitita,
praia do mar de Java.
Um idioma perfeito,
quase não tinha objeto.
Pronomes do caso reto,
nunca acabavam sujeitos.
Tudo era seu múltiplo,
verbo, triplo, prolixo.
Gritos eram os únicos.
O resto, ia pro lixo.
Dois leões em cada pardo,
dois saltos em cada pulo,
eu que só via a metade,
silêncio, está tudo duplo.
Poema “o par que me parece”, de Paulo Leminski

Nem só estuda, nem só trabalha. Na verdade, não pára de inventar outras formas de estudar, de
criar universos e de trabalhar dia e
noite em seus projetos. Se a escola
não entende esta pulsão, elas e eles
dão seu jeito para não ficarem parado na pista: transformam a sala de
aula em um jogo de forças e subversões. É uma herança da infância
não ser tão sério, ludicizar tudo.
Recorrendo ao dicionário,
uma das definições de “jovem” trata desta característica: juventude é o
período de vida compreendido entre a infância e a idade adulta. Em
outras palavras, um sujeito espremido entre duas fases da vida: entre a condição de criança, onde não
se exige nada, mas também nada
é ouvido; e a condição de adulto,
como um ser já previamente desenhado, autônomo e independente,
pronto para executar funções nas
áreas da família, trabalho e sociedade. É isso que esperamos da juventude? Fazer tudo igual aos pais?
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Canção “Malandragem”, composta por Cazuza e
Frejat no final dos anos 80, e interpretada por
Cássia Eller no disco com o mesmo nome da
cantora, “Cássia Eller”, de 1994. “Eu só peço a
Deus / Um pouco de malandragem / Pois sou
criança e não conheço a verdade / Eu sou poeta e
não aprendi a amar”.
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“Eles venceram e o sinal está fechado pra nós
que somos jovens”. Fragmento da letra da canção
“Como nossos pais”, do compositor Belchior. A
canção foi lançada no segundo álbum de Belchior,
chamado “Alucinação”, de 1976 (https://pt.wikipedia.org/wiki/Alucina%C3%A7%C3%A3o_
(%C3%A1lbum)s), mas é amplamente conhecida
na voz de Elis Regina, que gravou a canção no
disco “Falso Brilhante”, também de 1976. Versão
comentada da letra: http://abstracionandopensamentos.blogspot.com.br/2015/02/extraindo-significados-como-nossos-pais_3.html

Outra definição de “jovem”, no dicionário, é aquele que
está em seu início, que existe há pouco tempo, que é recente.
Com base nesse aspecto temporal, várias afirmações são colocadas sobre o jovem, mas que podemos, aqui, questionar. Exemplos: o jovem como alguém que não sabe nada do mundo – mas
sabe tudo do seu mundo –, que é ignorante, aprendiz, e precisa
ser enchido de conhecimentos de fora – mas é mestre dos seus
saberes, da sua linguagem, dos seus modos de se deslocar pelos
lugares. É uma sabedoria incorporada, acionada pelo e no seu
corpo, cotidianamente. Basta deixar que ela se expresse e afinar
a escuta para ouvir essas pequenas doses de sabedorias juvenis.

A palavra “educação” tem sua origem exatamente
neste sentido de levar para fora. Do latim educare,
educere, que significa literalmente “conduzir para
fora” ou “direcionar para fora”. O termo latino educare é composto pela união do prefixo ex, que significa
“fora”, e ducere, que quer dizer “conduzir” ou “levar”. O significado do termo (direcionar para fora)
era empregado no sentido de preparar as pessoas
para o mundo e para viver em sociedade, ou seja,
“conduzi-las para fora” de si mesmas, mostrando
as diferenças que existem no mundo. (http://www.
dicionarioetimologico.com.br/educar/)

Parece que a juventude carrega um certo enigma constante, como uma personalidade misteriosa e imprevisível. Existe no
seu olhar uma curiosidade em conhecer os porquês, suspender
as regras sociais e expandir os limites – do corpo, do sexo, em
ser diferente, em ser em grupo. Há nesta singularidade uma
energia disponível, em potência, que não para de pulsar (andando de skate, namorando outras sexualidades, escrevendo no di-
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ário, formando bandas de música, etc). Ao mesmo tempo, e de
um modo paradoxal, o jovem também é o oposto dessa imagem
expansiva: encontra a sua turma, os seus lugares de afetos, suas
práticas secretas, e gera um universo restrito, às vezes compartilhado com outros jovens, em outras ocasiões realmente só
deles. Quando entende o lugar que sua vida ocupa no espaço,
a descoberta deste território novo demanda uma preservação:
“Não entre no quarto!” Sem esquecer, também, que uma aparente inércia pode ser confundida com um quadro de apatia ou
falta de engajamento no real. Horas na frente do computador
podem se encaixar neste diagnóstico ou podem ser vistas como
um exercício de foco e concentração, resolução de problemas
e transporte da consciência para uma realidade virtual (e não
menos real) – como nos jogos on-line.
São essas contradições paradoxais que coabitam e formam
este corpo múltiplo, aberto e em constante processo de des/re/
construção, que só pode ser tratado no plural: juventudeS.
23

“A condição juvenil é dada pelo fato
de os indivíduos estarem vivendo um
período específico do ciclo de vida,
num determinado momento histórico
e cenário cultural. Não pode mais ser
compreendida como apenas uma fase de
preparação para a vida adulta, embora
envolva processos fundamentais de
formação. Ela corresponde a uma etapa
de profundas definições de identidade
nas esferas pessoal e social, o que exige
experimentação intensa em diferentes
esferas da vida. O reconhecimento
da especificidade da juventude tem
que ser feito num duplo registro: no
da sua singularidade com relação a
outros momentos da vida e no da sua
diversidade interna, que faz com que
a condição juvenil assuma diferentes
contornos”. (Projeto Juventude: 2004)

Se a multiplicidade dessa juventude se traduz em potência, como tal, reclama as condições para sua realização. No Brasil já se passaram duas décadas desde que demandas juvenis
de um novo tipo tomaram a agenda pública e passaram a pressionar esforços institucionais por uma nova configuração de
políticas públicas de juventude. A criação de uma Secretaria Nacional e de um Conselho de Juventude no âmbito do Governo
Federal, em 2005; a realização de três edições da Conferência
Nacional de Juventude; e a sanção ao Estatuto da Juventude, em
2013, são os legados institucionais mais ilustrativos. Programas
e ações dirigidas aos jovens brasileiros, em alguma medida, se
aproximaram das demandas, que, ao ganharem a cena pública,
explicitaram a condição juvenil contemporânea.
Uma das características mais marcantes dessa atual condição é o fato de que a juventude deixa de ser vista apenas como
preparação para a vida adulta e passa a ser compreendida como
uma etapa plena em si mesma. As mudanças da sociedade na
história recente borraram o conhecido padrão normativo e linear de passagem da infância para a vida adulta. Primeiro a
formação, depois o emprego e, na sequência, a
constituição familiar. Por esse roteiro idealizado, a etapa da juventude
seria então tributária de uma “moratória social”, dispondo de tempo
dedicado para a formação escolar, para
a preparação para o mundo do trabalho e
outras experiências e experimentações.
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Porém, na realidade brasileira essa moratória não existe em sua plenitude: entradas e saídas do sistema escolar e do
mundo do trabalho, diversas configurações de arranjos familiares, maior ou menor suporte institucional e afetivo, bem como
as persistentes situações de violência física, institucional e simbólica são algumas variáveis em jogo na vivência da maioria dos
jovens brasileiros. É forçoso reconhecer que o tempo de vida
juvenil está marcado pelas desigualdades de renda e por outros
fatores tão característicos das hierarquias de poder em nossa
sociedade, como o racismo, as desigualdades de gênero e as discriminações por local de moradia.
Por isso que no chamado, organizado ou difuso, que os jovens fazem à sociedade, colocam em evidência distintos campos
da vida social, o que exige respostas de diferentes setores: trabalho, educação, segurança, saúde, cultura, seguridade social, comunicação, cidadania e participação são os mais representativos.
Esses corpos múltiplos da juventude, na contramão de
construções convencionais sobre o que são, articulam intervenções que os deslocam do lugar de cidadãos do futuro para aqueles que habitam e constroem o presente. Para isso, reivindicam
o lugar de fala: “não queremos ser descritos pelo outro, somos
protagonistas das nossas próprias histórias e sabemos, mais do
que ninguém, o que é ser jovem”. Chamam a atenção da sociedade para uma escuta ativa que não objetifique grupos que já
vêm sendo estigmatizados e silenciados ao longo da história.
Não podemos falar dessas mudanças referentes ao lugar
que ocupam na sociedade sem considerar o papel fundamental
que desempenharam para chegarmos até aqui. É dessa potência

que tiramos força para superar legalmente o paradigma do “menor” e do jovem inconsequente, dando lugar ao reconhecimento institucional como sujeitos de direitos. Infelizmente, em um
país que tem um quarto da população jovem, ainda vemos muitas dificuldades em digerir as novidades que este segmento traz
para o desenvolvimento da sociedade. Novidades encaradas, às
vezes, como sinônimo de perigo. Ao mirá-los como aqueles que
garantirão a continuidade do que somos, desconsideramos pessoas em constante processo de construção.
As juventudeS fazem parte de um processo de continuidade. O da humanidade. Mas essa continuidade não é uma linha reta, ideal, com pontos previsíveis e inalteráveis que devem
ser seguidos rigorosamente. Existem muitos caminhos alimentados por experiências diversas sendo desenhados no presente.
A capacidade criativa, o olhar crítico, a necessidade de mudança,
o abandono do que não serve mais, o desejo de preservar as coisas boas e o encantamento com o novo estão contidos em todos
nós. As experiências juvenis têm nos provocado a encarar as
novidades sem medo, pois é esse medo que tem violentado suas
múltiplas identidades e, consequentemente, gerado um impacto em todos nós, independentemente da idade.
É preciso valorizar a diversidade presente na palavra “juventudeS” e romper com paradigmas que só têm colaborado
para aprofundar a violência e as desigualdades, das quais são as
maiores vítimas. Jovens têm se sentido cada dia mais livres para
declarar o que são, em sua multiplicidade, independente das
consequências. No entanto, muitos valores sociais legitimam
atos de violência que vivenciam cotidianamente, um obstácu-
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lo para seu desenvolvimento pleno. As vivências, os dados e as
narrativas juvenis trazidos neste material apontam que temos
errado o alvo: o ponto de equilíbrio nesse jogo de forças não
está no endurecimento, na reprovação e na penalização, mas na
polifonia de vozes, no acolhimento do erro e na valorização dos
acertos, na percepção dos caminhos que se bifurcam e por onde
é possível vislumbrar solidariedade e justiça social.
Esse caderno foi pontilhado pela escuta de muitos jovens
que, generosamente, compartilharam suas inquietações, reflexões e histórias de vida em rodas de conversa nas cidades de São
Luís (MA), Belém (PA), Serra (ES), Belo Horizonte (MG), Rio de
Janeiro (RJ) e Várzea Grande (MT). Os textos estão costurados
por direitos consagrados no Estatuto da Juventude e refletem
também os percursos militantes, acadêmicos e de vida dos seus
autores. Portanto, no seu conjunto, esse material traduz escrevivências, para usar a feliz expressão poética da escritora Conceição Evaristo ao nomear sua literatura.
Contemple esse mosaico, encontre-nos e boa leitura!

melhor como foi o proQuer acompanhar um pouco
erno?
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realizadas nestas 6 cidaDurante as rodas de conversa
ticiparam de uma oficina
des, 120 jovens também par
metodologia da série Diz
de produção de vídeo com a
episódios inéditos do Diz
aí. Seus exercícios geraram
no DVD11 e no Futuraaí para esta maleta, presentes
).
play (www.futuraplay.org.br

O
T
I
E
R
I
D
DO
:
S
O
T
I
E
R
I
A TER D TO
U
T
A
T
S
E
O
O que é o Estatuto da Juventude?
Em 1968, a filósofa alemã Hannah Arendt disse que cidadania é o direito de ter direitos. Ou seja, a efetivação dos direitos dos cidadãos é primordial para garantir a participação do
indivíduo nos rumos da vida comunitária. Trata-se de um dever
fundamental do Estado, a ser cumprido por meio de medidas
apropriadas.
Resultado de mais de uma década de lutas da juventude
brasileira, o Estatuto da Juventude é o instrumento legal – Lei
12.852/2013 – que determina os direitos dos jovens entre 15 e
29 anos, e que devem ser garantidos e promovidos pelo Estado
brasileiro, independente de quem esteja à frente da gestão dos
poderes públicos.
O seu texto faz com que direitos já previstos na Constituição, como educação, trabalho, saúde e cultura sejam aprofundados em 11 seções específicas para atender às necessidades dos
jovens. Também traz benefícios especiais a esse público, como a
questão da meia entrada em equipamentos culturais para estudantes ou jovens de família de baixa renda, além de facilidades
no transporte.

30

Conheça na íntegra
TÍTULO I

DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE JUVENTUDE
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE
Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de
juventude e o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve)..
§ 1o Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com
idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade.
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§ 2o Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos
aplica-se a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, quando não
conflitar com as normas de proteção integral do adolescente.
Seção I
Dos Princípios
Art. 2o O disposto nesta Lei e as políticas públicas de juventude são
regidos pelos seguintes princípios:
I - promoção da autonomia e emancipação dos jovens;
II - valorização e promoção da participação social e política, de forma
direta e por meio de suas representações;
III - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento
do País;
IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares;
V - promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento
integral do jovem;
VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude;

VII - promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da
não discriminação; e
VIII - valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações.
Parágrafo único. A emancipação dos jovens a que se refere o inciso I
do caput refere-se à trajetória de inclusão, liberdade e participação do
jovem na vida em sociedade, e não ao instituto da emancipação disciplinado pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Seção II
Diretrizes Gerais
Art. 3o Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas públicas de juventude devem observar as seguintes diretrizes:
I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas
e ações;
II - incentivar a ampla participação juvenil em sua formulação, implementação e avaliação;
III - ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo
programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades
perante os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da
saúde, educacional, político, econômico, social, cultural e ambiental;
V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso
à produção cultural, à prática esportiva, à mobilidade territorial e à
fruição do tempo livre;
VI - promover o território como espaço de integração;
VII - fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as
redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude;
VIII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e
produção de conhecimento sobre juventude;
IX - promover a integração internacional entre os jovens, preferencialmente no âmbito da América Latina e da África, e a cooperação internacional;
X - garantir a integração das políticas de juventude com os Poderes
Legislativo e Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria
Pública; e
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XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29
(vinte e nove) anos privados de liberdade e egressos do sistema prisional, formulando políticas de educação e trabalho, incluindo estímulos
à sua reinserção social e laboral, bem como criando e estimulando
oportunidades de estudo e trabalho que favoreçam o cumprimento do
regime semiaberto.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS JOVENS
Seção I
Do Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil
Art. 4o O jovem tem direito à participação social e política e na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude.
Parágrafo único. Entende-se por participação juvenil:
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I - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir
da sua concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna de
ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais;
II - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas
que tenham por objetivo o próprio benefício, o de suas comunidades,
cidades e regiões e o do País;
III - a participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos
jovens; e
IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com
direito a voz e voto.
Art. 5o A interlocução da juventude com o poder público pode realizar-se
por intermédio de associações, redes, movimentos e organizações juvenis.
Parágrafo único. É dever do poder público incentivar a livre associação dos jovens.
Art. 6o São diretrizes da interlocução institucional juvenil:
I - a definição de órgão governamental específico para a gestão das
políticas públicas de juventude;
II - o incentivo à criação de conselhos de juventude em todos os entes
da Federação.

Parágrafo único. Sem prejuízo das atribuições do órgão governamental específico para a gestão das políticas públicas de juventude e dos
conselhos de juventude com relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe ao órgão governamental de gestão e aos conselhos dos
direitos da criança e do adolescente a interlocução institucional com
adolescentes de idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos.
Seção II
Do Direito à Educação
Art. 7o O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de
educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não
tiveram acesso na idade adequada.
§ 1o A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurada aos jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios
de aprendizagem.
§ 2o É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a educação básica programas na modalidade da educação de jovens e adultos,
adaptados às necessidades e especificidades da juventude, inclusive no
período noturno, ressalvada a legislação educacional específica.
§ 3o São assegurados aos jovens com surdez o uso e o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), em todas as etapas e modalidades
educacionais.
§ 4o É assegurada aos jovens com deficiência a inclusão no ensino
regular em todos os níveis e modalidades educacionais, incluindo o
atendimento educacional especializado, observada a acessibilidade a
edificações, transportes, espaços, mobiliários, equipamentos, sistemas
e meios de comunicação e assegurados os recursos de tecnologia assistiva e adaptações necessárias a cada pessoa.
§ 5o A Política Nacional de Educação no Campo contemplará a ampliação da oferta de educação para os jovens do campo, em todos os níveis
e modalidades educacionais.
Art. 8o O jovem tem direito à educação superior, em instituições públicas ou privadas, com variados graus de abrangência do saber ou
especialização do conhecimento, observadas as regras de acesso de
cada instituição.
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§ 1o É assegurado aos jovens negros, indígenas e alunos oriundos da
escola pública o acesso ao ensino superior nas instituições públicas por
meio de políticas afirmativas, nos termos da lei.
§ 2o O poder público promoverá programas de expansão da oferta de
educação superior nas instituições públicas, de financiamento estudantil e de bolsas de estudos nas instituições privadas, em especial
para jovens com deficiência, negros, indígenas e alunos oriundos da
escola pública.
Art. 9o O jovem tem direito à educação profissional e tecnológica, articulada com os diferentes níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à
ciência e à tecnologia, observada a legislação vigente.
Art. 10. É dever do Estado assegurar ao jovem com deficiência o atendimento educacional especializado gratuito, preferencialmente, na
rede regular de ensino.
Art. 11. O direito ao programa suplementar de transporte escolar de
que trata o art. 4o da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 será progressivamente estendido ao jovem estudante do ensino fundamental,
do ensino médio e da educação superior, no campo e na cidade.
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§ 1o (VETADO).
§ 2o (VETADO).
Art. 12. É garantida a participação efetiva do segmento juvenil, respeitada
sua liberdade de organização, nos conselhos e instâncias deliberativas de
gestão democrática das escolas e universidades.
Art. 13. As escolas e as universidades deverão formular e implantar
medidas de democratização do acesso e permanência, inclusive programas de assistência estudantil, ação afirmativa e inclusão social para
os jovens estudantes.
Seção III
Do Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda
Art. 14. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda,
exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social.
Art. 15. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à
profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes medidas:

I - promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de
redes de economia solidária e da livre associação;
II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de:
a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo;
b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam a compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular;
III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores;
IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização do trabalho juvenil;
V - adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do estágio,
aprendizagem e trabalho para a juventude;
VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da
agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais, por
meio das seguintes ações:
a) estímulo à produção e à diversificação de produtos;
b) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia, nas
agroindústrias familiares, na integração entre lavoura, pecuária e floresta e no extrativismo sustentável;
c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura
familiar e aos empreendimentos familiares rurais;
d) estímulo à comercialização direta da produção da agricultura familiar,
aos empreendimentos familiares rurais e à formação de cooperativas;
e) garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento
de produção, priorizando a melhoria das estradas e do transporte;
f) promoção de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e
à assistência técnica rural;
VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das seguintes ações:
a) estímulo à formação e à qualificação profissional em ambiente
inclusivo;
b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho;
c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição
de aprendiz.
Art. 16. O direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos ado-
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lescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos de idade será
regido pelo disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente, e em leis específicas, não se aplicando o
previsto nesta Seção.
Seção IV
Do Direito à Diversidade e à Igualdade
Art. 17. O jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de
oportunidades e não será discriminado por motivo de:
I - etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo;
II - orientação sexual, idioma ou religião;
III - opinião, deficiência e condição social ou econômica.
Art. 18. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à
diversidade e à igualdade contempla a adoção das seguintes medidas:
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I - adoção, nos âmbitos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, de programas governamentais destinados a assegurar a igualdade
de direitos aos jovens de todas as raças e etnias, independentemente de
sua origem, relativamente à educação, à profissionalização, ao trabalho
e renda, à cultura, à saúde, à segurança, à cidadania e ao acesso à justiça;
II - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para
a aplicação das diretrizes curriculares nacionais no que se refere ao
enfrentamento de todas as formas de discriminação;
III - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência,
de orientação sexual, de gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher na formação dos profissionais de educação, de
saúde e de segurança pública e dos operadores do direito;
IV - observância das diretrizes curriculares para a educação indígena
como forma de preservação dessa cultura;
V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações sobre a discriminação na sociedade brasileira e sobre o direito de todos os grupos
e indivíduos a tratamento igualitário perante a lei; e
VI - inclusão, nos conteúdos curriculares, de temas relacionados à sexualidade, respeitando a diversidade de valores e crenças.

Seção V
Do Direito à Saúde
Art. 19. O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando suas especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral.
Art. 20. A política pública de atenção à saúde do jovem será desenvolvida em consonância com as seguintes diretrizes:
I - acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a
serviços de saúde humanizados e de qualidade, que respeitem as especificidades do jovem;
II - atenção integral à saúde, com especial ênfase ao atendimento e à
prevenção dos agravos mais prevalentes nos jovens;
III - desenvolvimento de ações articuladas entre os serviços de saúde
e os estabelecimentos de ensino, a sociedade e a família, com vistas à
prevenção de agravos;
IV - garantia da inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, à saúde sexual e reprodutiva, com enfoque de
gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos nos projetos pedagógicos
dos diversos níveis de ensino;
V - reconhecimento do impacto da gravidez planejada ou não, sob os
aspectos médico, psicológico, social e econômico;
VI - capacitação dos profissionais de saúde, em uma perspectiva multiprofissional, para lidar com temas relativos à saúde sexual e reprodutiva dos jovens, inclusive com deficiência, e ao abuso de álcool, tabaco
e outras drogas pelos jovens;
VII - habilitação dos professores e profissionais de saúde e de assistência social para a identificação dos problemas relacionados ao uso
abusivo e à dependência de álcool, tabaco e outras drogas e o devido
encaminhamento aos serviços assistenciais e de saúde;
VIII - valorização das parcerias com instituições da sociedade civil na
abordagem das questões de prevenção, tratamento e reinserção social
dos usuários e dependentes de álcool, tabaco e outras drogas;
IX - proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer teor alcoólico com a participação de pessoa com menos de 18 (dezoito) anos de idade;
X - veiculação de campanhas educativas relativas ao álcool, ao tabaco e
a outras drogas como causadores de dependência; e
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XI - articulação das instâncias de saúde e justiça na prevenção do uso
e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, inclusive esteróides anabolizantes e, especialmente, crack.
Seção VI
Do Direito à Cultura
Art. 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas decisões de política
cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória social.
Art. 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete
ao poder público:
I - garantir ao jovem a participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens culturais;
II - propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais, mediante
preços reduzidos, em âmbito nacional;
III - incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico;
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IV - valorizar a capacidade criativa do jovem, mediante o desenvolvimento de programas e projetos culturais;
V - propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do País;
VI - promover programas educativos e culturais voltados para a problemática do jovem nas emissoras de rádio e televisão e nos demais
meios de comunicação de massa;
VII - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às
novas tecnologias da informação e comunicação;
VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição cultural e aos equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa; e
IX - garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e adaptações
razoáveis.
Parágrafo único. A aplicação dos incisos I, III e VIII do caput deve
observar a legislação específica sobre o direito à profissionalização e à
proteção no trabalho dos adolescentes.
Art. 23. É assegurado aos jovens de até 29 (vinte e nove) anos pertencentes a famílias de baixa renda e aos estudantes, na forma do regu-

lamento, o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos
musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer
entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares,
mediante pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral. (Regulamento) (Vigência)
§ 1o Terão direito ao benefício previsto no caput os estudantes regularmente matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que comprovem
sua condição de discente, mediante apresentação, no momento da
aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento,
da Carteira de Identificação Estudantil (CIE).
§ 2o A CIE será expedida preferencialmente pela Associação Nacional
de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes, pela União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas e por entidades estudantis estaduais e municipais a elas filiadas.
§ 3o É garantida a gratuidade na expedição da CIE para estudantes pertencentes a famílias de baixa renda, nos termos do regulamento.
§ 4o As entidades mencionadas no § 2o deste artigo deverão tornar disponível, para eventuais consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos no caput, banco de dados com o nome e o número
de registro dos estudantes portadores da Carteira de Identificação Estudantil, expedida nos termos do § 3o deste artigo.
§ 5o A CIE terá validade até o dia 31 de março do ano subsequente à data
de sua expedição.
§ 6o As entidades mencionadas no § 2o deste artigo são obrigadas a
manter o documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de validade da respectiva Carteira de Identificação Estudantil.
§ 7o Caberá aos órgãos públicos competentes federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a fiscalização do cumprimento do disposto neste artigo e a aplicação das sanções cabíveis, nos termos do
regulamento.
§ 8o Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre os eventos
esportivos de que tratam as Leis nos 12.663, de 5 de junho de 2012, e
12.780, de 9 de janeiro de 2013.
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§ 9o Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto no caput, a
família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários
mínimos.
§ 10o A concessão do benefício da meia-entrada de que trata o caput é
limitada a 40% (quarenta por cento) do total de ingressos disponíveis
para cada evento.
Art. 24. O poder público destinará, no âmbito dos respectivos orçamentos, recursos financeiros para o fomento dos projetos culturais
destinados aos jovens e por eles produzidos.
Art. 25. Na destinação dos recursos do Fundo Nacional da Cultura
(FNC), de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, serão consideradas as necessidades específicas dos jovens em relação
à ampliação do acesso à cultura e à melhoria das condições para o
exercício do protagonismo no campo da produção cultural.
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Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas poderão optar pela
aplicação de parcelas do imposto sobre a renda a título de doações ou
patrocínios, de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, no
apoio a projetos culturais apresentados por entidades juvenis legalmente constituídas há, pelo menos, 1 (um) ano.
Seção VII
Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão
Art. 26. O jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produção de conteúdo, individual e colaborativo, e ao acesso às tecnologias de informação e comunicação.
Art. 27. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à
comunicação e à liberdade de expressão contempla a adoção das seguintes medidas:
I - incentivar programas educativos e culturais voltados para os jovens
nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação
de massa;
II - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias de informação e comunicação;
III - promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a acessibilidade para os jovens com deficiência;

IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a promoção do direito do jovem à comunicação; e
V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias
assistivas e adaptações razoáveis para os jovens com deficiência.
Seção VIII
Do Direito ao Desporto e ao Lazer
Art. 28. O jovem tem direito à prática desportiva destinada a seu pleno
desenvolvimento, com prioridade para o desporto de participação.
Parágrafo único. O direito à prática desportiva dos adolescentes deverá
considerar sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Art. 29. A política pública de desporto e lazer destinada ao jovem deverá considerar:
I - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da
educação física e dos desportos e dos equipamentos de lazer no Brasil;
II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que
priorizem a juventude e promovam a equidade;
III - a valorização do desporto e do paradesporto educacional;
IV - a oferta de equipamentos comunitários que permitam a prática
desportiva, cultural e de lazer.
Art. 30. Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local apropriado para a prática de atividades poliesportivas.
Seção IX
Do Direito ao Território e à Mobilidade
Art. 31. O jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a
promoção de políticas públicas de moradia, circulação e equipamentos
públicos, no campo e na cidade.
Parágrafo único. Ao jovem com deficiência devem ser garantidas a
acessibilidade e as adaptações necessárias.
Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á,
nos termos da legislação específica: (Regulamento) (Vigência)
I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa
renda;
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II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os jovens
de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas
no inciso I.
Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II serão definidos em regulamento.
Art. 33. A União envidará esforços, em articulação com os estados, o
Distrito Federal e os municípios, para promover a oferta de transporte
público subsidiado para os jovens, com prioridade para os jovens em
situação de pobreza e vulnerabilidade, na forma do regulamento.
Seção X
Do Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente
Art. 34. O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial
à sadia qualidade de vida, e o dever de defendê-lo e preservá-lo para a
presente e as futuras gerações.
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Art. 35. O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino, a educação
ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente.
Art. 36. Na elaboração, na execução e na avaliação de políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá
considerar:
I - o estímulo e o fortalecimento de organizações, movimentos, redes
e outros coletivos de juventude que atuem no âmbito das questões
ambientais e em prol do desenvolvimento sustentável;
II - o incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas
públicas de meio ambiente;
III - a criação de programas de educação ambiental destinados aos jovens; e
IV - o incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de
trabalho e renda que visem ao desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e urbano.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no inciso IV do caput deve
observar a legislação específica sobre o direito à profissionalização e à
proteção no trabalho dos adolescentes.

Seção XI
Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça
Art. 37. Todos os jovens têm direito de viver em um ambiente seguro,
sem violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu
aperfeiçoamento intelectual, cultural e social.
Art. 38. As políticas de segurança pública voltadas para os jovens deverão articular ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios e ações não governamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração com as demais políticas voltadas à juventude;
II - a prevenção e enfrentamento da violência;
III - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e
informações relevantes para subsidiar as ações de segurança pública
e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas
quanto às causas, às consequências e à frequência da violência contra
os jovens;
IV - a priorização de ações voltadas para os jovens em situação de risco,
vulnerabilidade social e egressos do sistema penitenciário nacional;
V - a promoção do acesso efetivo dos jovens à Defensoria Pública, considerando as especificidades da condição juvenil; e
VI - a promoção do efetivo acesso dos jovens com deficiência à justiça
em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas a sua idade.

TÍTULO II

DO SISTEMA NACIONAL DE
JUVENTUDE
CAPÍTULO I
DO SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE SINAJUVE
Art. 39. É instituído o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve), cujos
composição, organização, competência e funcionamento serão definidos em regulamento.
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Art. 40. O financiamento das ações e atividades realizadas no âmbito
do Sinajuve será definido em regulamento.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 41. Compete à União:
I - formular e coordenar a execução da Política Nacional de Juventude;
II - coordenar e manter o Sinajuve;
III - estabelecer diretrizes sobre a organização e o funcionamento do
Sinajuve;
IV - elaborar o Plano Nacional de Políticas de Juventude, em parceria
com os estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade, em
especial a juventude;
V - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Nacional de Juventude, as Conferências Nacionais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;
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VI - prestar assistência técnica e suplementação financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de
seus sistemas de juventude;
VII - contribuir para a qualificação e ação em rede do Sinajuve em
todos os entes da Federação;
VIII - financiar, com os demais entes federados, a execução das políticas públicas de juventude;
IX - estabelecer formas de colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios para a execução das políticas públicas de juventude; e
X - garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos
para financiamento das políticas públicas de juventude aos conselhos e gestores estaduais, do Distrito Federal e municipais.
Art. 42. Compete aos estados:
I - coordenar, em âmbito estadual, o Sinajuve;
II - elaborar os respectivos planos estaduais de juventude, em conformidade com o Plano Nacional, com a participação da sociedade, em
especial da juventude;

III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a
execução das políticas públicas de juventude;
IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Estadual de Juventude, as Conferências Estaduais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;
V - editar normas complementares para a organização e o funcionamento do Sinajuve, em âmbito estadual e municipal;
VI - estabelecer com a União e os municípios formas de colaboração
para a execução das políticas públicas de juventude; e
VII - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas, ações e projetos das políticas públicas de juventude.
Parágrafo único. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população jovem do País.
Art. 43. Compete aos municípios:
I - coordenar, em âmbito municipal, o Sinajuve;
II - elaborar os respectivos planos municipais de juventude, em conformidade com os respectivos Planos Nacional e Estadual, com a participação da sociedade, em especial da juventude;
III - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a
execução das políticas públicas de juventude;
IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de
Juventude, as Conferências Municipais de Juventude, com intervalo
máximo de 4 (quatro) anos;
V - editar normas complementares para a organização e funcionamento do Sinajuve, em âmbito municipal;
VI - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas, ações e projetos das políticas públicas de juventude; e
VII - estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados e a União
para a execução das políticas públicas de juventude.
Parágrafo único. Para garantir a articulação federativa com vistas ao
efetivo cumprimento das políticas públicas de juventude, os Municípios podem instituir os consórcios de que trata a Lei no 11.107, de 6
de abril de 2005, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado,
como forma de compartilhar responsabilidades.
Art. 44. As competências dos Estados e Municípios são atribuídas,
cumulativamente, ao Distrito Federal.
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CAPÍTULO III
DOS CONSELHOS DE JUVENTUDE
Art. 45. Os conselhos de juventude são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados de tratar das políticas públicas
de juventude e da garantia do exercício dos direitos do jovem, com os
seguintes objetivos:
I - auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude que promovam o amplo exercício dos direitos dos jovens estabelecidos nesta Lei;
II - utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado garanta aos
jovens o exercício dos seus direitos;
III - colaborar com os órgãos da administração no planejamento e na
implementação das políticas de juventude;
IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando à elaboração de programas, projetos e
ações voltados para a juventude;
V - promover a realização de estudos relativos à juventude, objetivando subsidiar o planejamento das políticas públicas de juventude;
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VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que
permitam e garantam a integração e a participação do jovem nos processos social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado;
VII - propor a criação de formas de participação da juventude nos órgãos da administração pública;
VIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para o debate de temas relativos à juventude;
IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de
juventude.
§ 1o A lei, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal,
disporá sobre a organização, o funcionamento e a composição dos conselhos de juventude, observada a participação da sociedade civil mediante
critério, no mínimo, paritário com os representantes do poder público.
§ 2o (VETADO).
Art. 46. São atribuições dos conselhos de juventude:
I - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos do jovem garantidos
na legislação;

II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
III - expedir notificações;
IV - solicitar informações das autoridades públicas;
V - assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos planos, programas, projetos, ações e proposta orçamentária das políticas públicas
de juventude.
Art. 47. Sem prejuízo das atribuições dos conselhos de juventude com
relação aos direitos previstos neste Estatuto, cabe aos conselhos de direitos da criança e do adolescente deliberar e controlar as ações em
todos os níveis relativas aos adolescentes com idade entre 15 (quinze)
e 18 (dezoito) anos.
Art. 48. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta)
dias de sua publicação oficial.
Brasília, 5 de agosto de 2013; 192o da Independência e 125o da República.
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1. Sobre o direito à participação social:
Estou no fluxo e a minha hora é essa!
André Sobrinho
A saúde da democracia de uma sociedade pode ser medida pela forma como essa mesma sociedade valoriza e estimula a
participação de sua juventude.
Ocorre que se estamos tratando de participação, pressupõe que não aceitemos qualquer afirmação sem um mínimo
de debate. Diante da frase tão assertiva que abre essa conversa, pode ser levantada ao menos uma pergunta: se a participação tem um valor positivo para os indivíduos de qualquer
sociedade democrática, sem distinção geracional, por que seria
preciso estabelecer um status diferenciado em relação à participação dos jovens? Arrisco dizer, continuando o debate, que
a própria pergunta facilita a resposta. Extraímos dela pelo menos três considerações.
A primeira é de que, se por um lado concordamos que
a participação é um valor importante para uma sociedade democrática e, por outro, é nas juventudes que se experimentam
processos de autonomia e inserção social, ela – a participação
– precisa ser apreendida pelas novas gerações. Sem entrar, por
enquanto, no mérito de como isso é feito, o fundamental, por
ora, é compreender que há um componente pedagógico na participação que as instituições da sociedade (família, escola, religiões, governos, empresas, meios de comunicação, organizações
sociais e comunitárias, etc.) deveriam se responsabilizar em
compartilhar com as suas juventudes.
A segunda é que a participação tem um valor histórico
importante, e é preciso resguardar as conquistas que foram possíveis por meio dela. Ou seja, o “patrimônio” daquilo que foi
conquistado como fruto da luta por mais direitos na sociedade,
por meio da participação dos seus membros, precisa estar continuamente vivo na memória social. E para tanto, é preciso que
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as novas gerações, herdeiras dessas conquistas, sejam também,
de alguma maneira, guardiãs de sua preservação. Isso não significa ausência de abertura para ressignificação e mudança, como
veremos adiante.
Por fim, o terceiro componente a ser considerado em relação à importância da participação das juventudes numa sociedade democrática tem a ver com a sua constante atualização. Sabemos que os contextos mudam e as diferentes gerações vivem
esses contextos de maneira diferenciada. Traduzindo essa ideia
com outra obviedade, ser jovem hoje é diferente de ser jovem
em outros períodos da história. As reivindicações que animam
as distintas formas de participação modificam-se mediante as
transformações das condições sociais, políticas, econômicas e
culturais no curso do tempo. O engajamento atual de jovens
em lutas sociais contemporâneas é distinto, por exemplo, das
formas de participação dos movimentos sociais das décadas de
60 a 80 do século passado no Brasil. Há, decerto, diferenças não
apenas no regime político (ditadura militar X democracia), mas
também modificações nos campos da cultura, dos comportamentos, das relações sociais e econômicas, das transformações
tecnológicas que impactam nas formas de organização. Isso
quer dizer que, comparando os períodos históricos, vemos que
as juventudes não são as mesmas e nem se organizam da mesma maneira. Basta nos atentarmos apenas ao momento presente para evidenciar a diversidade com que os sujeitos jovens
vivem na atualidade e que, associadas a outras identificações e
condições de vida, podem se organizar em torno de interesses
que vão da arte à política, do território aos problemas globais, de
questões como enfrentamento ao racismo, machismo, sexismo
e homofobia, etc.
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Diante disso, já temos três componentes interdependentes que justificam um olhar especial em relação à participação
juvenil em uma sociedade democrática preocupada com seu
destino: a herança de conquistas e sua preservação; o aprendizado da participação; e o último pode ser referido da seguinte maneira: se a participação, ela mesma, é um direito conquistado, é
fundamental que os jovens façam uso dela para a expressão das
suas demandas atuais. Assim eles não apenas preservariam as
conquistas como também contribuiriam para novas conquistas.
Vamos explorar um pouco esses três componentes a fim
de suscitar mais questões para o nosso debate.

1. Legado, preservação e mudança
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Aparentemente, parece simples compreender que os jovens recebem, das gerações anteriores, um legado cultural que
pode conter os elementos que constituem e preservam uma sociedade democrática. Porém, a questão fica mais complexa se
considerarmos que tal legado não se repassa apenas de forma
consciente, homogênea e pelo ambiente familiar. Não basta que
um pai ou mãe diga aos seus filhos que existe uma herança e o
que se deve ou não fazer com ela. Na escala da sociedade, onde
diferentes instituições (família, Estado, religiões, etc.) e sujeitos interagem, os valores caros para o mínimo de coesão social
necessitam de consenso para se incorporarem na socialização
e nas práticas institucionais. Além disso, os indivíduos não se
inserem socialmente e nem tomam contato da mesma maneira
com o legado cultural construído pelas gerações anteriores. É
preciso considerar a diversidade e as diferenças de classe, idades, gênero, etnias, de condições e modos de vida, nas dinâmicas de apropriação desse legado.

Por sua vez, essa “herança” não é recebida como um pacote pronto a ser assimilado: sofre estranhamentos diante do que
é vivido no presente e está sujeita a modificações em relação às
projeções de futuro. Vejamos rapidamente um exemplo: a participação eleitoral e o voto no Brasil. Na compreensão da cultura
democrática moderna, temos no voto uma expressão legítima da
vontade popular, por meio do qual se escolhe os representantes
para ocuparem postos de poder e dirigir os rumos do país, estado ou município. Entretanto, houve profundas modificações no
perfil das eleições através das gerações. Um dos aspectos mais
significativos de mudança foi a quantidade de pessoas autorizadas a participar do processo eleitoral. Sabemos que houve um
tempo em que nem as mulheres, nem os analfabetos, nem os
jovens podiam escolher seus representantes pelo voto. Por um
longo percurso de construção democrática, se conquistou e se
ampliou esse direito. As gerações predecessoras repassam essa
conquista como herança, e o que se percebe em torno dela é que
as gerações subsequentes podem questionar sua validade em
um determinado tempo histórico e, ao mesmo tempo, apontar
perspectivas da ampliação (ou não) de sua eficácia. Em outras
palavras, podem, a partir do voto popular, fortalecer a sua legitimidade, ou deslegitimá-lo, a depender de qual projeto de democracia e de representação se está perseguindo (exemplo da
Campanha “Não vote, lute!).

A campanha não vote lute! É um
exemplo de ação de grupos de
orientação anarquista, que defendem o boicote ao voto por entendê-lo como uma farsa de legitimação
à democracia burguesa: https://
uniaoanarquista.wordpress.
com/2014/04/01/campanha-nacional-nao-vote-lute-2014/
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O legado cultural é percebido em uma interação contínua entre as gerações, pautada na valorização de cada membro
desta disseminação. Seja na dimensão familiar ou social, cabe
aos mais jovens avaliar o que recebem, absorvendo ou não
aquilo que pode ser útil, reinterpretando o inventário recebido
a partir de sua realidade, mas também garantindo espaço para
a construção do futuro.

2. O aprendizado da participação
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A ideia de que os jovens estão em momento particular de
inserção social quer dizer que estão em processo de formação
como sujeitos na sociedade. Ser sujeito, nesse sentido, implica
em assumir mais autonomia na construção de identidades e
na identificação com grupos, em desenvolver suas capacidades
de escolhas, gostos, estilos, preferências ou engajamento em
causas. Para a grande maioria, significa assumir múltiplas responsabilidades que se não são exatamente as mesmas atribuídas aos adultos, são de ordem distinta de quando se é criança
ou adolescente.
A etapa da juventude é o momento propício para se desenvolver o elo entre a experiência da participação e o desenvolvimento pessoal e social. Ou seja, o aprendizado da participação
deve colaborar para que os jovens conquistem o status de sujeitos ativos no seu desenvolvimento e no de suas sociedades, a

fim de que também construam condições propícias em seu entorno para a satisfação de suas necessidades pessoais e coletivas.
Isso pode ser feito de muitas maneiras. No entanto, mais do que
receitas de “como fazer”, quero trazer a esse debate um “alerta”
das possíveis “armadilhas” contidas nas práticas concretas.
Uma alcunha muito vocalizada nas práticas educativas
para estimular a participação de jovens e desenvolvida por diferentes organizações da sociedade é a ideia do protagonismo
juvenil. Foi amplamente difundida como conceito por Antônio
Carlos Gomes da Costa, pedagogo bastante ativo na construção
do Estatuto da Criança e do Adolescente, na década de 90 do
século passado. Posteriormente, como consultor de fundações
empresariais, encontrou na noção de protagonismo juvenil a
formulação que lhe pareceu adequada para fomentar um novo
olhar a respeito da educação para a cidadania, entendendo o
protagonismo juvenil como um tipo de intervenção social.
Duas ideias-força são constitutivas: a) o jovem como ator principal; b) e o jovem enquanto solução e não como problema.
Enquanto um conceito operativo, Costa introduziu, inclusive,
tipos de participação que indicariam o grau de adesão real ou
a negação ao protagonismo juvenil, a saber: a participação manipulada, simbólica e decorativa seria a negação do protagonismo dos jovens; por outro lado, a participação no planejamento,
execução e avaliação de ações seria o extremo oposto, o ápice da
aplicação do conceito.
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Reflexões feitas após a profusão de programas e projetos
sociais públicos e privados que aderiram rapidamente ao conceito, nas décadas de 90-2000, sinalizam que, à primeira vista, o sentido original muitas vezes não é perseguido na prática
das ações. Críticas à implementação do protagonismo juvenil
sustentam que, mesmo com a crença valorosa em ambientes
educativos na capacidade de as pessoas serem protagonistas
de suas vidas, a ideia do jovem como ator principal deve ser
matizada. Afinal, não dependeria apenas dos jovens, como de
nenhum segmento etário isoladamente, operar transformações
sem que isso implicasse em disputas pelos lugares de poder. Ou
seja, o protagonismo juvenil pouco prevê o conflito. É ilustrativo
notar como são incipientes, nas formulações que amparam o
protagonismo juvenil, as noções de militância ou engajamento
político. O jargão Jovem não é problema, é solução reforça uma
ideia de fácil aderência, mas que atribui certa responsabilização
aos sujeitos concretos – os jovens reais, e não idealizados –, que
podem não querer ser nem problema, nem solução.
No discurso difuso em que se transformou, o protagonismo juvenil enuncia importantes considerações sobre cidadania
e participação, mas assenta-se na ideia de um bem comum, que
atribui retoricamente aos indivíduos um poder ou uma posição
social de aparente liberdade e poder de decisão, sem revelar as
distintas condições materiais objetivas e construções simbólicas
que sustentam as hierarquias sociais. Outro desafio do conjunto
de práticas educativas na linha do protagonismo juvenil é restringir a visão dos jovens como indivíduos apenas em processo
de formação. Não raro, são os adolescentes os mais mobilizados
em atividades com esse perfil.

O que o debate sobre o protagonismo juvenil colabora em
revelar é o modo como conceitos orientam e incorporam-se nas
práticas. No cerne da noção de protagonismo juvenil, têm lugar
ideias que afirmam valores caros para a construção de uma sociedade justa, como a solidariedade, a democracia e a participação. Porém, uma coisa é o conceito, e outra é como e por onde
ele é aplicado. Ao refletir e propor experiências pedagógicas de
participação das juventudes, há que se estar atento às intencionalidades políticas e visões de mundo das diferentes instituições que dirigem atenção a esse segmento.
Corroborando essa consideração, Tommasi (2014), por
exemplo, aborda o campo de debates sobre juventude a partir
de um olhar incomum e provocador. Analisando trajetórias de
jovens que participaram de projetos sociais de Organizações
Não-governamentais (ONGs) e outras trajetórias ligadas a iniciativas culturais da periferia, demonstra o quanto a juventude se tornou objeto de investimentos públicos e privados nos
últimos anos no Brasil. Tais investimentos revelam diferentes
concepções em relação aos jovens, expressando representações
sociais sobre juventude que podem reforçar estigmas, ou mesmo direcionar a gestão da vida juvenil para interesses que se
vinculam a uma nova gramática “empreendedora”, socialmente
orientada para a competitividade, divergente daquela que se baseia em solidariedade.
Um exemplo é o estímulo para que jovens desenvolvam
projetos e acessem recursos em modelos previamente definidos pelos agentes de financiamento estatal ou empresarial, acomodando a participação das juventudes na assimilação de uma
linguagem e na destreza de certas competências e habilidades
de gestão. Isso se reflete, inclusive, nos próprios espaços de engajamento por direitos, cuja fragmentação das bandeiras de luta
a partir das diferentes identidades (negros, mulheres, LGBTI,
etc.) colocam em disputa por recursos os próprios jovens ativistas ou seus grupos juvenis.
Esta reflexão, que focaliza os jovens não apenas como
sujeitos de direitos, mas também como objetos de intervenção,
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sinaliza que a dimensão pedagógica da participação não é algo
que se concretiza na vida real sem confronto entre distintas visões de mundo. Ao contrário, está ancorada no campo de disputas de sentido sobre de que maneira os processos de formação
de jovens e o desenvolvimento das juventudes estão em harmonia com a sociedade que queremos construir. É um processo difuso, complexo, que exige constante reflexão coletiva, posto que
envolve diferentes instituições da sociedade e os seus interesses.

3. Engajamentos e demandas atuais:
lugares de expressão
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Existem muitas maneiras de os jovens explicitarem suas
demandas por meio da participação. As mídias sociais, por
exemplo, têm sido lugares destacados de intensa participação
de jovens opinando sobre diversos temas relacionados aos seus
direitos ou sobre a situação social e política brasileira. As mobilizações de rua, convocadas por movimentos sociais, ou aquelas
de caráter mais “espontâneo” são também grandes aglutinadoras de jovens que expressam ali sua contestação (anexo 2). Na
atualidade tem ocorrido uma conexão interessante entre as redes
e as ruas, conforme pode ser visto pelas chamadas jornadas de
junho, em 2013, que ilustram um fenômeno bem retratado no
documentário Levante.
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Há também as performances culturais, sobretudo nas
áreas urbanas, que se traduzem por meio de diferentes linguagens artísticas, como por exemplo no grafite, nas pichações, nos
saraus de poesia ou nas letras de Hip-Hop. Nas expressões citadas, a estética e a política se encontram e reverberam um protesto ou um conflito social que de algum modo revela condições
de vida, situações de preconceito e discriminação e/ou leituras e
valores sobre o mundo que os jovens desejam construir. Quando articuladas a outras movimentações sociais, colaboram para
a sensibilização da sociedade e para a construção de pautas que
buscam garantir direitos.
Em relação às práticas mais sistemáticas de engajamento de jovens, é comum direcionarmos o olhar para as que ocorrem também por meio de alguma institucionalidade, grupos
ou coletivos.
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Institucionalidades ditas tradicionais:
Em relação aos formatos mais institucionalizados, destacam-se os partidos políticos, as organizações estudantis, os
sindicatos e os projetos de Organizações Não Governamentais
(ONGs). Há muitas análises que identificam certa saturação
quanto ao interesse dos jovens em participar desses lugares. De
modo geral, refletem uma descrença generalizada em instituições, sendo os partidos políticos os mais citados nessa linha.
No entanto, um dado relevante apresentado numa pesquisa da
Secretaria Nacional de Juventude, no ano de 2015, colabora para
aprofundarmos sobre o significado desse desinteresse. Nesse levantamento, parte significativa dos jovens entrevistados valorizam a política e as diferentes formas de participação, incluindo
os partidos. Porém, os entrevistados não atuam neles efetivamente. Onde estaria a contradição? A pesquisa identifica que os
jovens não questionam a existência dos partidos, o que revelaria
uma maturidade em relação aos dispositivos democráticos construídos historicamente. O que se coloca em questão são as práticas dos partidos e dos seus líderes. De fato, percebe-se que tais
práticas se revelam hierárquicas, e seus operadores tomam decisões de forma centralizada e duvidosa do ponto de vista ético.
Em resumo: o que estaria em questão não seria a política e suas
institucionalidades no regime democrático, mas os políticos e a
qualidade de seus mandatos.

Em relação a sindicatos, o afastamento dos jovens também
pode ser creditado à linguagem e estrutura da organização sindical. Campos (2012) adverte, no entanto, que a baixa taxa de
sindicalização dos jovens no capitalismo contemporâneo está relacionada a alguns fatores estruturais da condição juvenil na atualidade, em particular às mudanças no padrão de inserção ocupacional. Dentre alguns fatores, estão: 1) o desemprego, no qual
a juventude é o segmento mais afetado; 2) os vínculos de trabalho, que são mais frágeis para contratação de jovens, resultando
em menor proteção social; 3) as longas jornadas de trabalho; 4) o
trabalho doméstico remunerado que incide especialmente sobre
as mulheres jovens, adicionando-se o fato de que essa inserção
ocupacional tem ainda pouca tradição sindical no Brasil; 5) baixa
remuneração, que tem como consequência o grau de precarização dos postos de trabalho ocupados pelos jovens. Em resumo, o
atual contexto do mercado de trabalho não deve ser negligenciado ao se avaliar o distanciamento dos jovens ao mundo sindical.
Outra institucionalidade por onde os jovens vocalizam
suas demandas são os projetos sociais de ONGs. Há um universo heterogêneo de organizações nesse formato no Brasil,
atuando em diferentes temáticas e territórios. São importantes
espaços de agregação de jovens, propondo atividades as mais
diversas. É importante sublinhar as contribuições dessa institucionalidade na mobilização social e comunitária, nos processos
formativos que trazem algum impacto na trajetória dos jovens,
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e na defesa da cidadania em áreas muitas vezes vulnerabilizadas, com escassa provisão de serviços públicos e persistente violação de direitos individuais e coletivos.
Por outro lado, há certa crítica por parte dos jovens de projeto3 sobre o modo como são definidas as linhas de ação dos projetos, revelando hierarquias nos processos de decisão interna
de ONGs, fruto da influência direta de financiadores públicos e
privados e da crescente profissionalização dessas organizações,
copiando modelos empresariais de gestão. Os jovens queixam-se da instrumentalização que os coloca como parte de uma engrenagem operativa, que ainda que tenha seus efeitos positivos
na experiência como trabalhadores do social, explicitam contradição no discurso dos dirigentes das ONGs, que defendem democracia e participação mais para fora do que para dentro.
Outro espaço importante a ser citado é o Movimento Estudantil. Não há dúvida de sua relevância na história política brasileira, sendo a atuação mais conhecida o enfrentamento à ditadura
militar nas décadas de 60 a 80 do século passado e o papel exercido pelos seus líderes. Pouco se sabe que, mesmo antes do golpe militar, os organismos de representação estudantil já tinham
destaque na luta em favor dos direitos. Não por acaso, os militares
atacaram sua sede nacional tão logo a ditadura se instalou no País.
A existência de organismos ligados ao Movimento Estudantil dentro das universidades (Diretórios Centrais dos Estudantes ou Centros Acadêmicos) e de escolas do ensino médio
(grêmios estudantis) reflete a busca por mais organicidade,
além de serem espaços centrais para convocações e mobilizações. Contudo, o mais preponderante no debate atual talvez seja
o entendimento de que o movimento estudantil já não é mais
o interlocutor privilegiado das demandas das juventudes como
em outras épocas, pelo simples fato de que a condição juvenil
contemporânea não se encerra na categoria estudante.

3 A adjetivação Jovens de projeto é frequentemente proferida em debates que tratam
do engajamento político juvenil, e muito associada a programas e projetos realizados por ONGs.

Mische (1997) aponta que, na situação brasileira das
décadas de 1960-1970, a identidade “estudante” tinha centralidade para os projetos societários dos jovens da classe média
universitária, imersos numa dinâmica de radicalidade política.
No entanto, na redemocratização dos anos 1980-1990, essa centralidade é superada diante da abertura de diferentes espaços sociais, culturais e políticos de formação e sociabilidade das juventudes. Mesmo com a ampliação do acesso escolar nas décadas
de 1990-2000, Carrano (2009) assinala que a instituição escola
perde a centralidade na formação dos sujeitos e observa a emergência de inúmeras agências e redes culturais e educativas, evidenciadas tanto em expressões culturais diversas como no uso
e apropriação da cidade. Em suma, é pauta de debate constante
no movimento estudantil a sua renovação diante da diversidade
das juventudes. De todo modo, não há dúvida de que em torno
das diferentes visões em disputa sobre o mundo da Educação, o
Movimento Estudantil cumpre um papel muito relevante
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Os formatos mais tradicionais assumem outro nível de
importância e representatividade quando se colocam como mediadores entre as demandas das juventudes e as políticas públicas. No Brasil, a maturação sobre a necessidade da institucionalização de políticas públicas de juventude em nível federal
iniciou em 2005 e resultou na criação da Secretaria Nacional,
vinculada à Presidência da República, e do Conselho Nacional
de Juventude, de caráter consultivo e representação paritária
entre governo e sociedade civil. Adiciona-se a esse processo a
realização de três edições da Conferência Nacional de Juventude
(2008, 2011 e 2015) mobilizando milhares de jovens de todo
Brasil. Em geral, nessas instâncias a sociedade civil é “representada” por organizações como os partidos, as ONGs ou movimentos sociais, com algum nível de burocratização, uma vez
que definem a representação. A expressão de demandas juvenis
por vias institucionais e na relação com governos tem um valor
simbólico e político importante; contudo, sem entrar no mérito
do grau de eficácia da participação em tais espaços, é bastante
debatido o tema de quem pode representar as juventudes considerando sua diversidade.
A demanda por participação coloca em evidência as críticas à própria ideia de representação, e isso parece ser fonte
inesgotável de embates nas práticas concretas dos atores sociais
e nas discussões conceituais dos estudos e pesquisas. O fundamental a ser considerado, contudo, é o entendimento de que a
democracia e suas conquistas institucionais históricas não devam sofrer retrocessos, ainda que tenham que passar por ajustes de forma e conteúdo.
Os coletivos juvenis
Para os jovens que encontram algum sentido no engajamento de uma causa ou ação comunitária, é bem comum estarem envolvidos e transitarem por diferentes instâncias ao mesmo tempo, como fazer parte de um projeto de uma ONG ou se
identificar com a militância de um ou mais movimentos sociais
e mesmo de partidos políticos. Esses deslocamentos múltiplos

e não lineares indicam que mais do que se enquadrar num formato específico, os jovens exercitam seu direito à experimentação, inclusive no campo da participação.
A enunciação “faço parte de um coletivo” tem sido frequente em espaços de diálogo aberto com jovens. Um inventário ou tipificação desses coletivos, suas condições de existência e permanência no tempo ainda precisam ser realizados
de forma adensada. Percebe-se que existem sob um conjunto
muito amplo de temas e ações. Algumas características comuns podem ser observadas quando confrontadas com os
modelos tradicionais pontuados acima. Na sequência, referimo-nos a dois aspectos.
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Em primeiro lugar, a necessidade de identificação com
outros jovens e a conexão que estabelecem, motivados por alguma demanda na dimensão sociocultural ou comunitária e que
está relacionada ao cotidiano de suas vidas e do seu entorno.
Isso significa a possibilidade do encontro, da troca e do intercâmbio, sem muitas mediações orientadas, para compartilhar
preocupações, aspirações e expectativas comuns. Podem surgir daí propostas de ação concreta, com resultados plausíveis,
imediatos e com certo grau de flexibilidade na execução; em
princípio não há preocupações exaustivas se um projeto ou ação
vai durar um mês ou um ano; nem de produção de documentos complexos exigidos por grandes financiadores. O financiamento, quando necessário, é, inclusive, feito muitas vezes com
recursos próprios ou mobilizados na família, ou mesmo com
agentes econômicos locais.
Em
segundo,
voltamos ao tema da
representatividade e
da hierarquização.
Os coletivos jovens
valorizam a horizontalidade em seus processos de tomada de decisão e não apresentam
expectativas de uma representação verticalizada e generalizante, ou seja, não arvoram
o atributo de falar por todos os jovens a partir de
determinado tema ou território. Também não parecem
aspirar de imediato uma institucionalização ou formalização jurídico-administrativa. O fundamental, nesse ponto, é
que esse tipo de inserção valoriza a experiência individual
e as subjetividades.
A escolha pela atuação em coletivos juvenis
não pressupõe que os jovens que neles atuam este-

jam desconectados dos problemas centrais e globais cujos movimentos sociais enfrentam e que, afinal, também impactam
em suas vidas cotidianas. Ao invés, vemos muitas conexões,
por exemplo, com a profusão de ações de coletivos jovens feministas em articulação com as pautas sobre a condição de ser
mulher numa sociedade machista e patriarcal. Os coletivos de
comunicação que atuam nas periferias também são exemplos
de conexão com a defesa ampliada de democratização da mídia.
Mesmo para tantos outros jovens em coletivos que atuam em distintas frentes temáticas e com diversas linguagens,
percebe-se nítida leitura dos problemas sociais nas suas diferentes escalas. Portanto, há que se olhar os jovens engajados
em coletivos de maneira a valorizar suas intenções de busca por
mudanças. Ainda que seja numa escala mais próxima
por onde circulam e convivem, não se exclui o
engajamento em pautas e processos de luta
mais nacionais ou globais.
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Por fim, a existência de organizações juvenis, como os coletivos, constitui uma riqueza que demonstra a pulsante diversidade de práticas na sociedade civil brasileira, ainda que sejam
formatos que podem durar ou não, de acordo com a própria
transitoriedade da experiência juvenil. Nesse sentido, reconhecê-los e valorizá-los constitui um passo fundamental na revisão
de espaços de participação tradicionais e/ou na construção de
novos espaços
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Para refletir em grupo:
Existem algumas dinâmicas que facilitam o debate
em grupo sobre a importância da organização social.
Uma delas é o “Jogo das torcidas”. Quer conhecer?
Divida a turma em 2 grupos distintos. Cada um representa a torcida de um time. Todas elas estão atrasadas e precisam chegar juntas ao estádio para assistir a
partida. O problema é que, para chegar ao local a tempo, ambas precisam passar pelo mesmo cruzamento.
Marque no chão, com giz ou fita crepe, o percurso:
Torcida 1

Torcida 2

O mediador faz uma contagem regressiva para que
as torcidas se locomovam em direção ao estádio e,
neste momento, a confusão acontece: os participantes se atropelam, se desorganizam, discutem, e dificilmente o grupo conseguirá chegar junto.
Reflita sobre o ocorrido, o que poderia ser diferente
e como a tarefa dada a cada torcida poderia ter sido
concluída como o comandado. Certamente surgirão
algumas opções, mas a mais provável é que o grupo
sugira alguma forma de regular o trânsito por meio
de um sinal, combinado entre torcidas ou agente de
trânsito. Ou seja, vão trazer a necessidade de organização social para garantir que todos alcancem os seus
objetivos de forma pacífica.
Esta atividade também é uma boa oportunidade para
refletir sobre a vida em sociedade, a cultura de direitos e a importância da participação política.
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2.Lutas pelo direito à educação:
Avanços, recuos e o “corre” das
juventudes
Jaqueline Santos e André Sobrinho
É comum ouvir argumentos que responsabilizam o campo da educação pela transformação social. Se é verdade que ela
sozinha não responde a todos os desafios da nossa sociedade,
também é fato que esta área tem um papel fundamental na formação daqueles que dinamizam e modificam as relações cotidianas. Desta forma, a narrativa sobre o direito à educação de
qualidade atravessa gerações, classes sociais, o papel do Estado,
as tendências políticas e as organizações da sociedade civil.
Embora muito se fale sobre educação de qualidade, diversas são as interpretações que temos desse conceito. Enquanto
para alguns ela se mede por avaliações externas, para outros ela
não existe com desigualdades. Se por um lado há quem defenda
um modelo que forme pessoas para as demandas do mercado
de trabalho, por outro há quem se contraponha ao defender que
a educação tem que formar o cidadão em sua plenitude. Temos
muitas opiniões pertinentes ao conceito, mas o que percebemos
é que, embora diversas instâncias participativas – como as conferências e conselhos de educação – que se consolidaram na
última década tenham ampliado a escuta de diferentes segmentos da sociedade sobre esse tema, pouco sabemos sobre o que
pensam o público atendido pela política pública educacional, ou
seja, os estudantes, que são majoritariamente crianças, adolescentes e jovens.
Há décadas os movimentos estudantis vêm se organizando
no Brasil para dizer como vivem, o que querem e de que maneiras
disputam para que suas demandas sejam atendidas pelas instituições. Com o alargamento do processo de escolarização, característico da modernidade, e a ampliação da faixa etária considerada
jovem no Brasil (15 a 29 anos), vemos que a juventude percorre o
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ensino básico até a educação superior. Ou seja, a interface entre
Educação e Juventude abre muitos caminhos de análise. Por isso,
nesta seção vamos explorar parte das demandas estudantis e seu
reflexo nas práticas e políticas educacionais, escolhendo três caminhos: 1) as culturas juvenis e as ocupações, com destaque para
o ensino médio; 2) a educação profissional; 3) o acesso ao ensino
superior e as ações afirmativas.

As ocupações e as culturas juvenis
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As ocupações das escolas e universidades tiveram um impacto significativo sobre as mudanças que vêm se desenhando para a
educação pública no País. Ao defender uma educação de qualidade,
adolescentes e jovens deram visibilidade às seguintes bandeiras:
• Contra a MP 746/2016, que estabelece a reforma do ensino médio;
• Contra a PEC 55/2016, que limita os gastos públicos e
tem impacto, sobretudo, na implementação do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014);
• Pela realização de processos participativos para que a sociedade participe da reforma do Ensino Médio;
• Contra o fechamento de escolas;
• Pela melhoria da estrutura das unidades escolares;
• Pela eleição direta, com participação dos estudantes,
para direção das escolas;
• Contra a terceirização de equipamentos educacionais
para organizações sociais;
• Pelo passe livre estudantil;
• Pela inclusão das questões de gênero e sexualidade no
currículo;
• Pelo reajuste salarial dos professores;
• Contra avaliações externas que servem apenas para ranquear os sistemas de ensino;
• Melhoria e regularização da merenda escolar;
• Investigação sobre superfaturamentos e fraudes nas
obras e compra de merenda escolar.

Essas mobilizações deixaram claro que: a) os estudantes
têm muito para falar sobre a educação que querem e sobre a
conjuntura política do Brasil e; b) compreendem que o modelo
educacional pelo qual serão atendidos é determinante para sua
constituição enquanto sujeitos. Rompem, desta forma, com o
estigma do jovem desinteressado.
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Mapa de ocupações de escolas e faculdades | 2016

O que eles protestam?
A principal reinvindicação
dos estudantes é a anulação
da Proposta de Emenda à
Constituição 241, que limita os
gatos públicos, entre eles, os
investimentos em educação.
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São ao todo: 1154 ocupações
em todo o país, 102 em
universidades. O restante
se divide entre escolas
secundaristas e institutos
federais, além da Câmara
Mnunicipa de Guarulhos (SP).

PR: 869
ocupações

MG: 85
ocupações

Infogrinfográfico das ocupações publicado
em 02/11/2016 em https://awebic.com/brasil/ocupacoes/
Fonte: União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.

BA: 39
ocupações

Nas escolas de ensino médio, além do desejo de participação na definição dos rumos da política de educação, as ocupações expressaram uma questão muito presente no cotidiano
escolar: a relação entre as culturas juvenis e a escola.
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As culturas juvenis – entendidas
como conjunto heterogêneo de
expressões e práticas socioculturais
(...) são gestos, símbolos, formas
lúdicas de sociabilidade, redes
de relacionamento, canções e
múltiplas formas de utilizar e
representar o corpo aparentemente
sem sentido para os ‘de fora’, mas
que dão a liga da experiência
comunitária de vivência da
juventude neste nosso tempo
histórico.
(Carrano,
2009:163)

grama DesPara assistir: Conheça no pro
oras (DVD
tino Educação: Escolas Inovad
Âncora, es7) a experiência do Projeto
de Cotia/SP,
cola sediada no município
por séries,
em que os alunos não passam
ional, mas se
como em uma escola tradic
izagem. Os
dividem em ciclos de aprend
endem por
alunos estudam juntos e apr
s, sem salas
meio de pesquisas e projeto
de aula, muros e hierarquia.
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O que boa parte desses estudantes demonstraram? Que
apesar da diversidade que caracteriza as juventudes – algo pouco compreendido pela instituição escolar, que comumente iguala a todos na categoria “aluno” –, há uma aposta na escola como
lugar de partilha de saberes entre os diferentes, de sociabilidade
que valoriza as expressões de suas múltiplas identidades e capacidades. Em resposta à rigidez dos formatos burocráticos de organização do tempo-espaço escolar, explicitaram modos de vida
e de expressividade juvenil que são invisibilizados e, por vezes,
desvalorizados. Os jovens trouxeram para o centro de algumas
escolas ocupadas aquilo que produziam em outros espaços sociais da cidade, nos múltiplos territórios pelos quais circulavam,
por onde criavam identificações e repertórios.
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Alguns registros divulgados sobre
as ocupações deram conta de apresentar comportamentos de jovens estudantes até então desconhecidos por
muitos professores e diretores. O
compromisso com o planejamento e com os horários; o estabelecimento de comissões para a gestão da ocupação; os debates e os
processos formativos realizados; o cuidado e a segurança
com o patrimônio material e
com os colegas e professores
visibilizaram uma espécie
de reencantamento e
apropriação do sentido do espaço da escola pelos jovens.
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A subversão da organização do
tempo burocrático da escola por uma
condução temporária gerida pelos
jovens demonstrou a invalidez de
uma certa representação sobre
a juventude que a classifica
como desviante por não respeitar as normas vigentes; ao
contrário, a partir do sentido
que atribuem a determinada
ação, os jovens produzem
suas próprias normas e elas
não
necessariamente
são conflitantes com a
solidariedade social
que caracterizou
boa parte das
ocupações.
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Nessa experiência organizativa, os jovens estudantes demonstraram que a propalada formação para a cidadania pode
ser apenas uma retórica se não está encarnada na realidade concreta da escola como lugar vital onde vivem cotidianamente e
depositam seus sonhos e expectativas.

Educação profissional
Quando falamos da profissionalização, jovens veem na
educação uma possibilidade de mudança. Para eles, a educação
é sinônimo de empregabilidade, desenvolvimento profissional e
estabilidade. Mas quais são os caminhos percorridos para a educação profissional? Desde a infância ouvimos aquela pergunta:
o que você quer ser quando crescer? A resposta, costumeiramente, se baseia nas referências mais próximas do universo infantil: professor/a, médica/o, policial, veterinária/o, atriz/ator,
cantor/a, jogador/a de futebol, etc. Tem também a profissão dos
pais e os papéis de personagens de desenhos animados. Quando chega a adolescência, geralmente a escolha é pautada em
sonhos que condizem com as identidades e gostos, apesar de
ficar restrita ao universo de coisas com as quais a pessoa teve
contato até então. Uma educação de qualidade é fundamental
para ampliar o repertório de escolhas; educação à qual nem todo
mundo tem acesso. Quando chega a juventude, outros elementos entram em campo: a necessidade, as condições de classe e
o retorno desejado. Dessa forma, muitos deixam o sonho em
segundo plano por ter como horizonte aquilo que no mundo do
trabalho é mais rentável.
É muito comum ouvir dos jovens que querem ser engenheiros, médicos e advogados. Mas por que não oceanógrafos,
geofísicos, antropólogos ou estatísticos? Na maioria das vezes,
nunca ouviram falar. E esse é um grande problema, pois são
poucos os grupos juvenis provocados a fazer pesquisa sobre
carreiras, participar de feiras de profissões, realizar testes vocacionais, etc. O repertório reduzido os impossibilita de conhecer oportunidades de atuação que tenham a ver com os
seus gostos, com o seu percurso e que lhes satisfaçam profissionalmente. Se por um lado temos grupos que não têm acesso à informação sobre a multiplicidade de escolhas profissionais, por outro temos aqueles que, mesmo conhecendo, fazem
a escolha pautada no retorno financeiro ou na continuidade de
uma tradição familiar.
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Um elemento também determinante nas escolhas é a generificação das carreiras, ou seja, a definição de que determinadas profissões são para homens ou para mulheres. Embora seja
um paradigma ainda muito influente, os jovens têm a tendência
de quebrar essas divisões. Vemos cada dia mais mulheres que
se negam a estar somente nas profissões que remetem ao cuidado, como pedagogia e enfermagem, e estudando ciências exatas
e tecnológicas. No entanto, ainda são minoria e enfrentam uma
série de desafios de inserção nesses mercados específicos. Essa
divisão do trabalho entre funções ditas femininas e funções ditas
masculinas também reflete sobre a remuneração e valorização
de cada área. Basta ver que os setores com a maior remuneração
é onde se concentram os homens, conforme quadro abaixo.
Rendimento médio mensal, por profissão. IBGE, PNAD 2011.
Valor total do rendimento mensal
Juízes e desenbargadores

15.852,55

Promotores, defensores públicos e afins 11.425,02
Delegados de polícia 7.662,688
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Médicos 6.442,64
Engenheiros civis 5.619,13
Professores do ensino superior 4.545,22
Cirurgiões-dentistas 4.233,13
Advogados 4.140,79
Agrônomos 3.813,99
Contadores e auditores 3.774,53
Profissionais de jornalismo 3.375,30
Arquitetos 3.370,97
Administradores 2.997,76
Enfermeiros 2.527,17
Cabos e soldados da polícia militar 2.066,80
Professores (com formação superior) do ensino médio 1.813,27
Assistentes sociais e economistas domésticos 1.709,56
Professores de alunos com deficiências físicas e mentais 1.675,31
Nutricionais 1.636,50
Professores (com formação superior) das disciplinas de 50 a 90 E.F. 1.560,04
Professores (com formação superior) das disciplinas de 10 a 40 E.F. 1.393,43
Professores (com formação superior) da educaçào infantil 1.211,33

Fonte: IBGE/ Pnad

Outra problemática é o conhecimento sobre as instituições de ensino técnico e superior onde possam dar continuidade aos estudos. Muitos jovens nunca tiveram a possibilidade
de conhecer o sistema de ingresso em escolas técnicas e universidades gratuitas, bem como suas políticas de permanência
estudantil. De uma forma ampla, a continuidade nos estudos é
vista como possível em instituições privadas, muitas vezes precárias, mas de acesso facilitado e com mensalidades baixas para
trabalhadores. Esse é outro elemento que contribui para o aprofundamento das desigualdades.
Há, nesse sentido, uma carência muito grande de programas auxiliares que ofereçam subsídios para que a juventude
brasileira construa um projeto de vida a partir de um olhar amplo que se realize.
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O acesso ao ensino superior e
as ações afirmativas
Ainda hoje o acesso ao ensino superior – considerado um
sonho para muitas pessoas, que o tem como chave de acesso
para uma vida melhor – é um privilégio de poucos cidadãos em
nosso País. No entanto, já esteve mais distante de ser realizado.
Indicadores sociais apontam que o número de jovens de 18 a 24
anos matriculados em cursos de graduação triplicou de 1995 a
2015, conforme destaque no quadro abaixo:
Taxa de escolarização líquida, por sexo, segundo cor/raça
e nível de ensino – Brasil, 1995 a 2015
Nível de Ensino
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Total
1995

2005

2015

Educação Infantil

27.5

40.2

53.4

0 a 3 anos

7.6

13.0

25.7

4 a 6 anos

53.4

71.9

88.8

Ensino Fundamental

85.5

94.4

96.5

Ensino Médio

22.0

45.1

57.0

Ensino Superior

5.8

11.1

17.8

Fonte: IBGE/Pnad
Obs.:
1 - A faixa etária contém crianças na educação básica e ensino fundamental.
2 - Foram considerados adequados os indivíduos que frequentam ensino superior
(graduação), mestrado ou doutorado
3 - taxa de escolarização líquida fornece a proporção da população matriculada
no nível de ensino considerado adequado conforme a faixa etária. Até 2006 foram
consideradas as seguintes faixas etárias: educação básica para crianças com até 6
anos (0 a 6 anos); ensino fundamental de 7 a 14 anos; ensino médio de 15 a 17 anos
e ensino superior de 18 a 24 anos. A partir de 2007, as faixas etárias da educação
básica e ensino fundamental sofrem alteração devido à Lei n0 11.274/2006. A educação básica para crianças com até 5 anos (0 a 5 anos); ensino fundamental de 6
a 14 anos; sendo que as crianças de 6 anos que não estavam cursando o ensino fundamental com 9 anos de duração foram contabilizadas no nível educação básica.

Ainda de acordo com o Ministério da Educação, se de 1995
a 2002 2,4 milhões de pessoas concluíram o ensino superior no
País, esse número cresce para 9,2 milhões de 2003 a 2014. Quando consideramos a pós-graduação, se formamos 100 mil mestres
e doutores de 1995 a 2002, no período de 2003 a 2015 tivemos
591 mil concluintes na mesma modalidade. Esse aumento, ainda
que insuficiente, se deu devido à ampliação dos recursos para a
educação, à expansão das instituições públicas de ensino, à criação do Programa Universidade para Todos (Prouni)4, à criação
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao crescimento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). No entanto, hoje, apenas
14% dos adultos brasileiros têm nível superior, o que demonstra
que temos um longo desafio pela frente.
O crescimento do ensino superior no Brasil se deu em um
ambiente de disputas, onde diversos atores se mobilizaram pela
democratização e equidade no acesso à educação, trazendo categorias que inovaram as universidades brasileiras. Na Marcha
Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida,
realizada em 1995, na cidade de Brasília, milhares de pessoas
reivindicavam ações do Estado para combater as desigualdades
de raça, classe e gênero. Neste marco, foi entregue um documen-

4 Programa que ofertou aproximadamente 3 milhões de bolsas integrais e parciais
em instituições privadas do ensino superior, de 2005 a 2017, de acordo com dados
divulgados no portal.
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to para o então Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, com reivindicações que visavam combater as desigualdades, tendo como desdobramento a criação de um grupo interministerial para dialogar e promover ações nesta área.
No entanto, as políticas de Estado seguiram um caráter
universalista. Em 2001, durante a III Conferência Mundial
contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, que aconteceu em Durban, África do Sul, o
Brasil marcou presença com membros de movimentos sociais,
organizações não-governamentais e do próprio Estado. Como
desdobramento, o País assume compromisso com o Plano de
Durban. No que se refere à educação, esse documento orienta a
implementação de políticas de ações afirmativas, ações positivas e revisão de materiais didáticos.
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O que ganha centralidade no debate brasileiro são as
ações afirmativas, compreendidas como “ações públicas ou privadas, ou programas que proveem ou buscam prover oportunidades ou outros benefícios para pessoas, com base, entre outras
coisas, em sua pertença a um ou mais grupos específicos”5.
Conforme Silvério (2002), ações afirmativas são ações
que podem objetivar: 1) combater desigualdades provocadas por
práticas de discriminação negativas e 2) promover a diversidade
social e a presença de grupos subrepresentados em posições de
destaque. Discriminação negativa é a forma como o tratamento
diferenciado é dado a determinado grupo, seja por sua origem,
classe social ou qualquer outro marcador, acaba colocando-o em
situação de desigualdade. Nesse sentido, são necessárias ações
reparatórias para promover a equidade, a chamada discriminação positiva.
Movimentos sociais, sobretudo o movimento negro,
vinham ao longo do século XX chamando a atenção do
Estado brasileiro para as desigualdades. O avanço de estudos empíricos, baseados em dados quantitativos, fortaleceu a atuação política pelas ações afirmativas, que
ganha destaque nacional a partir de 1990. A experiência na Conferência de Durban foi um importante passo
para dar visibilidade às mobilizações nacionais e compreender as ações desenvolvidas em outros países.
Programas de ações afirmativas vêm sendo implementados desde a década de 1960, em diferentes lugares do mundo, ganhando destaque em países com quantitativos
de desigualdades sociais e raciais semelhantes ao Brasil, como
EUA, África do Sul e Índia. A primeira experiência de ações
afirmativas no ensino superior brasileiro foi implementada em
2003, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), seguida de outras 189 instituições públicas de ensino superior
que adotaram medidas independentes antes da lei federal de

5 JONES, J. The Rise and fall of affirmative action. In: HILL, H.; JONES, J. (eds.). Race
in America: the struggle for equality. Madison: Univesity of Wisconsin Press, 1993.
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cotas. Além disso, o Prouni nasce em 2005 como política de
ação afirmativa para estudantes de escolas públicas, respeitando
a proporção de afrodescendentes e indígenas.
A experiência da Uerj e de outras instituições de ensino
geraram polêmica nacional. Por um lado, fortaleceram a atuação
de movimentos pelo direito à educação, movimentos estudantis,
organizações de profissionais da educação, movimentos indígenas, movimentos sociais negros e coletivos de estudantes negros que atuavam dentro e fora das universidades, de modo que
tornassem as universidades ambientes mais democráticos. Por
outro, teve a reação negativa da mídia e grupos conservadores
que apontavam que essa política: 1) promovia a segregração; 2)
era inconstitucional; 3) afetava a qualidade das universidades; 4)
invertia as prioridades, pois o problema teria que ser resolvido
na educação básica e 5) promovia injustiça. Em contraponto, defensores da reserva de vagas, que também atuavam pela melhoria da educação básica, argumentavam que o acesso ao ensino
superior não poderia ser privilégio de uma elite econômica, que
tinha acesso aos melhores colégios, enquanto o projeto em longo prazo de melhoria das escolas públicas não se concretizava.
Os resultados das ações afirmativas foram demonstrando, ano a ano, um caminho diferente do apontado pelos seus
opositores. Universidades pioneiras, como a Uerj e a UnB, além
de outras, apresentaram dados em que os estudantes cotistas
tinham desempenho similar e, a depender do curso, superior

aos não cotistas, e que, embora, em alguns casos demorassem
mais para se formar, o índice de evasão dos beneficiários das
ações afirmativas era menor do que daqueles que ingressavam
pelo sistema tradicional.
A polêmica em torno das ações afirmativas tornou esse
tema, mais particularmente o caso da Universidade de Brasília (UnB), objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), em 2012. O pedido questionava a constitucionalidade do
programa. Como o País já tinha quase 10 anos de implementação deste tipo de política, os ministros fizeram um estudo
sobre os sistemas de ingresso, os resultados, e como a política
funcionava e vinha sendo uma referência no combate às desigualdades no Brasil e em outros países. Como resultado, no dia
24 de abril de 2012 o Supremo decidiu, por unanimidade, que
as ações afirmativas eram constitucionais. Um dos primeiros
desdobramentos foi a criação da Lei 12.711/2012, que tornou
obrigatória a reserva de vagas para alunos de escolas públicas,
afrodescendentes, indígenas e deficientes em todas as instituições federais de ensino superior.
Essa decisão acabou por provocar governos estaduais e
instituições que resistiam às políticas de ações afirmativas a desenhar seus primeiros programas de democratização do acesso.
Além disso, provocou um forte debate sobre o baixo índice de
pessoas que acessavam a universidade e a necessidade de ampliação das vagas.
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Saiba como funciona a Lei Federal de Cotas

Quantidade de
vagas no curso

no mínimo
50%

Alunos de
Escolas públicas
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Demais vagas

50%

Renda ≤ 1,5
salário-mínimo
per capita

no mínimo
% IBGE

Preto, pardos,
indígenas e
pessoas com
deficiência

Fonte: MEC

Renda > 1,5
salário-mínimo

no mínimo
% IBGE

Demais
vagas

Preto, pardos,
indígenas e
pessoas com
deficiência

Demais
vagas

Os resultados das mudanças ocorridas no sistema de ingresso
no ensino superior são significativos, conforme quadro abaixo:

Taxa de escolarização líquida, por sexo, segundo cor/raça e
nível de ensino - Brasil, 1995 a 2015
Cor/Raça

Nível de
Ensino 1995

Total

Masculino

Feminino

2005

2015

1995

2005

2015

1995

2005

2015

Total

Ensino
Superior

5.8

11.1

17.8

5.0

9.6

14.9

6.5

12.6

20.7

Branca

Ensino
Superior

9.1

17.2

25.0

8.2

15.3

21.7

9.9

19.1

28.1

Negra

Ensino
Superior

2.0

5.5

12.5

1.6

4.5

10.3

2.4

6.5

15.0

Fonte: IBGE/Pnad
Nota:
1 - A faixa etária contém crianças na educação básica e ensino fundamental.
2 - Foram considerados adequados os indivíduos que frequentam ensino superior
(graduação), mestrado ou doutorado
**** A taxa de escolarização líquida fornece a proporção da população matriculada no nível de ensino considerado adequado, conforme a faixa etária. Até 2006,
foram consideradas as seguintes faixas etárias: educação básica para crianças de
até 6 anos (0 a 6 anos); ensino fundamental dos 7 aos 14 anos; ensino médio dos
15 aos 17 anos e ensino superior dos 18 aos 24 anos. A partir de 2007, as faixas etárias da educação básica e do ensino fundamental sofrem alteração devido à Lei n0
11.274/2006. A educação básica para crianças de até 5 anos (0 a 5 anos) e ensino
fundamental dos 6 aos 14 anos; sendo que as crianças de 6 anos que não estavam
cursando o ensino fundamental com 9 anos de duração foram contabilizadas no
nível educação básica.

Os dados demonstram que houve um aumento de 309%
no acesso ao ensino superior de jovens de 18 a 24 anos, de 1995
a 2015. Se considerarmos o quesito cor/raça, esse aumento foi
de 643% entre negros e 275% entre brancos. Em 1995, apenas
2% dos jovens negros nessa faixa etária estavam no ensino superior, contra 9,1% dos jovens brancos. Já em 2015, 12,5% dos
jovens negros frequentavam esse nível de ensino, contra 25%
dos brancos. Em 2004, 54,5% das vagas nas universidades públicas eram ocupadas por estudantes que pertenciam à parcela
dos 20% mais ricos no Brasil, enquanto apenas 1,2% das vagas
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eram ocupadas pelo grupo mais pobre. Em 2014, esses números são de 36,4% e 7,6%, respectivamente. Os dados demonstram que as políticas públicas educacionais proporcionaram
um crescimento de todos os segmentos na universidade, mas
as desigualdades sociais e raciais ainda são persistentes, o que
justifica a continuidade da reserva de vagas.
As mudanças trazidas pelas ações afirmativas vão além
da promoção da equidade nos espaços de poder, mas estão também na diversificação do processo formativo. A multiplicidade
de olhares presentes na universidade contribui para uma perspectiva profissional mais ampla, que compreenda as diferentes dinâmicas e necessidades da sociedade. Fazer um curso de
arquitetura com quem morou apenas em bairros nobres é diferente de ter uma experiência formativa com alunos que compartilham trajetórias diversas, incluindo aqueles que moram
nos extremos das cidades, onde o planejamento urbano ainda
demanda um olhar especial. Neste sentido, as ações afirmativas
inovam não somente os espaços, os corpos presentes e as formas de pensar, mas transformam as relações sociais.
Essas
mudanças
para a democratização
do acesso ao ensino superior têm possibilitado
que mais jovens olhem para
a universidade como um
espaço com o qual se
identificam, como um
sonho possível, como
algo que está próximo
de suas realidades.
Leia alguns depoimentos de estudantes que ingressaram na universidade por políticas de ações
afirmativas:

Mirna Moreira – cotista e estudante de medicina pela Uerj1
“Quando você mora na favela, é mulher preta, e você quer
chegar num determinado lugar, você precisa planejar, porque se
não você perde muito tempo batendo cabeça, e a gente não tem
nem tempo, nem dinheiro, para ficar na experimentação.
Lembro que quando me perguntavam o que eu queria
cursar e eu falava medicina, tinha gente que virava e falava: ‘ah,
mas você quer isso mesmo? Você não tem cara de médica’. Uma
vez numa aula no pré vestibular, um professor entrou em algum tema de redação, que eu não lembro qual foi, e falou: ‘olha
pro lado e me diz quantos negros tem nessa sala. Foi aquele
momento que todos os olhares da sala se viraram pra mim.’
O meu maior acerto foi ter assumido minha estética enquanto mulher negra antes de entrar nesse espaço da universidade, eu entendi que é muito importante estar ali porque existe a questão da representatividade, que se estende para fora da
academia também. Quando eu visto meu jaleco branco e subo o
Morro dos Macacos representando a instituição Uerj, como fiz
em uma ação sobre sexualidade na adolescência numa escola
pública, e as meninas negras dessa escola pedem para tirar fotos comigo, elogiam meu cabelo crespo, e de alguma forma me
veem como referência, eu só tenho mais certeza disso.
No dia dessa ação na escola eu voltei no mesmo ônibus
que uma aluna, e quando eu desci no mesmo ponto que ela aqui
no Complexo, ela perguntou: o que você tá fazendo aqui?
Ela não esperava que eu descesse aqui na favela. Eu chorei
muito. Isso me marcou demais, até porque eu nunca tive uma
representação física e próxima que eu pudesse me espelhar nesse campo profissional, essa mulher, negra, médica. Sabe?
Por isso, principalmente nos espaços acadêmicos, eu faço
questão de afirmar que sou do Complexo do Lins. Esse lugar faz
parte da minha identidade. Sei da onde eu vim, quem me ajudou a chegar até aqui, e não foi nenhum médico de formação,
foi minha mãe que trabalhou como diarista por muitos anos,
meu pai que já trabalhou como pedreiro, e que sempre priorizaram meus estudos. Eu sei quem são os pretos que construíram
a base pra que hoje eu esteja aqui hoje”. (Publicação feita em sua
página pessoal do Facebook, que viralizou nas redes sociais.)
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Josinaldo da Silva, indígena da tribo Atikum, cotista formado em medicina pela UnB6.
“Confesso que quando passei, não acreditei. A ficha demorou um pouco a cair. Foi no início de 2006. Vim com uma
colega e aqui me reuni com um grupo de indígenas de outros
cursos. Éramos 13 cotistas ao todo: além da Medicina, havia estudantes de Enfermagem, Nutrição, Biologia e Farmácia. Foi
muito difícil no início. Precisamos pagar um aluguel caro, não
tínhamos referências, conhecidos, ninguém que se dispusesse
a ser fiador. Além disso, tínhamos uma bolsa de R$ 900. Todo
mundo sabe que isso é pouco para a cidade. Nossa salvação foi
a Dona Socorro, que nos acolheu na 706 Norte e agiu como um
anjo. Era paciente e compreensiva, nos apoiava quando a bolsa
atrasava e sempre negociava os pagamentos.
A gente não conhece ninguém, não tem amigos. Acaba
que passei, como outros colegas indígenas, muitos momentos
de isolamento. E existe o preconceito, que ninguém admite,
mas acontece. Quando era apresentado, a reação era sempre a
mesma: ‘Você é índio, que legal, como é a vida lá na aldeia?’
Mas na hora dos trabalhos de grupo, nas conversas do intervalo,
ficava sempre de lado ou por último.
Agora estou lutando pela Residência. Não é fácil, mas tenho fé que tudo dará certo. Estou disputando uma vaga lá no
Hospital de Planaltina. Quero seguir o caminho da Saúde da Família, é o que mais pode contribuir com a minha comunidade.
Meu objetivo é voltar pra aldeia tão logo termine a formação. É
um acordo que faz parte do convênio da Fundação Nacional do
Índio (Funai), mas é mais do que isso, é um compromisso meu
com o meu povo, com os Atikum, minha origem e minha razão
de estudar. O índio é o que pode cuidar melhor da saúde do
índio, compreende os costumes, conhece a tradição. Um índio
tem todas as condições de cuidar de uma tribo, reunindo o saber
da universidade com o saber tradicional. É esse o meu objetivo.

6

Fonte: “UnB forma primeiro médico indígena”, publicada na página da UnB.
http://unb2.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=7564

Ismael do Nascimento Silva, filho de pedreiro e catadora
de castanhas, bolsista do Programa Universidade para Todos (Prouni), formou-se em Direito7.
“Meus pais me deram oportunidade para que eu conseguisse me formar em direito. Apesar de não terem condições,
me deram assistência financeira para me manter no curso. Os
dois entraram na colação de grau comigo porque são meus maiores exemplos de humildade, honestidade, dedicação e amor.
Minha vida não foi fácil. Aos 10 anos comecei a trabalhar
para ajudar a minha mãe, pois meus pais são separados. Vendi
‘sacolé’, espetinho de carne, milho cozido. As dificuldades financeiras me incentivaram a estudar. Estou na metade do meu
projeto de vida ainda, com essa formatura, mas ainda quero passar num concurso público para ter estabilidade e organizar a
vida financeira da minha família.
Tinha dias em que eu não tinha sequer o dinheiro da passagem de ônibus. Como eu saía cedo para estudar na biblioteca,
já ficava para as aulas do curso à tarde. Ficava sem me alimentar
até chegar em casa à noite. No segundo ano, a dona da cantina
soube da minha história e eu passei a almoçar de graça. Além da
minha força de vontade, sempre tive pessoas que me ajudaram,
como meus pais, os colegas da turma, professores e anjos que
iam surgindo a cada vez que aparecia algum obstáculo.
Eles estão muito orgulhosos e eu também porque passei
no exame da OAB quando estava no 90 período.” (Fonte: Matéria
“Filho de pedreiro e catadora se forma em direito e homenageia
pais no Piauí”, publicada no UOL.

Fonte: “Filho de pedreiro e catadora se forma em direito e homenageia pais no
Piauí”, publicada no UOL. https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/14/filho-de-pedreiro-e-catadora-se-forma-em-direito-e-homenageia-pais-no-pi.htm
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Para refletir em grupo:
Um dos maiores desafios da educação brasileira é contemplar as desigualdades. A dinâmica do barco pode auxiliar a
refletir sobre este assunto.
O objetivo da atividade é fazer o desenho de um barco em
grupo onde cada participante esteja em uma situação especial, a
fim de trabalhar a cooperação, a comunicação, o planejamento,
o raciocínio lógico, a confiança e a empatia.
Divida a turma em grupos de 5 pessoas. Cada grupo vai receber uma folha de papel craft, canetas e tiras de pano. Eles devem
escolher entre si quem é o representante número 1, o número 2, e
assim por diante. Após terem escolhido, o mediador dirá que:
1- O representante 1 é cego, e só tem o braço direito.
2- O representante 2 é cego, e só tem o braço esquerdo.
3- O participante 3 é cego e surdo.
4- O participante 4 é cego e mudo.
5- O participante 5 não tem os braços.
Os participantes deverão utilizar os tecidos para vendar os olhos
e amarrar os braços que não irão utilizar. Na sequência, serão desafiados a desenhar um barco no papel craft coletivamente, de modo que
cada traço do desenho seja feito por um participante diferente.
O mediador deve ficar em silêncio durante a execução da
dinâmica que, após executada pelos grupos, deve suscitar as seguintes reflexões:
1- Como foi executar esta tarefa?
2- Vocês gostaram do resultado?
3- Como foi lidar com a sua limitação? E com a limitação
do outro?
4- Como podemos contextualizar esta prática com a prática
cotidiana na escola?
5- Que aprendizado podemos levar dela para melhorar as
condições de ensino no Brasil?
Como podemos trabalhar as desigualdades no contexto
escolar?
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3. Entre o sonho e a realidade:
juventude, escolha e inserção
profissional
Jaqueline Lima Santos
O trabalho é um elemento que está presente em todas
as dimensões do nosso cotidiano: no cuidar, no limpar, no
cozinhar, no estudar, no ajudar, no buscar o pão de cada
dia, etc. A noção primária de trabalho contempla toda as
formas de intervenção nas quais mobilizamos e construímos
conhecimento, transformamos a realidade e garantimos
nossa sobrevivência. Em outras palavras, o trabalho não é só o
emprego, mas um elemento que organiza, edifica, transmuta e
humaniza (LUKÁCS, 1978).
Conforme o trabalho passa a ser apropriado por instituições e pessoas detentoras dos meios de produção, sua noção
é modificada. Se o trabalho como resposta às necessidades de
uma sociedade possibilita a aquisição de consciência pelo in-
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divíduo, quando sua demanda é externa aos sujeitos, ou seja,
quando os trabalhadores são meras figuras operacionais, pode
passar a ser sinônimo apenas da sobrevivência, pois, a partir
dele, garante-se moradia, alimentação, etc. Essa incompletude
que a noção de trabalho pode ganhar atinge, sobretudo, grupos
que não têm possibilidade de escolha, para os quais o ato de
trabalhar chega a tornar-se um peso necessário. Basta ver como
as pessoas comemoram as sextas-feiras, os dias de folga e os
feriados prolongado, além das doenças adquiridas no trabalho.
Existem experiências profissionais em que cidadãos encontram realização e oportunidade de alcançar sonhos que vão
além da possibilidade de consumo. No entanto, não é o que o
mercado de trabalho oferece de uma maneira geral. Para aqueles que têm acesso à informação, à educação de qualidade e a
um amplo repertório sobre carreiras, há mais possibilidades de
desenhar percursos que tenham a ver com seus interesses e habilidades e que lhes tragam satisfação. Já para as pessoas mais
pobres, das quais a vida cobra ações imediatas, a inserção laboral
é tão rápida que quase não há tempo de parar, refletir e conhecer;
o trabalho, que do percurso à atividade preenche todo o seu dia, é
apenas onde buscam o salário que garante o pagamento de seus
compromissos e, às vezes, algumas horas de lazer.
E por que estamos falando disso? Porque esse fenômeno
afeta a juventude brasileira, grupo que vive uma fase de projeções e incertezas. Seus desejos e perspectivas muitas vezes são
engolidos por essa noção dura de trabalho e pela necessidade
imediata. Diversos estudos demonstram que, embora a juventude brasileira seja ativa no mundo do trabalho, sempre em busca
de oportunidades e autonomia, ela vem se preocupando com
outras dimensões da vida. Se pudessem escolher, trabalhariam
para realizar seus próprios sonhos.

“Aspectos relacionados à
possibilidade de realização
e de crescimento pessoal
no trabalho, de adequação
entre o trabalho realizado
e a formação adquirida
e, especialmente, aspectos
relativos ao tempo de
trabalho, ganham destaque,
sinalizando a importância
de ações que consigam
apoiá-los na construção
de seus percursos, entre a
escola, o trabalho e outras
dimensões da vida”.
(ABRAMO;
CORROCHANO, 2016)

Na dinâmica contemporânea de trabalho, o mais comum
é que a necessidade por sobrevivência lhes tire o poder de escolha e a possibilidade de chegar a conhecer aquilo que lhes
traria prazer. Dessa forma, como cobrar de jovens, no geral, a
satisfação pelo trabalho realizado? Como responder às demandas do mercado e, ao mesmo tempo, considerar os sonhos, as
habilidades e as competências dos sujeitos que possibilitam seu
funcionamento?

“(...)o Brasil precisa
abandonar a concepção
conservadora e ultrapassada
do trabalho como obrigação
pela sobrevivência para
reconstituir uma nova
transição do sistema escolar
para o mundo do trabalho”.
(POCHMANN, 2005)
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“eu não consigo ficar oito horas fazendo coisas que
eu não gosto, e sendo sempre maltratada. Todas
as vezes que eu trabalhei em lugares diferentes era
considerada menos, não conseguia estudar. Teve
época que eu estava trabalhando para trabalhar,
aí eu pensei ‘não dá!’ Aí foi todo um processo de
voltar para a casa da minha mãe, porque eu estava já no processo de ter a minha casa, e poder me
desenvolver como pessoa.” (Vanessa, 27 anos)
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Jovens de gerações anteriores queriam entrar em uma
empresa, ter estabilidade e se aposentar nela. Hoje, a perspectiva de estudos e ampliação do repertório da juventude pertencente à classe trabalhadora os fazem buscar cada vez mais possibilidades de crescimento, de realizar projetos pessoais e de
empreender. Os jovens da periferia estão sujeitos ao preconceito
no mercado de trabalho e, às vezes, seus sonhos não cabem nas
oportunidades precárias que lhes são oferecidas.
Ao mesmo tempo que se sentem encorajados para encarar grandes desafios, esse caminho em busca do trabalho flexível e rentável vem apresentando algumas lacunas. Com as novas
ferramentas tecnológicas e explosão de empresas startups, estas
propagadas como bons negócios (a exemplo do Facebook, Uber,
etc), jovens estão cada vez mais fascinados com a possibilidade
de ter uma grande ideia e criar algo rentável, com rápido retorno de mercado. Quando não há possibilidade de investimento, muitos deles acabam abraçando propostas alternativas nas
quais não têm, de forma direta, um patrão. Essa ausência cria
uma ilusão de liberdade quando, na verdade, estamos vivendo
uma reconfiguração do mercado onde o trabalhador passa a ser
o único responsável pelas suas condições de trabalho, sem perceber que continua subordinado ao sistema produtivo.

(...) as startups que se firmam como empresasaplicativo (...) concretizam o auge do modelo da
empresa enxuta, com um número ínfimo de empregados e milhares de empreendedores conectados, de
consumidores engajados, de trabalhadores amadores.
(...) A flexibilização também pode ser compreendida mais simplesmente como as formas contemporâneas de eliminação de direitos associados ao
trabalho e, ainda mais do que isso, da transferência
de riscos, custos e trabalho não pago para os trabalhadores. Essa transferência envolve a extensão do
tempo de trabalho, assim como sua intensificação,
em formas mais ou menos reconhecíveis. (...)
O cerne da flexibilização em realidade está nesse
movimento que transfere para o trabalhador a administração de seu trabalho, dos custos e dos riscos,
sem com isso perder o controle sobre sua produção.
(...) (Ludmila Costhek Abílio, 2017)
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Para a juventude brasileira, o desafio não está apenas na
formalização. O aumento significativo de jovens trabalhadores com carteira assinada nos últimos anos, de 32%, em
2003, para 63%, em 2013 (Pnad), não significa, necessariamente, uma redução na precarização da inserção
deste grupo no mercado de trabalho, principalmente se
considerarmos as principais questões levantadas por
eles sobre suas experiências. Em “O trabalho para a juventude no Brasil: Novos contextos? Novos sentidos?”
(2016), Maria C. Corrochano e Helena W. Abramo,
a partir da análise do resultado da pesquisa Agenda
Juventude Brasil, que ouviu 3.300 jovens de 15 a 29
anos de todos os estados brasileiros, afirmam que

“a maior formalização dos vínculos
dos jovens investigados não significa,
necessariamente, um trabalho não
precário. A precarização do trabalho
também pode ser encontrada nas
condições efetivas de trabalho, nas
tensas, intensas e na diversificação
das formas de remuneração (LIMA,
2013). Ao assinalarmos aspectos
positivos e negativos no trabalho, os
jovens investigados também colaboram
para tornar mais complexo o próprio
conceito de precarização e para
evidenciar várias questões que precisam
ser consideradas quando se trata de
refletir sobre a relação dos jovens com o
mundo do trabalho e que ultrapassam,
e muito, o “problema da inserção”.
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De acordo com o estudo apontado, entre os

jovens de 15 a 29 anos:
●

74% estão no mercado de trabalho
(trabalhando ou à procura de emprego);
38% só trabalham;
16% só estudam;
14% trabalham e estudam;
11% não estudam, não trabalham e
não estão à procura de trabalho;
●
Aqueles que têm de 15 a 17 anos,
85% estudam, 25,3% trabalham,
6% só trabalham e 15% estão fora da escola;
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67% dos que têm de 18 a 24 anos e 85% dos que
têm entre 25 e 29 anos estão fora da escola;

32,3% dos que têm de 18 a 24 anos e
37% dos que têm entre 25 e 29 anos
não terminaram a educação básica;
Aqueles que estão entre as menores faixas de
renda começam a trabalhar mais cedo, até antes da
idade mínima permitida;

86% dos homens e 66% das mulheres
estão no mercado de trabalho;
Aqueles dos estratos mais altos têm a possibilidade
de estudar mais anos que os mais pobres;
No estrato de renda mais alto, 1/3
já terminou os estudos e 1/5 deixou a escola antes de
concluir, enquanto entre os pertencentes ao estrato
mais baixo, 1/6 terminou os estudos e 1/2 deixou a
escola antes de concluir;
O índice de desemprego entre os mais pobres
é de 20%, enquanto na camada mais alta a
estatística cai para apenas 2%.
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Os dados referentes à juventude estão longe dos ideais.
Em momentos de crise, é o grupo mais afetado pelo desemprego, gerando um vai e vem nos indicadores sociais. A geração
“nem-nem”, termo utilizado para designar jovens que não estudam e não trabalham, compõe 15,5% desse grupo geracional
(e tem crescido nos últimos anos). A maior parte são jovens de
baixa renda, pouca escolaridade, negros e mães (quase metade
do total). Fatores determinantes para essa condição são 1) a maternidade aliada à falta de suporte para as jovens mulheres que
trabalham e estudam; 2) família de baixa renda; 3) baixa escolaridade; e 4) transição brusca entre escola-trabalho (COSTA; ULYSSEA, 2014). Outro elemento preponderante é a alta rotatividade
e instabilidade nos tipos de trabalho ofertados a este segmento.
Apesar dos dados preocupantes, é importante ressaltar
algumas mudanças que ocorreram nos últimos anos e seus fatores responsáveis. Houve 1) diminuição do trabalho infantil e
inserção precoce no mundo do trabalho, 2) aumento da frequência escolar, 3) melhora nos indicadores de conclusão do Ensino
Médio 4) redução da informalidade dos jovens trabalhadores, 5)
crescimento dos rendimentos da juventude, e 6) ampliação do
acesso ao Ensino Superior. Sabemos que as políticas de redistribuição de renda, a valorização real do salário mínimo, a expansão das instituições públicas de ensino superior, os programas
de bolsas e ações afirmativas em universidades e a oferta de educação profissional foram fundamentais para melhoria desses indicadores. Embora haja um vácuo muito grande de ações direcionadas para a juventude no universo das políticas públicas, o
Brasil assistiu, nos últimos anos, uma melhora significativa nos
indicadores referentes à educação, profissionalização e trabalho
deste segmento.

Jovens de 15 a 29 anos de idade que frequentam a escola
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Jovens que frequentam ou já completaram o ensino superior

50%
45%
40%
35%
30%

22,3%

25%
20%
15%
10%
5%

19,6%

8,0%
7,2%

18 - 24

Fontes: Ipea, Pnad/IBGE

25-29

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0%

A ampliação de perspectivas, a exemplo de medidas como
o Prouni e ações afirmativas em universidades públicas, possibilitou que uma parcela da juventude pobre, ainda que insuficiente, pudesse desenhar outros projetos para além da inserção
precoce no mercado de trabalho.
Tabela – Sentidos do trabalho para jovens entre 15 e 29 anos,
segundo o nível de escolaridade alcançado
TOTAL

Até ensino
fundamental

Até ensino
médio

Até ensino
superior

Necessidade

33

39

31

23

Independência

25

20

27

29

Realização
pessoal

20

15

20

28

Crescimento

14

11

15

17

Obrigação

5

8

3

2

Direito

4

6

4

1

Exploração

0

0

0

1

Outra

0

0

0

0

Não sabe

0

0

0

0

Fonte: SNJ. Agenda Juventude Brasil (2013).

De acordo com o quadro acima, quanto menor o nível
de escolaridade, maior o número de pessoas que atribuem o
sentido do trabalho às necessidades por sobrevivência. Agora,
quando os jovens têm acesso ao ensino superior, por exemplo,
o sentido do trabalho encontra-se, primeiro, na realização pessoal. Se quanto maior o nível de escolaridade, maior o índice
de realização pessoal, isso significa que a entrada precoce no
mundo do trabalho e as persistentes desigualdades no acesso à
educação ainda têm impossibilitado a juventude pobre de viver
a transição escola-trabalho e de desenhar um projeto de vida no
qual a escolha profissional condiz com seus sonhos e desejos.
Os jovens têm como meta mínima terminar o ensino médio, sendo que a maioria vislumbra cursar o ensino técnico e/ou
superior. No entanto, constituem-se como desafios para que a
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juventude trabalhadora continue seu percurso escolar: trabalho
em período integral; cansaço; distância e tempo deslocamento
entre casa, trabalho e instituição de ensino; tempo para os estudos; e falta de apoio (ABRAMO, 2016).
Temos uma geração de jovens que não querem apenas
apertar parafusos, mas, que, diante da realidade, estão divididos
entre o sonho e a sobrevivência. Para aqueles que têm possibilidade de escolha, o caminho tem sido o de assumir os rumos da
sua vida de forma que suas responsabilidades os possibilitem
viver a amplitude do termo trabalho: autocuidado, organização
pessoal, estudo, ativismo, entretenimento e o “ganha pão”.
Falando em possibilidade de escolha, é quase unânime
entre a juventude o desejo por melhores condições de vida. No
entanto, as oportunidades para que façam essa transição estão
baseadas em critérios que fortalecem as desigualdades. Ao se
inscrever em uma boa oportunidade de emprego, dificilmente
um jovem morador de periferia e egresso da escola pública atende aos critérios da mesma forma que aquele que frequentou as
consideradas melhores escolas, estudou de uma a três línguas
e mora mais próximo ao ambiente de trabalho. As dificuldades
ao encarar o mundo do trabalho começam com a exigência de
experiência e, posteriormente, o fato de que quem teve mais
oportunidades sai na frente.

“mais para aqueles que estão às margens, que não
têm um acesso ao ensino, tem uma certa dificuldade
para entrar no mercado de trabalho (...) tem empresas que não sabem o que é um Jovem Aprendiz, tem
empresas que, como ele falou “eu quero um Jovem
Aprendiz que saiba falar inglês, que saiba mexer em
Power Point, que tenha esse curso, faculdade nos Estados Unidos, não sei o que.” (Paulo, 19 anos)

“É eu comecei a trabalhar muito nova, com 15
anos, a primeira coisa que eu vi foi o quanto
não me respeitavam por ser uma pessoa muito
jovem trabalhando, não acreditavam na minha
competência, isso foi uma coisa muito pesada, porque, acho que se alguém é novo e está tentando, eu
agora na posição que estou, é porque a pessoa já é
competente, porque está tentando.” (Aline, 26 anos)
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“Então, meu sonho atualmente é entrar na faculdade
pública, na minha família não tem ninguém. Quero
ser a primeira pessoa, também penso participar em
‘slam’, batalha de poesia falada.” (Dandara, 19 anos)
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Analisando minha trajetória até a faculdade, eu
posso dizer que sou uma pessoa privilegiada, sempre estudei em colégio particular, passei pelo Dom
Pedro II, né? Depois consegui com facilidade entrar
na faculdade pública, então esse seu sonho de entrar
na faculdade pública eu realizei (...) Sou branca,
classe média, sempre tive facilidade com os estudos,
nunca precisei trabalhar, então eu acho que a minha trajetória teve todas essas facilidades. Aí entrei
na faculdade com 19 anos ou 20, fiquei grávida no
meio da faculdade, aí consegui entender o lado da
mulher dentro do mercado de trabalho. E essa questão de conciliar os estudos com a vida de ser mãe,
fiquei um tempo em casa, a burocracia é demais,
quando tentamos fazer o curso em casa através da
licença maternidade, então tive essas dificuldades,
mas eu não posso dizer que sempre tive dificuldades em toda a minha trajetória, porque eu sou uma
privilegiada, né? A partir daí, eu estou quase me
formando, e aí vem essa reforma e vai dificultar um
pouco... e é isso.” (Maria, 29 anos)

Há uma crença, no senso comum, de que a juventude tem
a cidade como espaço preferencial. No entanto, o que vemos é
que os meios de geração de renda no campo estão diretamente
relacionados ao acesso à terra, o que faz com que a juventude
rural pobre e sem propriedade migre para a cidade em busca do
sustento. A experiência da agricultura familiar demonstra que
muitos jovens descendentes de pequenos proprietários, quando
têm a oportunidade, acabam por participar dos negócios da família, fazer a linha sucessória, diversificar produção e melhorar
os ganhos. Quando são detentores do próprio negócio, a opção
por ficar na zona rural se relaciona com a qualidade de vida,
liberdade de horário e autonomia. Desta forma, não podemos
afirmar que o jovem tem como horizonte profissional somente
as oportunidades oferecidas em contextos urbanos, mas que um
fator preponderante para que abandonem o campo é a distribuição desigual de terras.

“A questão da qualidade de vida. No campo nós temos uma qualidade bem melhor, a questão de escolher o tempo que você quer trabalhar, se você quer
trabalhar pela manhã, sei lá você escolhe a sua vida
e, também, quem trabalhar no agroecologia de não
produzir com veneno e consumir alimentos saudáveis, que isso é bem mais que dinheiro,é saúde e tudo
mais. O que é trabalho? A gente colocou que é trabalhar com satisfação, é trabalhar com tudo que a gente
gosta de fazer, é isso.” (João, 25 anos)

120

Dos 30 milhões de pessoas vivendo no campo, 27% são
jovens. No entanto, estes compõem 50% das pessoas que vêm
migrando para os centros urbanos. O principal fator é: trabalho. Se considerarmos que 1) 70% dos alimentos que chegam às
mesas das famílias brasileiras são produzidos pela agricultura
familiar, desde que agronegócio abastece o setor de exportação,
e 2) os jovens são os que mais optam pela produção agroecológica, o investimento na juventude rural é fundamental para a continuação da produção interna e fortalece a segurança alimentar.
Se não cuidarmos dessa questão, que é uma fonte importante
de geração de renda, o Brasil corre o risco de sofrer com o abastecimento de alimentos nos próximos anos.

121

elhor as
nhecer m
o
c
a
r
a
P
tir:
ns que viPara assis
pelos jove
s
a
d
ta
n
e
aí –
nfr
série Diz
questões e
a
a
ç
e
h
n
o
mpo, c
sobre
vem no ca
Episódios
).
9
D
V
(D
Rural
ra e o funJuventude
cesso a ter
a
r,
ia
il
m
zar
a fa
problemati
agricultur
m
e
d
o
p
solidário
do rotativo
po.
tes em gru
bons deba

Os conflitos por terra também atingem a juventude indígena e quilombola. Diante das diversas disputas que envolvem
seus territórios, ameaçam seus modos de vida e os impedem
de fazer uso das suas próprias terras, acabam circulando entre
campo e cidade para desenvolver atividades que lhes possibilitem geração de renda e retorno estrutural para suas comunidades. No entanto, no espaço urbano sofrem muito preconceito e
estão mais vulneráveis ao trabalho precário.
Vivemos em uma sociedade onde o trabalho é um dos mecanismos de alinhamento a um modelo de desenvolvimento que
não corresponde, necessariamente, aos interesses e sonhos de
todas as pessoas. Dessa forma, jovens que optam por um outro
estilo de vida buscam formas alternativas para o próprio sustento, como o empreendedorismo, a economia criativa, a disputa de
editais públicos para desenvolver projetos artísticos, culturais, políticos e sociais, o emprego em organizações sociais, etc.

“Eu trabalhei, tipo, em 2015 eu trabalhei quase o
ano todo em uma sorveteria, a gente fabricava sorvete e vendia sorvete, então era uma coisa muito louca.
Mas sabe, não era um negócio com carteira assinada, mas eu ganhava um dinheiro. Porque assim, eu
trabalhava porque tinha que ajudar minha mãe,
mãe solteira, tem 3 filhos, sabe? Então tinha aquela
necessidade e também porque eu acho que que era
necessário trabalhar. Eu fiquei durante uns 8 meses,
sei lá, quase um ano trabalhando lá. Aí depois eu
meio que pedi para sair, porque eu estava: Ah, com
isso aqui não vou acrescentar nada na minha vida
profissional, aí eu pensei ‘Ah, vou militar mesmo,
fazer movimento’... É isso!” (Henrique, 18 anos)
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“Eu sou artista circense, faço drag, ainda pretendo
ser professor e trabalhar na área da pedagogia, e
estudar gênero, eu sou desenhista, mas eu não sigo
muito essa linha, pretendo muito estudar o corpo e
a utilização do corpo”. (Vivian, 22 anos)
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Mesmo sendo muito estigmatizada, a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora. Ela chega cedo no mercado
de trabalho porque precisa contribuir com a renda familiar, assumir os próprios gastos, ter autonomia e até mesmo sustentar
seu projeto de continuidade nos estudos (ABRAMO, 2016). Jovens de baixa renda demonstram ter orgulho de contribuir com
as contas de casa e poder aliviar as pessoas mais velhas de suas
famílias. O paradoxo existente aqui é que, em muitos casos, o
sonho começa a perder sentido quando a necessidade de sobrevivência e as oportunidades não são iguais para todos.

Para refletir em grupo:
Um dos principais desafios dos jovens é estabelecer um
projeto de vida para seu futuro pessoal e profissional. E,
neste sentido, é de suma importância trabalhar o estabelecimento de objetivos, metas e etapas a serem percorridas.
Atividades simples podem ilustrar esta necessidade de planejamento. Uma delas é a dinâmica “A casa”, realizada em
diferentes etapas:
Etapa 1: Divida o grupo em equipes de 5 a 8 pessoas e entregue uma folha de papel craft e uma caneta para cada.
As equipes terão a missão de desenhar a planta da casa de
seus sonhos, da maneira que desejarem. Peça para que eles
reflitam sobre o tamanho, os custos envolvidos, o esforço
empregado para construí-la.
Etapa 2: Deixe disponível na sala materiais diversos como
ripas de madeira, canas de açúcar ou bambus, papel craft,
papel crepon de diferentes cores, barbante ou cisal, fitas coloridas, lãs, tesouras, cola, etc. Nesta etapa, peça aos grupos
que construam coletivamente a casa dos sonhos em tamanho real, de forma que todos do grupo caibam dentro.
Etapa 3: Ref lita com eles sobre a casa enquanto projeto de
vida, considerando o tamanho das ambições do grupo frente à realidade, a criatividade utilizada para tentar alcançar
o projeto original, a resiliência demonstrada para superar
os obstáculos, a escassez de materiais, a importância da
ajuda mútua, as dificuldades em convergir numa visão ou
modo de fazer comum. Pergunte a eles se o projeto original seria revisto caso eles soubessem previamente das
dificuldades enfrentadas.
Etapa 4: Em um quadro ou papel craft, liste com o grupo os
aprendizados coletivos sobre esta vivência e a importância
de estabelecermos um projeto de futuro.
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4. Das diferenças às desigualdades:
discriminação e preconceito
Jaqueline Lima Santos
Márcio acordava cedo todos os dias para ir à escola
Todos os dias a mesma rotina
Vestir a camisa muito branca e bem passada pela família
Estar impecável era uma forma de amenizar estigmas
O pesadelo começava logo cedo, depois de acordar
Quando o menino entrava na fila, escutava: MACACO!
O som muitas vezes vinha da voz de Maria, que despertava risos
Não somente pel.o fato de chamar Márcio de macaco
Mas pelo seu sotaque nordestino
Maria ria do cabelo de Awa, aluna que emigrou de Guiné-Bissau
Awa se recusava a brincar com Antônio porque ele tinha dois pais
Antônio, embora triste, encontrava conforto na perseguição de José
A quem chamavam de “macumbeiro”
Mas o intocável era Pedro
Pele branca, olhos claros, família tradicional, cristão e sudestino
A ele foi dado o direito de rir de todos, sem se sentir abalado
No dia que a professora iniciou um projeto de intervenção, muitos passaram a sorrir
Emerge a compreensão de que cada diferença tem histórias
São valorosas, estão em todos os lugares
Um dia a professora foi surpreendida
Foi denunciada pela família de Pedro
Seu crime? Ter feito Pedro se sentir diferente
Mal entendiam que a diferença não é o problema, está contida em todos nós
Mas, para a família, a universalidade de Pedro era inabalável
A professora ficou limitada, ao ponto de poder perder o emprego
Um dia, no intervalo, todos gritaram para o Márcio: Macaco!
Cansado, Márcio reagiu
Ele bateu em três colegas
Como resultado, foi expulso da escola
A professora não aguentou, pediu exoneração.
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Nós, humanos, lidamos o tempo inteiro com as diferenças. A forma como respondemos a cada uma delas é informada pelo contexto em que nascemos, pelos valores construídos e
pela possibilidade de conviver com o diverso. Nenhuma reação
à diferença é um dado natural, mas parte de um repertório construído socialmente.
Somos mulheres, homens, indígenas, negros, brancos,
asiáticos, imigrantes, crianças, adolescentes, jovens, adultos,
heterosexuais, homossexuais, cisgêneros, transgêneros, budistas, espíritas, cristãos, candomblecistas, umbandistas, muçulmanos, ateus, urbanos, rurais, etc.
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O Brasil tem 206 milhões de pessoas:

51,5% mulheres e 48,5% homens;
84,7% moradores da área urbana
e 15,3% da área rural;
21% de 0 a 14 anos, 23,6% de 15 a 29 anos,
41% de 30 a 59 anos e 14,3% com 60 anos ou mais;
53,6% negros, 45,5% brancos, 0,47% asiáticos e
0,38% indígenas;
0,9% de imigrantes regulares;
14% dos domicílios vivem com até 1 salário mínimo,
23,97% de 1 a 2 salários mínimos,
17,67% de 2 a 3 salários mínimos,
19,91% de 3 a 5 salários mínimos,
14,58% de 5 a 10 salários mínimos,
5,02% de 10 a 20 salários mínimos e
1,82% com mais de 20 salários mínimos;
As 10% mais ricas concentram 40% de todos os
rendimentos do país, enquanto as 40% mais pobres
detêm 12%.
Fonte: Pnad, 2015.

Tudo isso: a região em que você mora, o sotaque que você
fala, seu gênero, sua cor, sua classe social, dentre outros
elementos, se configuram como parte das nossas diferenças.
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Como sabemos, as diferenças contribuíram para o desenvolvimento de diversos aspectos da sociedade brasileira,
contendo ela muitos valores. Foi a diversidade de saberes e experiências que possibilitou o patrimônio que temos hoje. Um
olhar sobre a nossa história seria o ponto de partida para que a
diferença não fosse tratada como um problema. Se as múltiplas
identidades são valores, isso significa que o obstáculo encontra-se na hierarquização das diferenças, o que faz com que a
condição de pessoas como Márcio, citado na história acima, seja
invizibilizada ao ponto que mecanismos de opressão se tornem
o entrave para a garantia de direitos fundamentais e contribuam
para o aprofundamento das desigualdades.
Não é só uma brincadeira. O que acontece em um ambiente como a escola, a partir do que foi relatado acima, impacta
sobre o autoconhecimento, o respeito, as oportunidades e, até
mesmo, o direito à vida. A escola é um ambiente por onde passam todas as pessoas, logo, poderíamos encontrar nela a oportunidade para construir uma sociedade mais justa, onde todos
tivessem capacidade de exercer a alteridade.
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Identidade e diferença são construídas de forma relacional. Temos gênero, cor, origem, crenças, línguas, profissões e
famílias diferentes. Eu sou mulher porque também existe o homem. Eu sou heterossexual porque também existe o homossexual. Eu sou budista porque também existem outras religiões.
Se fossemos universais, não haveria necessidade de nomenclaturas que dizem respeito à nossa identidade. O encontro entre
essas diferenças pode gerar estranhamento e ser até conflitivo,
uma vez que nos constituímos como pessoas que têm gostos,
valores e ideais. O conflito e o estranhamento são naturais numa
sociedade democrática. O que não é natural é que, ao perceber
que existem outras possibilidades de ser, tomemos como partida nossa visão de mundo para ser intolerante com o próximo.
E como a intolerância se constrói? Desde a formação deste País vivemos um paradigma dual que estabelece como ideal
uma única forma de estar no mundo.
Certo

Errado

Bom

Ruim

Bonito

Feito

Superior

Inferior

Céu

Inferno
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Observe a linha abaixo. Pense que cada pontinho no decorrer dela é uma diferença. Conforme colocadas em linha, onde
há um ponto de referência, essas diferenças são hierarquizadas.
Quanto mais próximas do lado positivo estão, mais positivadas
são, quanto mais próximas do negativo, mais negativadas são. A
ideia de superior e inferior está disposta nela e constrói o imaginário social.
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_
E o que é superior e inferior? O que está entre essas duas
pontas? Todos os elementos citados no trecho de abertura deste
texto estão representados nesta linha: a cor, o modelo de família,
a religião, o sotaque, o cabelo, etc. É esse pensamento cartesiano, ao apontar um padrão a ser alcançado, que transforma pessoas como o Pedro em universal.

O lado positivado é construído como universal, o ideal a
ser perseguido, como se nenhuma diferença estivesse nele contida. Enquanto sua humanidade “inerente”, seus privilégios e
seu lugar intocável estão sendo garantidos, a diferença é atribuída ao outro. Quando questionado, o sujeito universal vai para
o confronto munido das melhores estruturas para não sair da
zona de conforto. Mal percebe ele que também é afetado por um
sistema no qual o estigma carregado pelo outro só transforma
nossa sociedade em um ambiente mais violento.
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Como construção social, a identidade é um significado
cultural atribuído, e é por meio de sua representação que se definem as relações de poder, ou seja, “quem tem o poder de representar, tem o poder de definir e determinar a identidade”. Não
discutir identidade e diferença e a forma como elas se estabelecem diante das relações de poder que estão instituídas impossibilita a compreensão da complexidade das relações sociais nesse
mundo global, onde o contato com o diferente é algo constante.
É preciso, nesse emaranhado de relações, “questionar precisamente os mecanismos e as instituições que fixam as pessoas em
determinadas identidades culturais e que as separam por meio
da diferença cultural” (SILVA, 2000).
Ao ignorar o valor de cada diferença e retirar a condição de
diferente de grupos que se estabeleceram no centro do poder, essa
lógica desumaniza grupos historicamente oprimidos. E como se
constrói a opressão? Como é possível sua sustentação? Esse dualismo aparece em nossa história com o colonialismo, sistema político-econômico que trouxe consigo um quadro de valores que possibilitaram essa hierarquização e, consequentemente, a exclusão.
A sociedade moderna ocidental, influenciada pelo paradigma medieval, legitimou processos de colonização e exploração de
outros povos com base na construção de dualismos reafirmados
pelas religiões monoteístas. A separação entre certo e errado, bom
e ruim, verdadeiro e falso, “lhes permitia erguer uma fronteira
clara entre crentes e infiéis, entre ‘os de dentro’ e ‘os de fora’”. No
período das grandes navegações (final do século XV), o português
estabelecia contato e relações comerciais com o continente africano, onde sentia a ausência de instituições (religiosas, jurídicas,
etc) valorizadas em seu território e, por conta disso, acabou por
julgá-los como “gente sem fé, sem lei, sem rei”. Partindo do seu
modo de vida, não conseguiam visualizar os outros modelos de
instituições, crenças e valores dos povos africanos. Pautavam-se
pela ausência do que eram. Esta constatação fez com que europeus se autodenominassem “agentes civilizadores”, com o papel
de levar fé para esse povo, “resgatá-los” e “reeducá-los” “como escravos numa terra cristã” (HOFBAUER, 2006).
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Para isso, lançaram mão de suas tecnologias de guerra,
promovendo violência física. Aproveitaram-se de conflitos internos para enfraquecer grupos estabelecidos e proibiram práticas
culturais locais, ao mesmo tempo em que impuseram valores
civilizatórios europeus nos territórios colonizados.

“Um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o
grupo estigmatizado é excluído.” (Norbert Elias e John
Scotson, em Os Estabelecidos e os Outsiders: Sociologia das
relações de poder a partir de uma comunidade, 2000)
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Se pararmos para refletir, isso acontece ainda hoje. Ao ignorar o diferente como sujeito, portador de visão de mundo e de
valores, alguns cidadãos estão constantemente tentando “salvar”
outros que optam por um estilo de vida diferente do seu. A forma
como grupos utilizam da violência física e simbólica para agredir
o próximo, colocando-o no lugar de subalternidade, não é um aspecto da história distante. São cotidianos relatos de que um grupo
religioso quebrou um templo de outra designação religiosa, de jovens homossexuais sendo espancados na rua, de pessoas negras
não serem reconhecidas em espaços de poder, etc.
Quando falamos de violência simbólica, estamos levando em consideração os aspectos que violentam a identidade de
grupos inferiorizados. Ela faz com que as pessoas, quando têm
a possibilidade, tenham um processo mais lento para reconhecer seus valores. Elas passam a vida negando o que são porque
querem estar do lado do que é valorizado (positivado) e, para
isso, transformam seus corpos e reprimem seus desejos a fim
de serem aceitas.
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E como isso impacta a vida das pessoas? Nossa vida é
permeada por relações institucionais e interpessoais que,
como reflexo da sociedade, são estruturadas por diferenças
geracionais, territoriais, raciais, de gênero, etc. Isso acaba
gerando desigualdades de oportunidades e torna determinados grupos mais empobrecidos que outros. Se o trabalho, por
exemplo, é um direito humano que garante acesso a outros
direitos fundamentais, se você trabalha de forma precária e
é mal remunerado, isso impacta sobre a qualidade de vida, o
acesso à educação, à alimentação saudável, à moradia digna e a
outros elementos para você e sua família. Em outras palavras,
quando sua idade, sua cor e sua identidade de gênero são definidores do tipo de posição e remuneração que você irá receber,
independente se você está em um mesmo nível de formação e
preparo que um outro grupo, isso significa que a sociedade privilegia alguns grupos em detrimento
de outros e, assim, contribui
para a manutenção das
desigualdades. Veja no
quadro abaixo como
a
hierarquização
das diferenças reflete na realidade
cotidiana:
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•

As mulheres chegam a ganhar 42% menos que os homens, diferença que aumenta conforme o maior número de anos de estudos.

•

Em 2014, o Brasil tinha um caso de estupro notificado a cada
11 minutos, período em que 47,6 mil pessoas foram estupradas.

•

No Brasil, segundo dados da Secretaria de Política para as Mulheres, uma a cada cinco mulheres é vítima de violência doméstica.

•

Quando analisamos o rendimento médio do trabalho, dados do
Censo 2010 revelam que os homens brancos apresentam o valor
mensal de R$ 1.817,70, as mulheres brancas R$ 1.251,87, os homens negros R$ 952,14 e as mulheres negras R$ 702,17.

•

Entre jovens de 15 a 24 anos, a taxa de desemprego dos homens é
de 13,9%, enquanto das mulheres é 23,1%. Para os jovens brancos
é de 16,6% e para negros é de 18,8%. As jovens mulheres negras
apresentam taxa de desocupação de 25,3%, 12,2% superior ao
grupo de jovens homens brancos (13,1%).

•

A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Isso
equivale à queda de mais de 150 jatos cheios de jovens negros
todos os anos.

•

Segundo o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa & Direitos Humanos (Ceplir), houve 1.014 atendimentos a denúncias de
intolerância religiosa entre julho de 2012 e setembro de 2015 no
Rio de Janeiro. Desse total, 71,15% tinham como alvo as religiões
afro-brasileiras, mais afetadas por esse tipo de discriminação.

•

318 LGBTs foram assassinados no Brasil em 2015, o que significa
um crime de ódio a cada 27 horas. 52% gays, 37% travestis, 16% lésbicas, 10% bissexuais e 7% de heterossexuais confundidos com gays.

•

Cerca de 140 mil crianças e jovens estão fora da escola devido à
deficiência, transtornos de desenvolvimento, autismo e superdotação, segundo levantamento na base de dados dos que recebem
o Benefício de Prestação Continuada (BPC) na escola. Muitas
crianças nessas condições não têm suas matrículas aceitas em escolas devido ao preconceito e à falta de estrutura para lidar com
suas especificidades.
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•

Jovens indígenas vêm se suicidando devido aos conflitos por
terras e violência a que suas comunidades estão sendo submetidas. Dos 87 casos de suicídios registrados em 2015, 45
ocorreram no Mato Grosso do Sul. Constatou-se que 24% dos
casos ocorreram na faixa etária entre 10 e 14 anos, 37% na
faixa dos 15 aos 19 anos e 22% na faixa dos 20 aos 29 anos.

Como podemos observar, os dados apresentados ilustram
a forma como raça, identidade de gênero, orientação sexual, religião, entre outros elementos definem as desigualdades e influenciam os rumos e a qualidade de vida de cidadãs e cidadãos.
Nesse sentido, é preciso ultrapassar a perspectiva de sujeito universal e considerar como suas diferenças são vivenciadas para,
assim, elaborar estratégias para o enfrentamento do cenário
apresentado. Classe é uma categoria fundamental, mas não explica tudo. O primeiro passo para a recuperação da humanidade
que foi historicamente roubada de alguns segmentos exige que
a sociedade brasileira compreenda como o imaginário, pautado
na hierarquização das diferenças, define como cidadãos pertencentes a grupos diversos se posicionam economicamente, socialmente, culturalmente e politicamente.

“É preciso compreender que classe informa a raça.
Mas raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é
vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira
como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe
e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que
são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia
de uma categoria sobre as outras.” (Angela Davis)
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Além dos dados que demonstram como identidade e diferença estruturam as desigualdades no Brasil, há muitos casos em que esses elementos impactam sobre o direito à vida de
milhares de pessoas. No dia 4 de fevereiro de 2017, em Itapevi,
Grande São Paulo, Ágatha Mont, 26 anos, foi encontrada morta.
Seu corpo estava nu, de bruços para o chão, com escoriações no
rosto e uma camisa enrolada no pescoço. A família e os amigos afirmam que ela foi vítima de transfobia, desde que vinha
enfrentando diversos conflitos por assumir e afirmar sua identidade de gênero. Ágatha era jovem, mulher, transexual, negra
e pobre. Ao buscar compreender a conjuntura em que perdeu
a sua vida, tomando como referência casos ocorridos cotidianamente no País, sabemos que encontrou a transfobia, o racismo,
o machismo e o classismo como alguns de seus obstáculos.
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Identidade de gênero – É a forma como a pessoa se
apresenta, que pode ter concordância ou não com o
gênero atribuído no momento de seu nascimento.
Cisgênero – Toda pessoa que se identifica com o gênero
que lhe foi atribuído no momento do seu nascimento.
Transexual – Toda pessoa identificada como homem
ao nascer, mas que reivindica seu reconhecimento
como mulher. Toda pessoa identificada como mulher
ao nascer, mas que reivindica seu reconhecimento
como homem.
Transgênero – Toda a pessoa que não se identifica
com os papéis e comportamentos esperados conforme o gênero que lhe foi atribuído.
Orientação sexual – É o tipo de atração afetivo-sexual
que a pessoa tem. Uma mulher transexual pode se interessar por um homem transexual, por exemplo, pois
a identidade de gênero não é equivalente à sexualidade.

De acordo com o estudo A Geografia dos Corpos das Pessoas
Trans, o Brasil é país que mais mata pessoas trans no mundo.
Uma pessoa travesti, transgênero ou transexual tem quatorze
vezes mais chances de ser assassinada em relação a um homem
cisgênero.
“A transfobia traz um caráter multifacetado, que compreende
muito mais do que as violências tipificadas pelo código penal.
A transfobia pode ser entendida como o preconceito ou discriminação e demais violências daí decorrentes contra pessoas
em função de sua identidade de gênero presumida. Infelizmente, são pouquíssimas as pessoas transexuais e travestis
que conseguem passar dos 35 anos de idade e envelhecer.
Quando não são assassinadxs, geralmente acontece alguma
outra fatalidade relacionada ao uso indiscriminado de hormônios e silicone industrial.” “A Geografia dos Corpos das Pessoas Trans”, por Sayonara Naider Bonfin Nogueira, Tathiane
Araújo Aquino e Euclides Afonso Cabral

Ao construir padrões, permitimos, enquanto sociedade,
um processo de desumanização que gera desigualdades e torna
alguns grupos ainda mais vulneráveis. Apresentamos algumas
histórias abaixo que, embora sintomáticas, nos ajudam a compreender os perigosos caminhos a que a hierarquização das diferenças pode levar uma sociedade.
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Kayllane Campos, de 11 anos, foi apedrejada enquanto caminhava com seu grupo que acabava de sair de uma cerimônia
do candomblé. Estavam vestidos de branco e com turbantes
na cabeça, quando dois jovens os agrediram com pedradas
enquanto gritavam: “É o diabo, vai para o inferno, Jesus está
voltando”.
“Achei que ia morrer. Eu sei que vai ser difícil. Toda vez que
fecho o olho eu vejo tudo de novo. Isso vai ser difícil de tirar
da memória”, disse a garota em entrevista para o portal G1.
No interior de São Paulo, uma jovem de 17 anos levou uma
faca para a escola com o objetivo de se defender e atingiu
um de seus colegas. A justificativa, segundo a garota, é que
vinha sofrendo bullying por conta do seu sotaque e origem
nordestina. O que era encarado como uma brincadeira vinha gerando sofrimento e quase acabou em tragédia.
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Flávio Sant’Ana, 28 anos, dentista e negro, foi assassinado
por 7 policiais quando voltava do aeroporto, onde foi levar a
namorada. Os agentes de segurança pública forjaram um revólver na mão da vítima dizendo que ele reagiu a abordagem
policial com tiros. Após diversas denúncias e depoimentos, a
PM admitiu a culpa pela morte do jovem. Flávio engrossa as
estatísticas de violência contra a juventude negra.

O jovem Itaberli, de 17 anos, foi assassinado pela própria
mãe que não aceitava sua orientação sexual. Homossexual
assumido, encarava a família para que fosse aceito do jeito
que era. No entanto, a intolerância e a homofobia levaram
sua mãe a esfaqueá-lo e, em seguida, carbonizá-lo em um
canavial com o apoio de seu marido.
Uma criança indígena de 2 anos foi assassinada enquanto
era amamentada pela sua mãe na rodoviária de Imbituba,
Santa Catarina. A mãe, da etnia Caingangue, havia dormido
com a criança no local após uma viagem de 8 horas para
ali vender artesanato aos turistas. Enquanto segurava e alimentava seu bebê encostada em um muro, um estranho se
aproximou, tocou o rosto do menino e cortou-lhe a garganta
com uma lâmina. A mãe, desesperada, gritou por socorro,
mas a criança veio a falecer. O fato de o caso não ter tido repercussão levou membros da etnia a denunciarem que vidas
indígenas não importam para a sociedade brasileira.
O imigrante haitiano Getho Mondesir, que cursa Administração Pública na Universidade de Integração Latino Americana (Unila), instituição pública federal de ensino superior
localizada em Foz do Iguaçu, foi brutalmente agredido por
um grupo de homens quando se dirigia à rodoviária da cidade. Enquanto caminhava pela rua, ouviu gritos como: “Macaco, você só está aqui por causa da Dilma, mas agora você
vai ter que voltar”. Ao tentar dialogar, o grupo continuou
chamando-o de “macaco” e começou a violentá-lo com socos, pontapés e garrafas de cerveja. Mesmo caído no chão,
sem capacidade de reação, Gheto continuou sendo espancado. Depois de apanhar, conseguiu caminhar até um ponto
de taxi próximo ao local, onde foi socorrido.
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Discriminação de Gênero e Racial
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A ideia, ao explorar dados com recorte de raça, identidade de gênero, orientação sexual e origem, não é dicotomizar a
sociedade, mas demonstrar como nós, homens e mulheres,
brancos, negros, indígenas e asiáticos, jovens e adultos, ricos
e pobres, cisgênero e transgênero, heterossexuais e homossexuais, nos relacionamos e como construímos e mantemos as
desigualdades que estão aí, gritando. Ou seja, a dicotomia está
posta e, se nos negarmos a olhar para ela com o argumento de
que é reforçar sua existência, continuaremos legitimando o privilégio de sujeitos construídos como universais, o que significa
manutenção de privilégios e perpetuação das desigualdades.
Quando olhamos esses dados, percebemos que, por
exemplo, categorias como pobre, mulher, homem, jovem e homossexual não são estanques. Quando elas se cruzam, acabam
por gerar realidades ainda mais complexas – ou desgastadas. De
acordo com Kimberlé Cremshaw, o encontro dessas identidades
produz uma condição específica e não a soma delas. Imagine
que uma mulher, negra e pobre, pode ser descrita em três perspectivas: gênero, raça e classe. No entanto, sua realidade não
configura a soma de cada uma dessas categorias, mas o resultado de sua mistura. Ser mulher, negra e pobre é estar em uma
área de desgaste onde essas três formas de opressão se encontram, o que chamamos de interseccionalidade.

“Se uma pessoa imaginar uma interseção, ela visualizará
ruas que seguem em direções diferentes – norte-sul, leste-oeste
– e cruzam umas com as outras. Isso seria o que eu chamo
de eixos da discriminação. Podemos pensar sobre a discriminação racial como uma rua que segue do norte para o sul. E
podemos pensar sobre a discriminação de gênero como uma
rua que cruza a primeira na direção leste-oeste. Esses são
os sulcos profundos que podem ser observados em qualquer
sociedade pelos quais o poder flui. O tráfego, os carros que
trafegam na interseção, representa a discriminação ativa, as
políticas contemporâneas que excluem indivíduos em função
de sua raça e de seu gênero.” (Kimberlé Cremshaw, 2004)

Se por um lado temos um sistema que cria hierarquias a
partir das diferenças que permeiam a sociedade, gerando assim
as tão citadas desigualdades, por outro há uma série de movimentos e atores que ressignificam essas identidades até então
negativadas e mobilizam em torno delas o reconhecimento, o
orgulho e a luta por direitos e justiça social.
Um exemplo disso seriam as paradas LGBT, as marchas
da consciência negra, as marchas das mulheres, as marchas do
orgulho crespo, as marchas contra a intolerância religiosa, etc.
Mas, para além de ocupar as ruas, enfrentar os mecanismos
de opressão e negação de suas identidades e afirmar o orgulho
que têm de ser quem são, essas pessoas estão articuladas em
movimentos e organizações que incidem em instâncias para
transformação da sociedade, pressionando, sobretudo, o poder
público para implementação de políticas públicas que promovam a equidade e direitos dos diferentes grupos que compõem
a sociedade.
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Mas se estamos falando das problemáticas geradas pelo
paradigma da diferença, por que esses movimentos se articulam tomando a diferença como perspectiva? Fomos, somos e
seremos diversos, desde que as diferenças caracterizam a humanidade e não se configuram como problema. O desafio encontra-se na forma como temos nos relacionado historicamente
com elas.

“...temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos
inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma
igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença
que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”.
Boaventura de Sousa Santos, 2003
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Embora os grupos sociais não possam ficar presos em
caixinhas, ou seja, em identidades que lhes foram atribuídas e/
ou usadas para negar sua humanidade, é a partir daquilo que
têm em comum que se torna possível uma mobilização para a
transformação social. Em “Subaltern Studies: Desconstructing
Historiography” (1985), a indiana Gayatri Chakravorty Spivak
argumenta que é necessário, para a ação política, interceder em
favor de uma essência, tendo cuidado com as armas do discurso
“dominante”. Embora critique os binarismos construídos entre
o “eu” e o “outro”, defende o “essencialismo estratégico” como
um laço de solidariedade temporária que permite a ação de determinados grupos “dominados”. Apelando para laços culturais
e históricos comuns a fim de construir uma identidade política
necessária para transformar sua condição social, esses grupos
criam diferenças essenciais. Porém, para a autora, esta estratégia tem que ser adotada de maneira crítica e vigilante para não
naturalizar diferenças.
Nos últimos anos, o Brasil assistiu a adoção de políticas
pautadas em identidades essenciais que visavam dar visibilidade

a grupos historicamente discriminados e combater as desigualdades. Por exemplo, se pensarmos a representação política sem
fazer um levantamento que considere a identidade de gênero,
os homens continuarão a ser mais de 90% no Congresso Nacional, sem qualquer questionamento. Agora, quando analisamos
os dados considerando esse e outros recortes, podemos pensar
ações para que as mulheres também possam se tornar protagonistas nesses espaços. É a partir desse debate que surgem cotas
para representação feminina na disputa eleitoral.
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Outro exemplo importante seria a ideia de “consciência
negra” e “orgulho LGBT”. Para se contrapor a esses movimentos, colocando-os como algozes, é comum ouvir pessoas utilizando o senso comum para afirmar que se sentem oprimidas
por não existir dia da “consciência branca” e parada do “orgulho
hetero”. Steve Biko, ao analisar a condição dos negros sul-africanos no livro “Escrevo o que eu quero”, considera que a consciência negra seria irrelevante em uma sociedade igualitária, onde
as pessoas não fossem exploradas ou diferenciadas pela cor
da sua pele. Paradigmas do racismo, naturalizados como verdade, são sustentados por meio de mecanismos institucionais
que negam aos negros oportunidades de provar que são iguais
aos brancos, impossibilitando-os de adquirir conhecimentos e
de serem protagonistas de suas próprias vidas. A consciência
negra, defendida por Biko, visa desmistificar esse lugar ao devolver aos negros sua humanidade roubada e uni-los em torno
daquilo que se tornou causa de sua opressão, a cor da sua pele,
para assim trabalhar em conjunto pelas suas vidas. Sua missão
é reescrever a história com ênfase nas experiências negras e valorizar as tradições e dinâmicas culturais sem permitir que os
ideais de “civilização” anulem sua importância.
Para compreender os meios pelos quais corpos desumanizados têm buscado construir e dar visibilidade às suas narrativas, é preciso ouvir. As diferenças estão presentes em todos nós,
dos corpos às escolhas. Devemos estar atentos às experiências
que essas diferenças produzem e, assim, pensar em como construir uma sociedade mais justa, com respeito e equidade.

Para refletir em grupo:
Imagine um jogo onde os próprios participantes são peças que se movem
de acordo com suas próprias histórias de vida. A cada passada uma lembrança,
um desejo que não se concretiza ou uma oportunidade a ser desafiada. O Instituto
de Identidades do Brasil criou uma dinâmica de grupo que permite discutir raça,
racismo, privilégios na sociedade e, claro, a ausência deles! Quando a cor se torna
objeto de preconceitos, é hora de questionar a sociedade em que se vive. E quando
se abrem espaços para democratizar o debate sobre a igualdade racial como uma
causa de todos, é o momento de avançar!
Coloque todos os participantes alinhados em um ponto de partida, um ao
lado do outro, olhando para frente. É necessário ter um espaço considerável para
frente e para trás da linha inicial. Se possível, desenhe várias linhas no chão, conforme ilustração abaixo.
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Inicie as perguntas, ordenando que deem passos para frente ou para trás.
1.

Se sua família esteve presente em sua infância e adolescência, dê um passo
adiante.

2. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante.
3. Se seus familiares/ responsáveis não apoiaram/ deram suporte as suas escolhas, passo atrás.
4. Se os seus pais trabalharam finais de semana para sustentar a sua família, ou
se seus responsáveis na infância passaram mais tempo fora trabalhando do
que com você em seus tempos livres, dê um passo para trás.
5. Se você não conhece a origem da sua família, dê um passo atrás.
6. Se seus pais têm nível superior, dê um passo adiante.
7. Se você teve babá, diarista, ou alguém vai a sua casa fazer serviços domésticos pagos por você ou sua família, dê um passo adiante.
8. Se ganhou mesada durante sua infância ou adolescência, dê um passo adiante.
9. Se sua casa já encheu de água ou se já perdeu algum bem por morar em
área de risco, dê um passo para trás.
10. Se nunca precisou de programa do governo (Bolsa Família; Minha Casa,
Minha Vida, etc) passo adiante.
11. Se nunca teve quarto próprio, passo para trás.

12. Se já estudou em instituição pública durante o ensino básico, fundamental
ou médio, dê um passo para trás.
13. Se você teve problemas para fazer amigos na escola ou arranjar emprego
em função da sua raça, dê um passo para trás.
14. Se já ouviu piadas por conta da cor da sua pele ou tipo de cabelo, dê um
passo para trás.
15. Se já sofreu por bullying ou piadas por conta de aspectos em você que não
poderia mudar, dê um passo para trás.
16. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás.
17. Se seus pais trabalharam noites e finais de semana para sustentar sua família, dê um passo para trás.
18. Se você pode manifestar carinho e afeto pelo seu par romântico em público
sem medo de represália, ridicularização ou violência, dê um passo para frente.
19. Se já teve que mentir para a família por ter um relacionamento com pessoa
do mesmo sexo, dê um passo atrás.
20. Se já se sentiu alvo de olhares ou comportamentos indesejáveis por usar
roupas curtas ou apertadas, dê um passo atrás.
21. Se a sua orientação sexual é utilizada como xingamento, dê um passo atrás.
22. Se acha que nunca perdeu emprego ou oportunidade somente por seu gênero, dê um passo à frente.
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23. Se já teve vergonha de suas roupas e/ou sua casa na adolescência, dê um
passo para trás.
24. Se foi diagnosticado com alguma deficiência física ou mental, dê um passo
para trás.
25. Se usufrui de feriados por conta de dias importantes para sua religião, dê
um passo para frente.
26. Se tem acesso fácil a um médico toda vez em que encontra necessidade, dê
um passo para frente.
27. Se você pode se locomover no seu bairro sem medo de sofrer bullying (por raça,
cabelo, religião, sexualidade), abuso ou violência sexual, dê um passo adiante.
28. Se já estudou em instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, passo atrás.
29. Se você tem ou iá concluiu o ensino superior, passo adiante.
30. Se teve que trabalhar ou pegar empréstimos para ajudar sua família durante o ensino médio ou superior, dê um passo atrás.
31. Se teve livros infantis e infanto-juvenis para leitura extra-classe passo adiante.
32. Se possuía brinquedos próprios, passo adiante.
33. Se você possui mais de 50 livros nas estantes de sua casa, dê um passo
para frente.
Após a conclusão das perguntas, reflitam sobre os sentimentos, as diferentes
posições e a distância entre os participantes do jogo, bem como a forma isso se
reflete na sociedade brasileira.
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5. Tecendo os laços entre saúde,
autonomia e cidadania: Decidir o melhor
para si e agir pela saúde de todxs!
André Sobrinho
No campo da saúde, existem muitas maneiras de tratar o
tema Juventudes. O mais comum é mirar nos principais agravos
apontados em estudos epidemiológicos (anexo 1). No entanto,
quero explorar outro caminho. Refletir por duas vertentes das
ciências da saúde: o modelo biomédico e os determinantes sociais
da saúde. As duas vertentes estão em constante interação, mas
dependendo da ênfase que se dê, em uma ou outra, mudam as
formas de se definir as políticas, os programas e os serviços em
relação aos jovens.
Na primeira e mais tradicional vertente – o modelo biomédico –, são privilegiados os fatores biológicos, orientados pela ideia
de saúde como ausência de doenças, o que, por sua vez, determina os modos de tratamento e cura de forma individualizada. Já na
segunda vertente – determinantes sociais da saúde –, há uma superação da concepção de saúde como mera ausência de doenças e
enfermidades8, e têm lugar os fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais que influenciam as condições de vida
e de saúde do indivíduo, mas, sobretudo, da população.
Ambas as vertentes se relacionam com outro conceito
importante: a promoção da saúde. Para o modelo biomédico, a
promoção da saúde está focada nos estilos de vida das pessoas,
no fomento aos hábitos saudáveis. Na linha dos determinantes
sociais, a promoção da saúde busca interface com as dimensões
macroeconômicas e socioambientais. Nesta última perspectiva,
agregam-se outros componentes como solidariedade, cidadania, equidade e participação.

8 Em 1948, a Organização Mundial da Saúde ampliou o conceito de saúde, definindo-a como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente
ausência de afeções e enfermidades
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Principais Marcos históricos da Promoção da Saúde:
- Relatório Lalonde (1974): Ministro canadense crítica
modelo biomédico e propõe classificar a saúde em quatro elementos: a Biologia, o Ambiente, o Estilo de Vida
e a Organização da Assistência Sanitária.
- Declaração de Alma Ata (1978): Saúde é considerada
primordial no desenvolvimento das nações. Isso reorienta diretrizes globais em torno dos investimentos
na Saúde Pública, estabelecendo a Promoção da Saúde
com prioridade
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- I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde
e Carta de Otawa (1986): Reafirma a Promoção da Saúde como abordagem necessária à qualidade de vida e
apresenta pressupostos para a saúde: educação, renda,
recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Introduz o reforço à ação comunitária como recurso eficaz
para o desenvolvimento de prioridades na definição de
estratégias de Promoção da Saúde.

É importante frisar que esses dois enfoques – modelo biomédico e determinantes sociais – não se excluem mutuamente,
podendo, inclusive, ser complementares. Contudo, é um dado
histórico para o setor a noção de que o conceito de determinantes sociais amplia a concepção de saúde. Os determinantes incorporam os estilos de vida e os hábitos individuais, mas o fazem de maneira escalonada, privilegiando aspectos mais gerais.
O Diagrama de Dahlgren e Whitehead ilustra:

Co

vida e
trabalho

Desemprego

Vid
de

s In
di

Idade, Sexo
e Fatores
Hereditários

Água e esgoto

uos
víd

Esti
lo

iais e Comu
ni
Soc
s
t
e
a do

ias
ár

Educação

Re
d

Ambiente de
trabalho

ais
er

nômicas, Culturais e A
oeco
mb
i
c
o
ien
sS
e
tai
Condições
õ
sG
iç
d
de
n

Produção
agrícola e de
alimentos

Serviços
Sociais de
Saúde

Habitação

Diagrama de Influência em
Camadas de Dahlgren e
Whitehead
Fonte: Comissão
de Determinantes
de Saúde (2005)

Em 1986 a VIII Conferência Nacional de Saúde produziu consenso político sobre Saúde como um Direito de todos os brasileiros e brasileiras. Foi um passo importante para o surgimento
posterior do Sistema Único de Saúde, o SUS. O documento desta Conferência assim conceituou saúde: “(...) resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente,
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida”. (Brasil, 1986)
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Nesta perspectiva, uma leitura mais apurada sobre os
agravos na saúde dos jovens dificilmente incorrerá numa responsabilização absoluta do indivíduo, reforçando estereótipos
tão comuns como o de que a irresponsabilidade é inerente a essa
etapa da vida e, por isso, alguns danos são previsíveis. Ao contrário, na abordagem dos determinantes sociais considera-se que
a prevalência de agravos na saúde também está correlacionada
à organização da sociedade, à cultura, ao ambiente, ao acesso a
oportunidades de educação, ao território concreto onde as trajetórias juvenis se desenvolvem em distintos modos de vida.
O olhar da promoção da saúde a partir dos determinantes
sociais pode enriquecer nossa conversa sobre Saúde e Juventudes, pois tem relação direta com outros temas caros aos direitos
dos jovens.
Vamos ao que nos diz o Estatuto da Juventude logo nos
seus princípios orientadores:

155

•
•
•
•

A promoção da autonomia e emancipação dos jovens;
A valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de suas representações;
O reconhecimento dos jovens como sujeito de direitos universais, geracionais;
A promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem.

Na parte dedicada aos direitos, nos diz o documento: O
jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando suas
especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral. Na seção Saúde, o Estatuto
frisa dois temas: a saúde sexual e reprodutiva e o consumo de
álcool, tabaco e outras drogas.
Com base nessas orientações, cabem então algumas perguntas: qual a correspondência entre os princípios de autonomia e emancipação, propostos no Estatuto da Juventude, com
o tema da Saúde? Como a participação social das juventudes se
relaciona à ideia de promoção da saúde?

Saúde é autonomia
Nos documentos de referência sobre políticas públicas de
juventude, compreende-se a ideia de autonomia baseada na formação de um sujeito livre, consciente e capaz de decidir sobre
suas escolhas. Lembrando que o Estatuto da Juventude define
jovem a faixa etária dos 15 aos 29 anos. Vale recuperar que no
Estatuto da Criança e do Adolescente os adolescentes estão situados na faixa entre 12 e 17 anos incompletos. Desta forma, para
os jovens que estão nas duas legislações (os de 15 aos 17 anos), o
Estatuto da Juventude reafirma que não há sobreposição e sim
um reforço dos direitos dessa população.
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É importante que esse componente etário seja lembrado
porque não é incomum o setor saúde tratar a condição juvenil
restringindo-a à categoria adolescência. O modelo biomédico avançou no reconhecimento de necessidades específicas dos ciclos
de vida, mas no que concerne à fase juvenil, fixou a atenção na
adolescência, notadamente devido às mudanças biológicas e psicossociais associadas aos comportamentos individuais e aos fatores de risco9. Essa chave reiteradamente acionada nas evidências
científicas da epidemiologia e nas práticas de atenção à saúde reforçam, à revelia dos agentes da área, uma associação entre juventude e risco. Resulta desse processo um conjunto de pressupostos
valorativos que incidem no atendimento ao adolescente/jovem,
bem como nas práticas de educação em saúde. Em geral, coloca o
adolescente / jovem desprovido de saberes, por ser um indivíduo
fundamentalmente em estágio de transição e formação.
Embora haja semelhanças relevantes entre as duas condições (adolescência e juventude), e mesmo considerando que
juventude em determinadas abordagens demográficas inclui os
adolescentes10, é imprescindível evidenciar as distinções. Abramo (2005) observa que a compreensão hegemônica sobre adolescência entende essa fase pela ideia de proteção, desenvolvimento e preparação, enquanto na de juventude prevalece a ideia de
autonomia, experimentação e inserção social. A adoção de uma ou
outra perspectiva afetará a maneira como as políticas se dirigem
à juventude. Afinal, os jovens estão apenas na fase de preparação para a vida adulta, ou devemos considerar que é uma etapa
da vida plena, com suas características universais e particulares?
9 Para a epidemiologia, fatores de risco são os elementos ou situações que ampliam a
possibilidade de ocorrência de uma doença ou agravo à saúde. Podem ser imutáveis
(questões hereditárias, por exemplo) ou mutáveis (se pode inf luir, prevenindo ou
tratando) - https://www.abcdasaude.com.br/
10 A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo de População das Nações Unidas considera “População Jovem” indivíduos entre 10 e 24 anos.

Resta claro que, dada a amplitude da faixa etária considerada jovem no Brasil, não é possível supor que aproximadamente
15 anos da vida de alguém sejam definidos apenas pela ideia de
transição. Ou podemos analisar pelo lado oposto: considerando
os arbitrários culturais que definem as idades da vida, qual faixa etária não está em transição? A infância para a adolescência, a
adolescência para a juventude, a juventude para a idade adulta e
os adultos para velhice: não é esse o ciclo naturalizado? O que importa é reconhecer como em cada uma dessas fases há o suporte
adequado para o desenvolvimento pessoal e social. Ou seja, garantida as melhores condições de vida, os indivíduos e a coletividade
podem ampliar o domínio sobre os determinantes da sua saúde.
O Estatuto da Juventude explicita a defesa da autonomia.
Nenhum indivíduo ou grupo, vivendo em coletividade, terá autonomia absoluta. Sabemos que existe um conjunto de regras
socialmente (e juridicamente) construídas para regular normas
de convivência social. Mas no caso das juventudes, colocar em
evidência a importância da autonomia se coaduna com a compreensão da condição juvenil contemporânea, marcada não apenas pela necessária dimensão formativa para o desenvolvimento dos jovens, mas também pela experimentação, pela inserção
produtiva e pela participação.
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Na relação com a saúde, o princípio da autonomia das
juventudes pode se traduzir, grosso modo, de duas maneiras.
A primeira diz respeito à liberdade individual de decidir sobre
determinados processos que envolvem sua vida, tendo todas
as referências necessárias para a ampliação de sua capacidade
de escolha. A segunda fortalece a perspectiva da cidadania e do
agir coletivo. Sobre esses dois aspectos, vamos encarar juntos
questões práticas e polêmicas. Utilizemos como base a recomendação que o próprio Estatuto da Juventude faz aos agentes
e serviços públicos e privados quando enfatiza os dois temas já
mencionados: saúde sexual e reprodutiva, enfatizando a gravidez e o consumo de álcool, tabaco e outras drogas.

Autonomia e ação individual
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Sobre o álcool e outras drogas, a recomendação do Estatuto é de caráter prioritariamente educativo: incluir o tema nos diversos níveis de ensino e capacitar profissionais para abordá-lo
junto aos jovens. Sabe-se que há um intenso debate sobre o impacto das políticas de drogas nas juventudes. A associação entre drogas, violência e homicídio de jovens está constantemente
nos dados estatísticos e, por vezes, de forma muito distorcida na
mídia. Um dos pontos críticos é o caráter punitivista e uma visão simplificadora que se traduz na “guerra às drogas”. Segundo
documentos que balizam as políticas nesse tema, é comum que
os agentes públicos na ação direta tenham dificuldades de fazer
a distinção entre a pessoa em uso indevido, o dependente e o
traficante. O tratamento dos agentes policiais no enfrentamento
ao tráfico acaba por concentrar ações ostensivas em territórios
populares, desviando o foco do problema e criminalizando parcela significativa das juventudes.
O importante a ser destacado quando tratamos de autonomia individual na interface sobre uso de álcool e drogas é não negligenciar a abordagem de redução de danos, que serve às juventudes como a qualquer outra fase da vida. Seu enfoque é diminuir
a vulnerabilidade decorrente do uso, abuso e/ou dependência.

É imprescindível que se tenha acesso a todas as informações sobre as consequências do uso, seja das drogas lícitas ou
ilícitas. Igualmente, é de responsabilidade do Estado promover
estratégias que regulem a oferta, dificultem o acesso e, consequentemente, o consumo. No entanto, aos agentes institucionais públicos e privados, a preservação da vida deve ir às últimas
consequências e, nesse sentido, para os jovens que fazem uso
– mesmo diante de todas as informações – que o façam da maneira mais segura possível. E que lhes seja acessível tratamento
e suporte psicossocial na superação dos inúmeros desafios da
vida que eventualmente os levam ao uso abusivo das drogas.
Esse é um exemplo das tensões entre o princípio da autonomia
individual e o que pode ser considerado controle ou cuidado na
gestão da vida e do tempo dos jovens.
Na saúde sexual e reprodutiva, o tema mais proeminente
é a gravidez juvenil. No Estatuto da Juventude, revela-se uma
preocupação dos impactos que a gravidez causa nos aspectos
médico, psicológico, social e econômico. Não há dúvida de que,
no atual estágio da modernidade, a própria condição juvenil,
fundada na ideia de moratória como aquele tempo de preparação para a vida adulta, impõe um padrão ideal às juventudes que
recomenda não ter filhos durante a “flor da idade”.
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Ocorre que não é assim que acontece na realidade concreta. Uma linha de estudos em saúde sexual e reprodutiva reconhece a multiplicidade de aspectos socioculturais que exercem
influência sobre os comportamentos juvenis e trazem impacto
em suas trajetórias. Podemos citar, como exemplo, o trabalho de
Nogueira (2009), que faz uma análise da distribuição espacial
da gravidez e identifica que em áreas urbanas e adensadas, de
condições socioeconômicas precárias, a presença de mães adolescentes é bastante numerosa. Essa associação entre as condições de vida no território e a presença de mães adolescentes
estimula a reflexão para superarmos o senso comum que julga
apenas o comportamento individual, incorrendo numa classificação imediata da gravidez como “precoce”, “indesejada” ou
“não planejada”. Horta e Sena (2010) apontam que a gravidez
na adolescência é um fenômeno social e é preciso considerar
muitas variáveis para configurar os cenários de sua ocorrência:
as relações sociais e de poder no interior das famílias; a coabitação ou não com o parceiro; a cultura local, que associa maternidade e constituição familiar, dentre tantas outras. Com base nos
Direitos Sexuais e Reprodutivos, o tratamento do tema da gravidez necessita ter como ponto de partida a afirmação de que os
indivíduos podem decidir sobre a condução de sua vida sexual
e reprodutiva, livre de coerções ou constrangimentos, resguardados os casos que envolvem crianças e adolescentes, posto que
configura crime. Para tanto, é primordial ter acesso a todo tipo
de informação, educação e a serviços de alta qualidade sobre
sexualidade e saúde reprodutiva para que a decisão individual
esteja devidamente orientada.

Autonomia e ação coletiva
Já percebemos que abordar saúde pela ótica dos seus determinantes sociais conclama tratar de outras áreas. Por isso é
tão relevante para a promoção da saúde a ideia de intersetorialidade, ou seja, uma integração e coordenação entre diferentes
setores (educação, assistência, segurança, acesso à justiça, etc)
que impactam na saúde. Essa também é uma noção importante
para as políticas públicas de juventude.
A definição das prioridades, a formulação de propostas,
a execução de programas e ações e o controle social sobre
os investimentos em diferentes setores que incidem sobre a
saúde dos jovens nos faz pensar sobre a segunda forma de
tratar a relação entre saúde, autonomia e juventudes: pela
ótica da cidadania.
É primordial compreender os modos de vida e as diferentes formas de inserção social dos jovens para que a elaboração de ações em saúde tenha efetividade em realidades tão
diversas. E isso não se faz sem o básico: ouvir os jovens. Perceber, afinal, de que maneira praticam o cuidado com a saúde
e quais as condições para sua realização. Ou seja, garantir espaços capazes de promover uma reflexão coletiva sobre a situação da saúde no seu contexto de vida, e como é possível
garantir e ampliar direitos que a promovam numa sociedade
marcada pela desigualdade.
Para tanto, há diversas formas de escuta. Na atualidade,
destaca-se que o sentido ampliado da promoção da participação
das juventudes no campo da saúde requer o reconhecimento
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Para refletir em grupo:
Com o surto de contaminação de jovens pelo vírus
HIV nos últimos anos, a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis é palavra de ordem! Uma dinâmica simples e divertida pode ajudar a sensibilizar os
jovens sobre a importância do uso de preservativos.
Antes da chegada do grupo, separe tarjetas e um lápis
ou caneta para cada participante. Nas tarjetas, coloque
um coração ou uma estrela, e apenas em duas tarjetas
coloque um triângulo.
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Sem informar o intuito da dinâmica, entregue uma
tarjeta e uma caneta ou lápis para cada um e peça que
não as mostrem para os companheiros, até que sejam
orientados a fazê-lo. Coloque uma música animada
e diga que eles participarão de uma festa e, a cada
momento em que a música parar, eles devem procurar uma pessoa que lhes causa simpatia. Quando isso
acontecer, eles devem informar a sua forma geométrica para o outro, e saber qual a forma geométrica
do outro. Em seguida, deve anotar a informação na
sua própria tarjeta. Ao fim de cinco rodadas, cada um
deve conferir a sua tarjeta.
Neste momento, o facilitador explica que cada parada de música representava uma relação sexual, e que
quem iniciou com a ficha da estrela estava mantendo relações sem camisinha; com o coração, mantinha
relações com camisinha; e o triângulo representava
uma DST. Ou seja, apenas aqueles que usaram camisinha (corações) não estão contaminados.
Após a vivência, reflita com eles sobre a facilidade e
a suscetibilidade da transmissão, bem como sobre a
importância do uso da camisinha.

das próprias configurações ou formas organizativas autônomas
dos jovens. Perceber, por exemplo, como coletivos juvenis estão
atuando e como podem ser parceiros nos serviços é um caminho interessante. Tanto no tema álcool e outras drogas como no
de saúde sexual e reprodutiva, frisados pelo Estatuto da Juventude, é fundamental explorar as propostas dos próprios grupos
juvenis organizados.
Sobre drogas, têm destaque questões que perpassam por
concepções antiproibicionistas, menos estigmatizadoras e mais
dialógicas, inclusive com usuários ou dependentes. Já está assentado nas pautas de grupos juvenis organizados o necessário
deslocamento da hegemonia da área de segurança pública no
enfrentamento às drogas para investimentos em ações articuladas e abordagens mais sistêmicas pelas políticas sociais. Em relação à saúde sexual e reprodutiva, há também um conjunto de
coletivos jovens que apresentam suas demandas e buscam garantir direitos. Na discussão sobre a gravidez juvenil, por exemplo, há um debate de que, quando ela ocorre, não deve ser tida
como uma fatalidade que condena a trajetória, principalmente
das meninas. Há um conjunto de proposições por parte das jovens organizadas que defendem o direito ao suporte necessário
para que as jovens com filhos continuem ou retornem aos estudos e /ou ao trabalho em condições adequadas.
Ainda nesse contexto de cidadania, os temas relativos à
saúde da população dos e das jovens LGBTs são dignos de atenção por parte da sociedade e das políticas públicas promotoras
de saúde. Há uma relação direta entre casos concretos de discriminação por identidade de gênero e o acometimento de doenças, sobretudo psíquicas. Ou seja, a homofobia é forte causa
de situações de vulnerabilidade dos e das jovens LGBTs. O enfrentamento à homofobia e a adequação dos serviços de saúde
às especificidades desse segmento, que é bastante heterogêneo,
passa necessariamente pela necessidade de diálogo ampliado
com os jovens engajados nesses movimentos.
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ANEXO 1:
Principais temas que produzem estudos epidemiológicos na relação saúde e juventudes
• Violências e Juventudes
A relação entre violência e saúde pública constitui um campo
consolidado de conhecimento, que inclui pesquisas interdisciplinares e bases de dados, além de experiências de intervenção
social. Uma referência importante tem sido as produções do
Centro Latino Americano de Estudos de Violência e Saúde da
Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz
(Claves / ENSP / Fiocruz). http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamento/claves
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Especificamente nas interfaces entre jovens, violência e saúde,
aspectos como mortalidade e acometimento de doenças por causas externas são as questões mais sublinhadas. Além dos homicídios, as causas externas englobam: agressões (letais e não
letais), suicídio, acidentes de trabalho e no trânsito.
Um dos documentos mais acessados é o Mapa da Violência
http://www.mapadaviolencia.org.br/. A partir de 2012, o mapa
vem atualizando dados acerca da população jovem, considerando a faixa etária de 24 a 29 anos em linha com os marcos
institucionais da Política Nacional de Juventude – http://www.
mapadaviolencia.org.br/mapa2014_jovens.php. O mapa vem
revelando também a importância de se considerar os quesitos
gênero, cor/raça e situação econômica nas interpretações sobre
as vulnerabilidades juvenis. Evidencia o entendimento de que
homens jovens negros e pobres estão mais expostos às situações
de violência por causas externas – http://www.mapadaviolencia.
org.br/mapa2013_jovens.php. Outro documento qualificado
nesse tema é o Atlas da Violência, que em 2017 foi publicado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf

• HIV / AIDS
O Programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids apresenta constante atualização sobre a epidemia entre jovens numa
perspectiva global – http://unaids.org.br/estatisticas/.
No Brasil, o boletim epidemiológico HIV/Aids, do Ministério da
Saúde, vem revelando uma preocupação com as taxas de detecção em casos de Aids. O crescimento da epidemia entre as juventudes necessita de esforços contínuos por parte dos agentes
públicos e da sociedade civil.
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2016/59291/boletim_2016_1_pdf_16375.pdf
• Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva
O tema da Sexualidade e da Reprodução nas juventudes surge
na fronteira com questões éticas, morais ou religiosas. Mesmo
com as transformações históricas nos padrões comportamentais, alguns interditos culturais persistem e dificultam compreender os jovens como sujeitos sexuais. Dados epidemiológicos
que impactam na Saúde Pública em assuntos como violência
sexual, principalmente de mulheres, aborto e gravidez juvenil,
provocam contrapontos aos discursos conservadores e propõem
novas questões ao debate público.
Organismos de Cooperação Internacional ou de Universidades,
bem como Organizações da Sociedade Civil, desenvolvem importantes estudos e projetos nessa agenda temática. Destaca-se
na cooperação internacional o Fundo de População das Nações
Unidas (UNFPA) – http://www.unfpa.org.br/novo/index.php.
No Portal do UNFPA, encontramos um importante documento
sobre a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens no
âmbito do Sistema Único de Saúde brasileiro. http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pub_sus.pdf
O Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (Clam), do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – http://www.clam.org.br/default.asp
–, realizou uma importante agenda de pesquisa sobre Gravidez
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na Adolescência (Gravad), no primeiro decênio dos anos 2000.
Além de dados que persistem na atualidade, essa agenda balizou
um conjunto de trabalhos (artigos, dissertações e teses) que trazem questões à luz da condição juvenil contemporânea. (http://
www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?infoid=59&sid=45)
A ONG Reprolatina tem vasta produção de material e desenvolve capacitações para profissionais sobre saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens – http://www.reprolatina.org.
br/. Mantém também um portal informativo cujo conteúdo, de
linguagem acessível, é dedicado especialmente aos adolescentes e jovens para dirimir dúvidas mais frequentes e promover o
engajamento relacionado à sexualidade e à cidadania – http://
www.adolescencia.org.br/.
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• Álcool, tabaco e outras drogas
É comum ter como ponto de partida sobre esse tema o entendimento de que é geralmente na fase da adolescência que
se inicia o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Algumas abordagens atribuem a busca pelo uso de drogas nessa fase da vida
a questões de afirmação de identidade, de experimentação ou
de aceitação e pertencimento a grupos. Outras vertentes, não
necessariamente conflitantes com a primeira abordagem, atribuem o uso de drogas pelos adolescentes a aspectos ligados a
depressão ou baixa autoestima.
O tratamento desse tema deve ser cuidadoso, dada a sua multicausalidade nas dimensões sociais e subjetivas e que resultam
em consequências também muito diversas. As necessárias distinções entre o que é socialmente aceito como lícito e ilícito,
entre beber, fumar e usar substâncias psicoativas de diferentes
tipos, seja de forma episódica ou contínua, já conclama cautela
frente a conclusões apressadas e estigmatizadoras.
Com relação a dados, uma importante referência são os estudos
produzidos pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para
Políticas Públicas do Álcool e outras Drogas, da Universidade
Federal de São Paulo – http://inpad.org.br/. Esse Instituto pro-

duziu, no seu II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas,
um estudo dedicado ao comportamento de risco entre jovens
brasileiros – http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2014/03/
Press-LENAD_Comport-Risco1.pdf.
ANEXO 2:
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos
Em 1994 ocorreu a I Conferência Internacional de População e
Desenvolvimento, na cidade do Cairo, Egito. Nessa Conferência,
organizada pelas Nações Unidas, 179 países membros presentes consolidaram uma agenda de compromissos orientada por
direitos, entre eles os Direitos Sexuais e Reprodutivos.
Direitos sexuais
Os Direitos Sexuais são os direitos que garantem que toda e
qualquer pessoa pode viver sua vida sexual com prazer e livre
de discriminação. Incluem o direito:de viver a sexualidade sem
medo, vergonha, culpa, falsas crenças e outros impedimentos à
livre expressão dos desejos;
•
•

•

•
•

•

de viver a sua sexualidade independente do estado civil, idade ou condição física;
de escolher o/a parceiro/a sexual sem discriminação, e com liberdade e autonomia para expressar sua
orientação sexual, se assim desejar;
de viver a sexualidade livre de violência, discriminação e coerção, e com o respeito pleno pela independência corporal do/a outro/a;
de praticar a sexualidade independentemente de penetração;
de insistir sobre a prática do sexo seguro para prevenir uma gravidez não planejada e doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV-Aids;
à saúde sexual, a qual exige o acesso a todo tipo de informação, educação e a serviços confidenciais de alta
qualidade sobre sexualidade e saúde sexual.
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Direitos reprodutivos
Os Direitos Reprodutivos compreendem o direito básico de todo
casal e de todo indivíduo de decidir, livre e responsavelmente,
sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos,
e de ter a informação e os meios de assim o fazer, gozando do
mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Incluem o
direito individual, de mulheres e homens:
•
•
•
•
•
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de decidir sobre se querem ou não ter filhos, em que
momento de suas vidas, e quantos filhos desejam ter;
de tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência;
de homens e mulheres participarem com iguais responsabilidades na criação dos filhos;
a serviço de saúde pública de qualidade e acessível,
durante todas as etapas da vida;
à adoção e ao tratamento para a infertilidade;

Fonte: Portal Vivendo a Adolescência – http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/
direitos-sexuais-e-reprodutivos

6. Ampliando as possibilidades culturais da juventude: Somos Cultura!
Criamos Culturas!
Marcelo Wasem
A seção VI do Estatuto diz respeito ao Direito à Cultura.
Não só o acesso aos bens e serviços culturais, mas também à
criação de produtos novos, que passam também por participar
“nas decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural e
à memória social”. Lendo assim, de uma só vez, tudo parece tranquilo. A cultura parece um jogo fácil de entender e jogar. Mas o que esses
termos significam? Como essa participação se dá na prática?
Temos que começar pelo entendimento do termo “Cultura”. Essa pequena palavra tem um significado aparente que se
refere ao conjunto de atividades realizadas pelo ser humano de
um determinado local. Pelo dicionário, uma das definições é:
conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc. que distinguem um grupo social de outros. É
comum ouvirmos por aí: “É da cultura de fulano vestir-se de tal
modo, cantar desse jeito, relacionar-se de tal maneira”. Ou seja,
são formas particulares de ser no mundo, mas que não pertencem apenas a uma pessoa. Singularidades compartilhadas com
muitos outros, e muitas vezes nem nos damos conta de que
tais modos são simplesmente opções adotadas e não verdades
absolutas. Em outras palavras, são escolhas culturais que acontecem no cruzamento entre a vontade própria e o contexto no
qual habitamos (muitas vezes só quando alguém de “fora” fala
dos nossos costumes é que conseguimos ter esta noção).
Esta questão acima é nomeada pelo filósofo Félix Guattari
como “cultura-alma coletiva”, um sinônimo de civilização, já que
todos possuem uma cultura coletiva própria. É um tipo diferente
do sentido “cultura-valor”, uma definição antiga do termo que
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faz referência à cultura no sentido do “cultivo do espírito” (notem que aqui há uma ligação com o verbo “cultivar”). Essa cultura é determinada por um julgamento de valor que separa os “cultos” dos “incultos”. Para Guattari, a cultura-alma coletiva é mais
democrática, pois pertence a todos, e todos podem reivindicar
um sentido de “identidade cultural”. Um terceiro tipo de cultura,
que agrega o fator capitalístico, é a “cultura de massas” ou “cultura-mercadoria”. Nele não há um julgamento de valor, pois todos
os bens culturais se tornam objetos atrelados ao seu potencial de
venda e circulação monetária dentro de determinados nichos da
sociedade. O consumo de bens culturais acontece o tempo todo,
e não só quando compramos algo com “dinheiro vivo”.
A palavra “cultura” ainda nos leva a debates mais complexos quando pensamos nela como oposição ao termo “natureza”,
como na frase “cultura é o que nos diferencia da natureza”. Essa
tentativa de separar cultura e natureza por uma simples oposição acaba sendo muito superficial, e atualmente existem outras
correntes de pensamento a respeito. Para a antropologia cultural, campo da sociologia que estuda a cultura, os seres humanos
só podem ser definidos entendendo a cultura como um campo
aberto. Nesse caso a linguagem, a arte, os hábitos e os costumes devem ser levados em consideração sem nenhum tipo de
hierarquia. Essa ciência tenta por fim à oposição entre cultura
e natureza. Tal hiato surgiu por causa da clássica definição de
cultura como tudo aquilo que foi criado pelo homem. A antropologia acredita que a cultura é um traço da natureza humana.
Todos nós tendemos à comunicação, à interação social e à vida
em comunidade, portanto, somos naturalmente culturais.

O antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro
aprofunda a discussão. Ele fala que mais interessante é pensar
que a natureza também possui sua cultura e que nós, humanos,
antes denominados seres somente culturais, somos também
natureza. Esse jeito novo de pensar na verdade vem de longe,
e segue presente em muitos povos originários que habitavam
estas terras antes dos colonizadores e exploradores europeus
(conhecidos como “índios” ou “indígenas”, termos que não dão
conta da complexidade destas populações).

Esta é uma ideia que está presente no conceito de
“perspectivismo ameríndio”, colocado pelos antropólogos Eduardo Viveiros de Castro e Phillipe Descola.
Trata-se do resgate de aspectos próprios de inúmeras
cosmologias dos povos ameríndios, podendo ser categorizado a partir de dois pressupostos: primeiramente, o mundo é povoado de muitas espécies de seres
(inclusive não-humanos) dotados de consciência e de
cultura; em segundo lugar, cada uma dessas espécies
vê a si mesma e as outras espécies de modo bastante
peculiar: cada uma se vê como humana, vendo todas
as demais como não-humanas, isto é, como espécies
de animais ou de espíritos.
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Com este pequeno percurso pelas ciências humanas podemos desfazer aquela primeira ideia de que cultura se relaciona apenas
com a atividade de sair de casa no final de semana. Cultura compreende um conjunto bem
amplo de atividades humanas (intimamente
conectadas ao contexto natural, ou Natureza),
mas que geralmente se restringem às questões de divertimento, entretenimento, lazer.

O jovem na cultura
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Existe uma pesquisa relativamente recente,
de 2013, que buscou traçar uma imagem coletiva
mais aproximada da juventude brasileira: a publicação Agenda Juventude Brasil, da Secretaria Nacional da Juventude. Foram realizadas 3.300 entrevistas,
distribuídas em 187 municípios, divididos por localização
geográfica (capital e interior, áreas urbanas e rurais) e com
diferença de porte (municípios pequenos, médios e grandes),
contemplando os 27 estados brasileiros.
Olhando o gráfico das atividades que ficam entre esta área
chamada de lazer (muito confundida com cultura), podemos
constatar que figuram na frente os passeios em espaços públicos ou privados, para celebrações coletivas (seja no bar ou danceteria quanto em cultos religiosos), em locais que estimulam
o consumo de alguma coisa (shopping centers). Bens culturais
que possuem uma conexão mais forte com atividades artísticas
compõem um segundo grupo: cinema e shows de música com
mais frequência; teatro, exposições de fotografia e concerto de
música clássica mais ao final (não há menção de exposições de
artes visuais, onde entrariam outras expressões artísticas além
da fotografia, como pintura, escultura, desenho, gravura, videoarte, performance, arte sonora, entre outros).

Frequência a atividades de lazer, cultura e passeios
Estimulada e única, em %

Passear em parques e praças

22

61

Festa em casa de amigos(as)

55

Missa, culto religioso, sessão espírita

54

Bar com amigos(as)

28

Passeio a Shopping Center
Cinema

19

Viajar nos fins de semana

19

Show de música brasileira

28

28

25

15

34

31

35

31

21

13

26

23

23

28

Show de rock, pop, funk, etc.

9

12

17

Jogo de Futebol em estádio

9

11

22

58

Biblioteca (sem ser da escola)

8

24

59

Parques de diversões (Playcenter)
Teatro
Exposição de fotografia
Circo
Concerto de música clássica
Sim, nos últimos 30 dias

9

7

3

6

34

38
65

24
71

19

44

42

11

2

62

20

8
4

84

12

13

Sim, nos último ano, mas não no último mês

5

18

19

22

40

Dançar em baile / Danceteria

4

26

15

18

5

17
20

21

41

13

Sim, mas não nos últimos 12 meses

Nunca foi ou fez na vida

Vale a pena destacar ainda que o acesso a bibliotecas fora
do ambiente escolar aparece no final da lista. Destaco este item
pois, de acordo com Salles (2016), existem dados de 2012 que
apontam as bibliotecas como o principal equipamento cultural
existente no País do ponto de vista de seu alcance, apresentando
uma tendência à universalização (ver gráfico 2). Em 1999 eram
76,3% aqueles municípios que tinham biblioteca pública. Já em
2012, o alcance subiu para 97% (BRASIL, 2012, p. 85).

% de municípios que possuem equipamentos
culturais em 1999 e 2012, segundo o tipo
Biblioteca

97%

Estádio ou ginásio
34%

Centro Cultural
Museu

16%

Teatro

14%

Cinema

7%
6%
6%

Shoping Center
2012

25%
22%
11%

1999

Fonte: IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), 2012.

76%
65%

89%
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A oferta de museus, teatros e, em menor grau, de salas de
cinema também aumentou, sendo detectado um crescimento
entre os referidos anos de 15,5% para 25% (museus); de 13,7%
para 22,4% (teatros); e de 7,2% para 10,7% (salas de cinema). Os
centros culturais estavam presentes em 24,8% dos municípios
em 2006, chegando a 33,9% deles em 2012.
Existe uma diferença grande entre o uso do tempo livre
entre jovens urbanos e rurais, conforme aponta Salles (2016).
Podemos citar o caso de 80% dos moradores das cidades que se
voltam a atividades de lazer e entretenimento, percentual que
cai para 74% entre aqueles do campo. Entretanto, apesar de ser
a quarta atividade mais citada pelos entrevistados, quando consideradas as três primeiras menções, visitar parentes e amigos é
uma prática mais usual entre jovens do meio rural (21%) do que
entre os que vivem em áreas urbanas (14%). Essa distinção se
repete quando considerado o porte dos municípios. Os jovens
de regiões metropolitanas se dedicam, em maior proporção que
os residentes no interior, a atividades de lazer e entretenimento.
São 84% e 75% deles, respectivamente, sendo os jovens habitantes de pequenas localidades os menos afeitos a essas práticas
(72% deles), se comparados aos seus pares moradores de municípios de grande porte do interior (79%).

A cultura do jovem
Direito à cultura significa ter acesso a este universo plural
de conhecimentos, mas também diz respeito à possibilidade de
se ver como um agente produtor de cultura.
Pensar o jovem como um produtor nos leva a outra pergunta: “Qual a cultura da juventude?” Uma possível resposta
é pensar que esta cultura é algo borbulhante, emergente, que
está acontecendo agora, nas ruas, nas redes sociais, nos cadernos, nos fones de ouvido, nas festas, nos coletivos. A energia
que atravessa as linhas da história e une diversas “juventudes
transviadas”, os “rebeldes sem causa”, de James Dean até Luiz
Melodia, do rock ao samba. Estes dois gêneros musicais, entre
muitos outros, bebem diretamente nessa cultura da rua, de rebeldia e contestação: o rock como herdeiro de estilos que nascem em solo norte-americano, mas com sementes africanas,
como o soul, jazz, blues e folk. O estilo de se vestir e se portar
de James Dean incorpora o que antes era o rockabilly (um estilo
musical) em um modo de vida. Somado às ideias novas de escritores
da denominada geração beat, que surge um pouco antes, no final
dos anos 40 até o começo dos anos 60, vai explodir em outras
revoluções culturais e formas de protesto (pense na Primavera
de Praga, maio de 1968, festival de Woodstock, guerra do Vietnã, citando apenas os movimentos internacionais mais emblemáticos). Todos com a verve do “prefiro morrer do que envelhecer” (“Hope I die before I get old” – canção do grupo inglês The
Who, lançada em 1965). Esta miscelânea de universos poderia
compor um mosaico de imagens: geração beat, hippes, maio de
1968, samba, jongo, coco de umbigada.
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Já o samba é o fruto da semente africana em solo brasileiro, completamente ligado aos povos que foram escravizados
aqui, mas que transgrediam tais forças com táticas próprias para
a re-invenção de suas subjetividades e seus modos de expressividade. Esses modos de fazer são geralmente associados somente
com estas manifestações culturais (além do samba, podemos
citar capoeira, bumba-meu-boi, carimbó, ciranda, congada, folia de reis, frevo, jongo, maculelê, maracatu, tambor de crioula,
mas, na verdade, fazem parte de valores civilizatórios trazidos
pelos vários povos do continente africano e que se misturam
às cosmologias e conhecimentos dos povos originários, que já
habitavam este chão onde pisamos hoje. Parece que todas essas
manifestações já são hoje reconhecidas como um bem cultural
estabelecido. Se falamos hoje em “tradição do samba” – e tradição com a conotação de algo estanque e com características bem
delimitadas –, só é possível graças ao imenso poder de resistência dos grupos que lutaram por ela. Não podemos esquecer
que o batuque, o samba e a capoeira eram manifestações perseguidas e classificados como crime no final do século XIX (ver
imagem do auto.

“Juventude Transviada” é o titulo que foi atribuído ao filme
norte-americano “Rebels without a cause”, de 1955, do diretor Nicholas Ray. Nele o ator James Dean interpreta Jim Stark, um
jovem problemático que vive se mudando de cidade por causa
de seu comportamento. Na vida real James Dean faleceu em um
acidente de carro um pouco antes da estreia do filme e acabou
personificando a própria rebeldia e angústias da juventude da
sua geração. Já a canção com o mesmo nome, de Luiz Melodia, é
de 1976, e foi gravada no álbum “Maravilhas Contemporâneas”.
Nos dias de hoje, a palavra “transviada” poderia ser associada às
questões de gênero, já que “trans” surge como diminutivo de
“transgênero”, ou seja, pessoa que têm uma identidade ou expressão de gênero diferente de seu sexo atribuído, além de “viada”, variação de “viado”, termo pejorativo para se referir à pessoa
de orientação sexual homossexual, mas que hoje também pode
ser ressignificado com um termo de afeto – a depender muito
do contexto e da intenção.
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Rita Lee tem um
a canção que fala
do rock e da juventude que se ch
ama “Esse tal de Ro
que Enrow”, do
disco “Fruto Proibi
do”, de 1975. Segu
e
um trecho das
perguntas lançad
as nela: “Eu procur
o
es
tar por dentro,
doutor / Dessa nova
geração / Mas min
ha filha não me
leva à sério, doutor
/ Ela fica cheia de
mistér io / Com
esse tal de Roque En
row”.
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Subdelegacia de Polícia da Cidade de Cachoeira
7 de Novembro de 1875
In(lustrissi)mo Senhor
Tendo hontem a noite uma denuncia. De que haviam alguns sambas
em diversos lugares desta cidade e sendo ja meia noite, sahi acompanhado pellas patrulhas e me dirigi aos lugares que me forão indicados a fim de fazer cessar os sambas e providenciar como fosse mister.
Encontrei em uma caza no caquende um forte samba que fiz cessar,
prendendo o do-no da mesma caza, o qual sendo com-duzido declarou
que tambem fazia parte do samba um guarda policial de nome Francisco Bispo das Flores q(ue) naquelle acto sahia do interior da caza.
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Rupturas e/ou reinvenções
A cultura da juventude está embebida desta sensibilidade
e disposição para fugir da mesmice e trazer uma abordagem
diferente para a sociedade. Muitas vezes se associa ao jovem o
poder de uma nova visão, algo que rompe completamente com
o que está estabelecido, mas esta noção de “ruptura” é muito
superficial. Romper significaria jogar fora o velho e inaugurar
o novo – ideais muito presentes em várias vanguardas de pensamento, políticas e culturais, que tinham como meta “fazer a
revolução”. Mas até que ponto um novo começo foi realmente
iniciado? Será que podemos pensar no potencial de mudança
da juventude em escala monumental? Me parece que a potência
reside justamente em escala subterrânea, por vezes invisível às
grandes agendas, que não para de “comer pelas beiradas” e vai
transformando a sociedade em velocidades variadas. A autora
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Como na canção “Geração Coca-Cola”, de Renato Russo, lançada no primeiro disco da Legião Urbana, de 1985. “Quando
nascemos fomos programados / A receber o que vocês /Nos
empurraram com os enlatados dos Usa, de 9 às 6 / Desde pequenos nós comemos lixo / Comercial e industrial / Mas agora
chegou nossa vez / Vamos cuspir de volta o lixo em cima de
vocês / Somos os filhos da revolução / Somos burgueses sem
religião / Somos o futuro da nação / Geração Coca-Cola”.

Suely Rolnik denomina essa escala de micropolítica e acredita
que é com base nela que se pode chegar a formas alternativas
de ativismo, que incidirão diretamente em outras concepções
de política e, consequentemente, de cultura. Isso não retira das
estruturas maiores, do poder público e dos governantes em várias dimensões – chamadas de macropolíticas – sua responsabilidade e importância. O Estatuto da Juventude que estamos
aqui abordando é um instrumento fundamental para pensar
em propostas abrangentes, proporcionais ao tamanho do País.
Mas ele também é fruto justamente de discussões em fóruns
menores, nos conselhos da juventude de base. Rolnik acredita
que o maior manancial de potência é ainda mais embaixo, nas
relações micropolíticas. É lá que ela situa os movimentos de jovens, negros, LGBTs e de meninas que atuam em novas formas
de ativismo.
“Para desmantelar e reinventar instituições ou sistemas, nós temos que começar pela raiz, com a cultura que as apoia. Cultura
é o substrato material da política, é o alicerce lamacento sobre o
qual ela é construída, mas esse alicerce não pode ser mudado da
mesma forma com que se desfaz uma lei - ele se transforma ao ser
infiltrado em nível molecular, através de linhas tortas, poros e buracos, como se fosse escavado por uma uma velha toupeira abrindo
milhões de passagens potenciais e pluridirecionais. Pra sua sorte, é
aí que você já está.” (Guia para Exigir o Impossível, Agência Transitiva, 2010)

“(...) inventam-se múltiplas formas de ação micropolítica em
seu sentido ativo. Estas talvez já não caibam no imaginário das
esquerdas – sobretudo em sua versão partidária e sindical – e
menos ainda no binômio esquerda versus direita, no qual tal
imaginário se situa e ganha seu sentido. Trata-se de uma nova
maneira de decifrar a realidade, de situar os problemas e de atuar criticamente a partir deles; em suma, de uma nova concepção
de política.” (ROLNIK, 2016)
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Não se trataria, então, de uma ruptura completa, mas
de uma mudança na abrangência da mira. Não mais mudar
a sociedade por completo, mas transformar a parcela da sociedade que se vive, a sua própria realidade. A ocupação das
escolas pelos estudantes secundaristas é um exemplo deste
novo modo de operar. Em outubro de 2015, os secundaristas
ocupavam 1.047 escolas em diversos estados (Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Pará, entre outros)
em protesto contra a reforma do Ensino Médio e a PEC 241,
Proposta de Emenda à Constituição que pretendia congelar
gastos em saúde e educação por 20 anos. Esse modo de operar está totalmente baseado no modelo de micropolítica falado
antes, mas traz ainda novas nuances para o jeito de se fazer
política. Primeiro o protagonismo do movimento esteve em
estudantes com pouca idade e experiência em uma formação
política propriamente dita. Porém, como em muitos casos o
que estava sendo discutido era o seu dia a dia escolar, eram

eles quem mais sabiam e poderiam opinar (em muitas escolas os estudantes encontraram livros e materiais de esportes
diversos todos novos, privados de sua utilização). Em segundo
lugar, como desdobramento desse contato com sua realidade
direta, os estudantes chegaram à discussão do próprio modelo
de educação, produzindo eventos, aulas, shows, reformas em
quadras, salas de aula – tudo com suas próprias mãos –, o que
produziu, por sua vez, um deslocamento na imagem difundida socialmente sobre o que estava em jogo na educação, como
se estivéssemos completamente desorganizados, desunidos, e
não tivéssemos capacidade de gerar experiências de autonomia significativas. Uma verdadeira lição que todos nós, independente da idade, precisamos parar e refletir.
Quanta ironia! Outra definição que o dicionário traz para
a juventude tem a ver com este engano: “aquele que, apesar da
maturidade, conserva a vivacidade, a energia, a flexibilidade e
uma certa inocência que caracterizam os jovens”. Sim, trata-se
de uma potência que não pára de pulsar em seus corpos. Mas
talvez não seja somente uma questão de “tempo de estrada” na
vida, mas o quanto que essa trajetória impacta na sede por mudança, por pensar diferente e fazer o contrário do que todos fazem. Será que não podemos pensar o jovem como uma postura
de pensamento, ou seja, aquele que não se acomoda, que perturba o senso comum? E isso não tem idade, nem época mais
propícia. O tempo aqui pode, praticamente, ser re-inventado.
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Para refletir em grupo:
Que tal criar uma colcha de retalhos a partir das referências culturais individuais e coletivas? Leve para o seu
grupo quadrados de algodão de aproximadamente 15cm,
tintas de tecido, guache, lãs, linha, agulha, cola de tecido
e aviamentos variados.
1a Etapa - História de Vida
Peça aos participantes que se lembrem das histórias familiares e pessoais, das suas origens, sentimentos, etc.
Cada um deve representar em um retalho, por meio desta
imagem, todo este legado. Estas memórias vão compor a
primeira parte da colcha, costurada coletivamente, sem
ordem definida.
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2a Etapa - História da Comunidade
Em diálogo com os demais participantes, o coletivo deve
construir a história da comunidade onde vive por meio de
fatos, acontecimentos, manifestações culturais e características da comunidade para representá-los também em
pedaços de tecido. Estas devem também ser acrescidas na
colcha, em sua borda.
3a etapa - História da cidade, do país, e assim por diante
A colcha deve ser continuada com novas referências, de
forma a partir do indivual para o macro.
Ao final do trabalho, reflita sobre o que é identidade cultural e como a cultura é uma forma de preservar este legado.

Temos todo o tempo do mundo
(…) Não temos tempo a perder
(…) Estamos distantes de tudo /
Temos nosso próprio tempo (…)
Somos tão jovens.
Renato Russo
Isso de querer ser / exatamente
aquilo que a gente é / ainda vai
nos levar além.
Paulo Leminski
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7. Sobre o direito à comunicação e à
liberdade de expressão: Seja seu meio
e expresse sua mensagem!
Marcelo Wasem
Comunicação e expressão. Duas palavras muito próximas, que atualmente até podem parecer a mesma coisa, mas
guardam singularidades bem específicas. Expressão vem do latim “expressio”, ação de fazer pressão para fora, expulsar. Anda
junto com “exprimir”, ou seja, apertar com força, espremer, tirar
algo espremendo – no seu sentido mais literal –, mas também
significa reproduzir, representar, retratar, dizer, expor. A expressão, no contexto que entendemos hoje, se dá no ato de colocar
uma ideia para fora de si, tornar público um pensamento. Aqui
se liga com sua palavra-irmã, a comunicação.
Mais do que passar uma informação, esta vem do latim
“communicatio”, que se refere ao ato de pôr em comum, partilhar, dividir. A ação de comunicar, em sua origem, vai além de
transmitir uma mensagem entre emissor e receptor, mas em
trazer algo para o coletivo, colocar em diálogo, e esperar que
outros também façam o mesmo. A ação de compartilhar não se
limita a apertar um botão e achar que estamos colocando uma
informação à disposição de todos. Comunicação pressupõe movimentos que se complementam, como vias de mão dupla ou
mais vetores: fala e escuta; enunciação, absorção e resposta; um
tempo para conversa, outro para reflexão.
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Sinal recebido

Fonte de
informação

Sinal

Modelo clássico da comunicação elaborado nos anos
1940 por C. Shannon e W. Weaver. Nasceu das reflexões sobre a
eficiência da transmissão dos sinais constituintes da mensagem
telegráfica. Possui um caráter lineal e estático.
Contém os elementos seguintes:

Transmissor

Receptor

Destino

Fonte de
ruído
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Comunicação, desta forma, pressupõe que o direito de
liberdade de expressão seja respeitado assim como o dever de
ouvirmos a opinião de todos, como coloca o artigo 26 do estatuto. De que vale termos mil vozes falando sem nenhuma escuta? Ou ainda, do que vale estarmos na denominada “Era da
Informação”, reforçada pela existência de milhares de maneiras
de estarmos conectados – internet – se esse acesso é pouco explorado ou cai nas mesmas pesquisas de sempre? Por exemplo,
você sabia que todos nós, cidadãos brasileiros, podemos saber
quanto se gasta em educação, em comunicação, em saúde? Esse
acesso é garantido pela Lei de Acesso à Informação, ou LAI
(Lei n0 12.527, de novembro de 2011). Ela regulamenta o direito
constitucional do cidadão ao acesso a informações produzidas
ou detidas pelo Governo, e entrou em vigor no dia 16 de maio
de 2012. Sua importância é fundamental, pois representa uma
mudança de paradigma em matéria de transparência pública,
já que estabelece que o acesso é a regra e, o sigilo, a exceção.
Qualquer cidadão pode solicitar acesso a informações públicas,

ou seja, àquelas não classificadas como sigilosas, conforme procedimento que observará as regras, prazos, instrumentos de
controle e recursos previstos. Essa é apenas uma das muitas facetas desta tal “Era da Informação”. Mas também precisamos
expandir o que se entende por informação, pois as tecnologias
exercem grande influência em como acessamos e refletimos sobre esses dados.

Era da Informação (ou do Caos Informacional)
Primeiro, é importante destacar que estamos em um momento muito singular da história, no qual somos estimulados
por informações de diversas fontes, muitas vezes ao dia. O autor
Claudio Prado cita o cientista norte-americano Timothy Leary
para falar sobre esta aceleração de estímulos informacionais. No
livro “Chaos and cyberculture”, Leary apresenta um gráfico que
demonstra o desenvolvimento tecnológico versus a quantidade
de informação que recebemos por dia. À medida que a tecnologia avança, a quantidade de bits, ou seja, de informações que se
recebe por dia, aumenta. O gráfico é uma curva que vai subindo
até ficar quase totalmente vertical. Isso quer dizer que quanto
mais dispositivos tecnológicos, mais informações nos chegam.
Esse gráfico linear, porém, não chega a expressar aquilo que está
acontecendo na realidade: temos que lidar, daqui para frente,

direito à
Art. 26. O jovem tem
expressão,
comunicação e à livre
do, indivià produção de conteú
e ao acesso
dual e colaborativo,
formação e
às tecnologias de in
comunicação.
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com o caos. Não um caos como sinônimo de desordem generalizada, mas um caos estruturante: a avalanche de informações
a que somos submetidos e com a qual precisamos lidar diariamente em nossas vidas.
Como a juventude se relaciona com este cenário? Para
buscar respostas para essa pergunta, voltemos ao recorte dado
pelo Estatuto: o conceito de juventude é delimitado pela população brasileira que está entre os 15 e 29 anos hoje, em 2017, ou
seja, que possuem seus anos de nascimento entre 1988 e 2002.
Os grandes meios de comunicação de massas já estavam consolidados, mas a partir da década de 1990 (e no Brasil a partir de
1995), a internet não só inaugurou um novo canal, mas incidiu
drasticamente nos demais meios. Aquele modelo de comunicação citado no começo do texto (de Shannon e Weaver: emissor
> mensagem > receptor), se já era meio defasado, agora perde
cada vez mais o sentido. Os receptores são também emissores,
utilizando seus próprios meios de comunicação, graças às ferramentas da internet. Hoje podemos começar um canal de vídeo,
gravar programas de rádio com horas e horas de conversas, publicar resenhas, contos, críticas em blogs, redes sociais ou mensagens curtas, com 140 caracteres. E todas essas mídias interagem umas com as outras, em pontes que chamamos de links.

Um teórico interessante para pensar como a comunicação foi alterada pelos diversos meios foi Marshall McLuhan, que
postulou “o meio é a mensagem”. Ou seja, ao transmitir a mensagem, o meio transmite também algo que lhe é mais inerente
e que age sobre o conteúdo, transformando-o. O meio configura
e controla a proporção e a forma das ações e associações humanas, sendo que a mensagem não é (e nunca foi) um sinal puro,
uma informação autônoma ao contexto no qual está inserido.
McLuhan pensava que as tecnologias ao nosso redor são extensões das capacidades humanas e cada novo dispositivo introduz
novos conteúdos que serão veiculados pelos meios.
Transportando esses pensamentos para a área da educação, tecendo relações com a juventude e como ela se insere neste campo de possibilidades, é importante rever o próprio modelo de ensino que precisamos propor para as novas gerações.
O modo de aprendizagem é atravessado por múltiplos vetores
de informações e vem mudando. O próprio McLuhan, que faleceu em 1980, mas parece ter já imaginado nosso cenário atual,
propunha uma nova visão para a educação. Para ele, a maior
parte da aprendizagem ocorre fora da sala de aula. A quantidade
de informações transmitidas pela imprensa excede, de longe, a
quantidade de informações transmitidas pela instrução e pelos

Claudio Prado é produtor cultur
al e teórico da contracultura e da cultura digital. Foi
coordenador de políticas
digitais do Ministério da Cultu
ra na gestão de Gilber to
Gil e coordenador do Laboratór
io Brasileiro de Cultura
Digital. Atualmente, possui um
canal no YouTube denominado: “Delírios Utópicos de
Claudio Prado”.

194

195

textos escolares. Não se trata somente de quantidade, mas de
interesse. A curiosidade em vasculhar tudo sobre determinada
série audiovisual ou banda musical do momento tem muito
mais apelo do que um assunto da aula de geografia desconexo
do universo de interesse dos jovens (pelo menos no tipo de ensino mais formal que estamos acostumados a pensar quando
tratamos do ambiente escolar).
Além dos conteúdos específicos da juventude, o modo de
aprendizagem está em transformação, já que as mídias vêm se
tornando mais híbridas e ensinando outras maneiras de buscar
e se relacionar com as informações. Autores como Maria Luiza
Belloni propõem que pensemos em uma educação específica
para este contato com as mídias diversas, tendo como objetivo
uma formação mais consciente, crítica e criativa. A Mídia-Educação pensa, então, sobre como o processo educacional acontece, tratando não só por meio dos conteúdos, mas das linguagens
utilizadas. Belloni aponta ainda que há uma lacuna neste tipo
de formação. Apesar disso, claro que os jovens seguem com sua
própria formação autodidata no campo da comunicação.

Jovens: novos produtores de conteúdo
Voltando aos direitos garantidos aos jovens na seção VII
do Estatuto, encontramos outros pontos importantes de debate. Lá está escrito que o jovem possui não somente o direito
a ter acesso a informações de um modo geral, mas também
o direito à produção de seus próprios conteúdos. Ou seja, as
pautas dos meios de comunicação precisam pensar nestas populações, sem reduzi-las ao papel de público-alvo, consumidor
de produtos e ideias. Os jovens são e podem mais. Não só as
questões de conteúdo devem ser ouvidas, mas também é necessário passar o comando das ferramentas de comunicação
para elas / eles / elxs. Nesse sentido, o Estatuto já deixa uma
dica: “incentivar programas educativos e culturais voltados para os
jovens nas emissoras de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa”. Mas, na realidade, muitos já estão se virando com o que tem na mão, usando a linguagem e aparatos
do audiovisual de maneiras variadas, tanto individual quanto
coletivamente. Tem quem abra um canal de vídeos na internet
sozinha ou com amigos, com o grupo da igreja que frequenta;
outros entram, cursam e se formam no ensino de 30 grau (em
faculdades públicas ou privadas); ou ainda se organizam em
coletivos – prática que já vem desde os anos 2000 no âmbito
da comunicação.
Desta forma, os meios de comunicação não se resumem
aos grandes veículos de massa – embora o Estatuto incentive
tais iniciativas. Podemos expandir e pensar que cada jovem cria
o seu jeito de “ser um meio de comunicação”: por meio dos
aparelhos, redes sociais ou aplicativos que utiliza (o celular, o
computador, a câmera, o programa de edição de imagem, de
som, de vídeo, entre outros), dos canais e plataformas digitais
por onde circula, mas também dos usos outros que faz da roupa
(encurtando aqui, alargando ali; subvertendo gêneros), do espaço público (com ocupações efêmeras ou permanentes), entre
outras possibilidades. Enfim, todas essas diversas expressões,
comunicadas para fora o tempo todo, não só afirmam a existên-
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cia dos jovens no mundo como transformam o próprio mundo,
pois cada jovem carrega este potencial de ser um receptor/produtor de conteúdos interconectados a outros pontos dentro de
uma trama maior.

Para Maria Luiza Belloni, o papel da mídia-educação, neste
contexto, torna-se ainda mais crucial, porém sua realização se
revela mais complexa ante as ilusões libertárias e igualitárias
contidas nas promessas da “rede”. As novas tecnologias representam, evidentemente, novos desafios para a mídia-educação,
que deve aprender a lidar com:
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1) uma cultura midiática jovem, muito mais interativa e participativa;
2) fronteiras menos precisas entre uma elite produtora de
mensagens e a massa de consumidores típica de massa; Sugiro
reescrever.
3) novos modos de perceber o mundo e de aprender;
4) novas formas de fazer política e significativas possibilidades
democráticas.
As formas e os sentidos de que se vão revestir essas novas potencialidades ainda não realizadas dependem dos modos
de relações que os jovens vão desenvolver com as mídias. apropriações mais democráticas, críticas e criativas dependerão, em
grande parte, da capacidade de a sociedade oferecer oportunidades de mídia-educação às novas gerações.

Meios onde costuma se informar sobre o que acontece
no Brasil e no mundo, por escolaridade
Estimulada e múltipla, em %

Médio completo

Superior ou mais

83

69

65

75

18

25

30

14

16

20

16

22

20

26

17

33

6

4

5

5

10

7

3

4

4

3

3

1

0

0

0

0

7%

11%

65%

4%

90

91

87

80

85

25

39

45

68

65

20

17

15

27

24

10

21

25

24

28

25

18

TV paga (cabo/satélite)

17

9

7

8

11

Revistas impressas

5

3

2

3

5

Rádio comunitária

4

6

6

6

Nenhum destes /

1

1

2

Com defasagem

16%

Total

Fundamental
completo

78
69

Sem defasagem

13%

Médio
Incompleto

38%

Fundamental
completo

10%

Até Fundamental
incompleto

Médio incompleto

Escolaridade

100%

35%

Televisão aberta

83

89

Internet

56

34

Jornais impressos

23

Rádio comercial

Peso

Não se informa
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Observando alguns dados da pesquisa Agenda Juventude
Brasil, de 2013, da Secretaria Nacional da Juventude, notamos
que a internet está em 20 lugar, com 56%, na lista de meios de
comunicação para se ter informação sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A televisão de sinal aberto segue
como o meio mais difundido (83%) e como fonte de informação
principal – talvez devido ao histórico de décadas de existência e
também pela sua funcionalidade. Basta ligar. Se comparamos
o nível de escolaridade dos que estão em dia com os estudos e
dos que estão com algum atraso, os números são bem distintos:
68% dos sem defasagem contra 34% dos que têm alguma defasagem. Ou seja, os jovens que estão matriculados e frequentando os ambientes escolares estão cada vez mais navegando e
usando a internet como meio de informações.
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Após as manifestações em Seattle, em 1999, contra
o encontro da Organização Mundial do Comércio (OCM),
foi criado o Centro de Mídia Independente (CMI), uma
das primeiras redes globais conectando jovens em 60 países do mundo. Seu objetivo era oferecer uma cobertura
jornalística alternativa dos acontecimentos que não apareciam nos meios de comunicação convencionais a ser veiculada pela internet, e constituída colaborativamente por
qualquer um que se voluntariasse.
O principal canal de comunicação era uma página
da internet (<https://midiaindependente.org>) onde qualquer usuário poderia publicar sua notícia (lembre-se que
isso é antes das redes sociais).
Nos últimos anos, podemos citar o coletivo Mídia
Ninja, que teve maior destaque após as manifestações
de junho de 2013, mas também outras iniciativas locais,
como Jovens Comunicadores da Amazônia, Icamiabas ou
o cine clube Tela Firme, para citar algumas iniciativas presentes na cidade de Belém.

Outras duas pesquisas podem nos ajudar a compor esta
visão mais ampla sobre o acesso à internet. De acordo com a “Pesquisa Brasileira de Mídia 2015” (PBM 2015), 65% dos jovens na
faixa dos 16 aos 25 anos se conectam todos os dias, em média 5
horas e 51 minutos durante a semana. Em contraste com os 4%
dos usuários com 65 anos ou mais que se conectam 2 horas e 53
minutos durante a semana, não é exatamente uma surpresa. A
segunda pesquisa, embora realizada com um público bem mais
jovem, teve como objetivo verificar o uso da internet por crianças
e adolescentes no Brasil. Realizada pelo Cetic.br (Comitê Gestor
da Internet no Brasil), foram entrevistados 2.015 crianças e adolescentes usuários de internet, com idades entre 9 e 17 anos, em
todo o território nacional, entre outubro de 2014 e fevereiro de
2015. O dado inesperado é o fato de o dispositivo móvel ter ul-

trapassado o computador de mesa como principal equipamento
de acesso à rede, representando 8 em cada 10 crianças e jovens
brasileiros, com idades entre 9 e 17 anos, usuários de internet
que costumam acessar a rede pelo celular todos ou quase todos os
dias. Segundo o coordenador da pesquisa, Fábio Senne, o crescimento do número de celulares influencia diretamente no tempo
de navegação. Em 2012, apenas 47% dos jovens utilizavam a internet todos os dias, principalmente porque tinham que dividir o
computador de mesa com alguém. Ou seja, o celular traz a experiência da navegação individual, na qual o jovem não precisa mais
compartilhar o equipamento com outras pessoas.
Se hoje dispomos de toda esta facilidade dos dispositivos
tecnológicos de comunicação e expressão, precisamos olhar e
examinar o que está por trás; qual o direito que nos assegura
esta tal de liberdade de expressão.

“Liberdade, ainda que tardia”: do direito à liberdade de expressão, comunicação e arte
A liberdade de expressão faz parte dos Direitos Humanos
de primeira geração, pois referem-se à vida e à liberdade das
pessoas, e também por terem sido os primeiros inscritos em
textos constitucionais, a partir da Independência norte-americana (1776) e da Revolução Francesa (1789). Consiste no direito
de as pessoas expressarem, livremente, suas opiniões, pensamentos e ideias. Na verdade, na constituição norte-americana
de 1791, está escrito: “O Congresso não fará nenhuma lei sobre liberdade de expressão”. Em outras palavras, ninguém pode
criar, inventar ou intentar qualquer lei que cerceie o direito à
liberdade de expressão.
Já o direito à comunicação é um conceito mais recente.
Nasceu no final da década de 1970, dentro da Organização das
Nações Unidas para a Educação e a Cultura (Unesco). Essa instituição criou uma comissão para mapear a realidade da mídia
no mundo, cujo relatório final, intitulado Um Mundo e Muitas
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Vozes (1980), tornou-se um marco ao evidenciar que a produção
de informações está dominada, em nível mundial, por grandes
grupos de comunicação localizados nos países ditos “centrais”
(Europa e América do Norte). Assim, a comunicação transforma-se em um instrumento de dominação, que beneficia àqueles
que controlam a mídia e os interesses geopolíticos e econômicos com os quais está associado.

Para assistir: Você já se perguntou por que sentimos
a necessidade de compartilhar detalhes da nossa
rotina e da nossa intimidade nas mídias sociais?! E
por que tiramos e postamos “selfies” a todo momento? O que ganhamos com isso?! No curta Insta(ntes)
(DVD3), especialistas em fotografia, cultura de internet e psicologia discutem os efeitos que as redes sociais digitais têm despertado na sociedade moderna.
Vale a pena conferir!

O direito à comunicação estaria no outro lado deste quadro, referindo-se à possibilidade de cada um expressar suas
ideias e divulgar as informações que considerar pertinentes,
com chances reais de ser ouvido. O direito à comunicação é definido pela busca em equilibrar a comunicação, dentro de uma
perspectiva igualitária, contrapondo-se à situação de concentração e controle que se constata universalmente. Eis o motivo
pelo qual a expressão direito à comunicação, contrariamente à
liberdade de expressão, é, raramente, mencionada nos meios
de comunicação de massas. Nessa perspectiva crítica, além da
Mídia-Educação, citada anteriormente, também temos a prática
da Educomunicação, e, por que não dizer, todo este caderno de
reflexões críticas que integram a Maleta Juventudes.
Além dos meios e mídias citadas até agora, podemos
mencionar alguns exemplos de obras e artistas do campo das
Artes Visuais que questionam as mensagens e circuitos de comunicação.
A primeira é a norte-americana Jenny Holzer. Sua primeira criação, chamada Truisms (“Truísmos”), apresentava breves
sentenças, com um forte impacto, e foram fixadas em postes,
coladas em cabines telefônicas, impressas em camisetas – ainda em uma escala do microcosmo no qual circulava. Em 1977,
ela alarga o alcance e foca na discussão de como a arte é recebida pela sociedade de consumo, tendo em vista a crescente
influência dos meios de comunicação de massas. Assim, passa
a utilizar locais de comunicação mais imediata com o público,
inserindo suas obras em enormes painéis de LED e projeções
luminosas pelo cenário urbano, abrindo brechas nos espaços
ocupados para fins publicitários e comerciais – como a inserção da frase “Proteja-me do que eu quero”, numa esquina movimentada de Nova York, a Times Square (instalação realizada em
1982). Quando veio ao Brasil, entre 1998 e 1999, realizou sua
instalação de frases em suportes que dialogavam com a realidade do contexto, como para-choques de caminhões.
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Outra artista norte-americana que faz uma crítica ao meio
imagético das propagandas é Barbara Krueger, que usa fotografias em preto e branco e uma linguagem tipográfica similar às
formas e conteúdos do vocabulário da propaganda. Ela cria fotomontagens levando ao público as críticas contra o consumismo
por meio da própria estratégia de marketing dele, além de abordar temas como o corpo da mulher e o feminismo – algumas
das frases são: “Compro, logo existo” e “Seu corpo é um campo
de batalha”.

A Educomunicação é um conjunto das ações inerentes ao planejamento e à implementação de processos e produtos destinados a:
•
203

•
•
•
•

Ampliar a capacidade de expressão de todas as pessoas
num espaço educativo;
Melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas;
Desenvolver o espírito crítico dos usuários dos meios de
comunicação;
Usar adequadamente os recursos da informação nas práticas educativas;
Criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços
educativos.
Exemplos de educomunicação são o uso de rádio
escola, web rádio virtual, jornal comunitário,
videogames, softwares de aprendizagem online, podcasts, blogs, fotografia, produção
de notícias para veiculação em mídias
livres, etc.

Por fim, e não menos importante, temos Cildo Meireles.
Artista brasileiro de grande destaque por participar de momentos fundamentais da arte brasileira e por ser reconhecido internacionalmente, possui obras que sempre tecem alguma tensão
com temas políticos. A série “Inserções em circuitos ideológicos”, de 1970, consistia na (re)utilização de objetos, modificando a sua estrutura, subvertendo a sua ideologia e lançando-os
novamente na sociedade. No caso do “Projeto Coca-Cola”, a diretriz era gravar nas garrafas de refrigerantes (embalagens de retorno) informações e opiniões críticas, e devolvê-las à circulação.
Utiliza-se o processo de decalque (silk-screen) com tinta branca
vitrificada, que não aparece quando a garrafa está vazia, e sim
quando cheia, pois fica visível a inscrição contra o fundo escuro
do líquido Coca-Cola.
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Tecnologias de diferentes espécies
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Após essas outras referências de possibilidades de comunicação, seja usando os meios existentes, criando canais novos
ou se apropriando artisticamente, o que está em jogo é pensar
em formas de mudança de uma realidade maior do que nosso umbigo. Os meios de comunicação podem ser vistos como
ferramentas de tecnologia social, ou seja, de compartilhamento
de conhecimentos com algum impacto no contexto em que se
vive (o que não deixa de ser uma outra abordagem da educação).
O conceito de tecnologia social que os meios comunicacionais
adquirem se refere a uma forma de pensar a tecnologia sempre
associada como um instrumento de mudança na realidade em
que se vive. Ela necessita de uma participação direta da população em prol de solucionar problemas que atingem a todos de
forma sustentável, dos pontos de vista socioambiental e econômico, com abrangência coletiva, sem esquecer das necessidades
sociais específicas. É preciso ter uma escuta afinada com as especificidades locais (o que, dentro do campo das artes, pode ser
associado às práticas site-specific). Outro ponto essencial é a capacidade de estabelecer um diálogo fluido entre saberes de origens diferentes e que, por vezes, são considerados antagônicos,
como os acadêmicos e os populares. Esse antagonismo é consequência de um embate antigo, que vem dos tempos em que a
ciência buscava se afirmar no mundo como a explicação única
e racional da realidade, tirando a legitimidade das mitologias e
cosmologias presentes nos conhecimentos dito “populares”. O
que a tecnologia social recupera é pensar que há, nestes saberes,
uma série de inovações e soluções que sempre estiveram vivas
nestas sociedades e necessitam ser resgatadas e revalorizadas, já
que foram (e ainda são) negligenciadas.

Documentário dirigido por Marcello Dantas sobre Jenny Holzer, gravado no Rio de Janeiro, em 1999.
http://bit.ly/2maVfb4 (parte 1)
http://bit.ly/2zs2iBC (parte 2)
http://bit.ly/2hhMFlW (parte 3)

De certa forma, a juventude tem um entendimento bacana deste tipo de tecnologia. É claro que os dispositivos eletrônicos e virtuais provocam um certo fascínio e magnetizam o desejo de ter e poder usar. Mas tudo muda quando o conhecimento,
seja de origem acadêmica ou popular, é apresentado ao jovem
como uma ferramenta que pode ter conexão com o seu universo, isto é, com uma interface atrativa e lúdica (e não como tarefa
ou avaliação de escola). O grau de desejo está pautado pelo grau
de conectividade.
Cabe ainda lembrar que o Estatuto aborda a necessidade
de promover a inclusão digital, dando acesso às novas tecnologias, sem esquecer dos jovens que possuem necessidades especiais por alguma deficiência. É preciso garantir a acessibilidade
por meio de tecnologias assistivas e adaptações. É fundamental
ter este horizonte à frente. Garantir a acessibilidade aos meios
comunicacionais permite que muitos dos exemplos citados possam ser multiplicados por todo o País. Por outro lado, não podemos garantir que facilitar o acesso à internet vá gerar usos
diferenciados. Somente disponibilizar banda larga em todos os
cantos não é suficiente.
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Faz-se necessário aprender como se apropriar destes
meios e ferramentas sem ser dominado por eles. Essa é uma
aprendizagem que se faz com e entre todas as idades, pois aprendemos, com as novas gerações, como funcionam certos dispositivos recentes, mas também ensinamos como ler, interpretar
e ressignificar as mensagens e seus meios. Que possamos usar
estes meios com consciência e, assim, não sejamos usados por
suas ideologias embutidas, já que cada ferramenta não apenas
opera no mundo, mas carrega uma maneira singular de fundar
mundos. E que esses mundos possam ter as liberdades – que
tanto argumentamos aqui – garantidas e respeitadas.
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A canção “Sucrilhos” do
rapper paulista Criolo passa pelo assunto: “Di Cavalcanti, Oiticica e Frida Kahlo
/ Têm o mesmo valor que
a benzedeira do bairro. /
Disse que não, ali o recém
formado entende, / Vou esperar você fica doente.”
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Para refletir em grupo:
A liberdade de expressão é um direito individual, mas sua
manutenção está diretamente ligada ao interesse coletivo. E,
em meio à crise política que vivemos no Brasil, tem sido
amplamente questionada. Para refletir sobre esse assunto
em grupo, uma dinâmica simples pode incentivar o relacionamento interpessoal e a comunicação como ferramentas
de bom convívio em sociedade. Você só precisará de um rolo
de barbante e uma tesoura.
O facilitador entrega um pedaço de barbante para cada participante e sugere que se amarrem uns aos outros pelos pulsos, com cuidado. Após estarem todos devidamente atados,
salienta que eles estão livres para fazer o que quiserem ou
puderem, contanto que não se desamarrem.
Algumas tarefas podem ser propostas para o grupo, como
dar uma volta pela rua, lanchar, organizar materiais, etc. O
importante é que permaneçam juntos e em atividade em
torno de 30 minutos.
Após a vivência, algumas questões podem ser propostas
para reflexão:
•
•
•
•
•
•

O que as amarras podem representar?
Por que nos soltamos ou por que não nos soltamos?
Por que não questionamos as regras impostas?
Como é respeitar o limite ou as ideias do outro?
De que forma vocês relacionam esta atividade com o que
acontece na sociedade?
Qual a importância da comunicação e da liberdade de
expressão para exercermos os nossos direitos?
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8. Do direito ao desporto e lazer:
Respeito ao corpo, ao jogo,
ao tempo livre.
Marcelo Wasem
Cada um dos textos que compõem o material da Maleta Juventudes seguem direções bem variadas – estratégia que
pensamos ser mais adequada para tratar de um tema tão vasto e
plural quando falamos de juventude. Mas, buscando encontrar
uma linha geral, talvez pudéssemos colocar o “respeito” como
base comum a todos os textos. Respeito à singularidade presente em cada jovem, que se dá por meio de escolhas pessoais
diante das influências do meio. Esse contexto, a cada dia que
passa, parece ser menos local e mais global – a conectividade
interligando meios de comunicação de massas e produções independentes que, incessantemente, se multiplicam pela internet. Por mais que hoje os conteúdos circulem por muitos dispositivos diferentes, atrás de cada tela existe um corpo. Mesmo
comparando realidades bem distintas – dos jovens que circulam
por grandes centros urbanos até aqueles que transitam entre
contextos ambientais específicos, entre os interiores do Brasil –
todos habitam, possuem e usam um corpo.
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O direito ao desporto e ao lazer, abordado na Seção VIII,
trata sobre esta questão do corpo, na medida em que trata exatamente de garantir aos jovens a possibilidade de praticar esportes
e realizar atividades de lazer. Para isso não bastaria dizer que
este direito existe, que é importante e que tem que ser respeitado. É necessário investir na criação e manutenção de espaços
e equipamentos nos ambientes escolar e comunitário, ou seja,
nos espaços públicos. Para colaborar com este cenário é preciso
ainda realizar estudos e diagnósticos que tratem do tema (leia o
Artigo 29 na página 205).
O Estatuto relembra um detalhe importante (parágrafo
único do artigo 28): deve-se entender e respeitar o jovem como
um corpo em desenvolvimento, considerando a inclusão daqueles com particularidades especiais (como os portadores de deficiência física).
Mas como este posicionamento político de respeito às singularidades dos corpos e de suas práticas acontece na realidade?
Qual o cenário que encontramos olhando para as diferentes realidades. O Ministério dos Esportes realizou um grande estudo
chamado Diagnóstico Nacional do Esporte, que teve início em
2010, foi aplicado durante o ano de 2013, e teve suas conclusões
divulgadas em 2015. Nele, o primeiro dado que encontramos é

o seguinte: 45,9% dos brasileiros não praticavam nenhuma atividade física ou esporte, ou seja, se encaixavam na categoria de
“sedentários”. Os sedentários são menos numerosos nos grupos
mais jovens da população. Nas faixas entre os 15 e 19 anos, os
declarados sedentários são 32,7%. Na faixa entre os 20 e 24 anos,
são 38,1%. E a porcentagem vai crescendo conforme a idade.
Ser sedentário é não ter praticado atividade física em
2013. Tal condição interfere no indivíduo por meio de uma série de fatores fisiológicos e psicológicos. Para efeito de políticas
públicas, porém, interessa tanto esse sedentário quanto os indivíduos que declararam ter praticado esporte ou atividade física
antes de 2013, mas que os abandonaram. Estes, como aqueles,
sofrem dos males da falta de exercícios físicos tanto do ponto
de vista clínico-fisiológico quanto do ponto de vista psicológico.
No Brasil, esse grupo foi identificado, segundo dados referentes
a 2013. A faixa mais expressiva de brasileiros que praticavam
esportes ou atividades físicas mas os abandonaram está entre
jovens de 16 a 24 anos — em que 45% dos entrevistados declararam o abandono. Isso é o mesmo que dizer que quase 90%
dos brasileiros abandonam a prática esportiva até os 34 anos.
Tais circunstâncias sugerem que o abandono está relacionado ao período em que o indivíduo, de ambos os gêneros, sai
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da escola para o mundo do trabalho. A falta de tempo por motivos de estudo, trabalho ou família foi apontada por 69,8% dos
brasileiros como a razão pela qual abandonaram a prática de
esportes ou de atividades físicas.

Motivos para o abandono

6,1%
12,5%
1,4%
3,2%
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7%
69,8%

Faltou tempo por estudos,
trabalho e família
Problemas na prática,
falta de resultados e socialização
Problemas de saúde ou de idade
Motivos econômicos
Falta de espaços,(instalações)
para praticar
Cansaço, preguiça, desmotivação

Pensar o início da relação com o esporte é também interessante. No que se refere à inserção no esporte, no recorte
regional, nota-se que a maioria dos esportistas começa a prática
entre os 6 e os 10 anos de idade. No Nordeste, a iniciação às
atividades, nessa faixa etária, chega a quase 60%, percentual
muito acima da média nacional. Nesse mesmo sentido, a maioria dos brasileiros inicia a prática na escola, com instrução do
professor – na região Sul são quase 70%, índice também bastante superior à média nacional.

Idade de inserção no esporte – por região
IDADE

REGIÕES
Norte

Sul

Sudeste

Nordeste

Centro-Oeste

Média Nacional

Até os 05 anos

4,3%

6,1%

6,2%

91

7,4%

10,7%

06 aos 10 anos

38,4%

59,9%

33,7%

31,2%

35,4%

37,9%

11 aos 14 anos

37,8%

21,6%

32,5%

32,9%

33,1%

31,4%

15 aos 17 anos

11,1%

6,5%

10,8%

15,4%

12,1%

11,8%

18 aos 25 anos

5,6%

3,7%

9,4%

8,9%

6,9%

7,7%

26 aos 40 anos

1,7%

1,6%

6,0%

2,3%

1,8%

3,2%

41 aos 60 anos

0,9%

0,4%

1,5%

1,4%

-

1,1%

Acima dos 60

0,3%

0,2%

-

0,4%

-

0,2%
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Futebol-cracia
Agora, indo em direção às realidades encontradas no dia
a dia: de quais esportes estamos falando? Há uma imagem amplamente difundida, dentro e fora do Brasil, que este é o “país
do futebol”. Mas não qualquer futebol. Primeiro temos que excluir as mulheres, pois se trata do futebol masculino. Também
não estamos falando daqueles com necessidades específicas,
ou seja, não pense na seleção paraolímpica de futebol. E, para
falar a verdade, essa imagem nem valoriza tanto a prática propriamente dita do esporte “futebol”. Aqui entra a construção de
uma figura mítica e extremamente midiática: o jogador de futebol como possibilidade de saída de uma situação de pobreza ou
classe social com pouco poder aquisitivo (mais uma vez surge
o capital como parâmetro [conforme abordado no texto sobre
o Direito ao Território linkar]), alcançando uma imagem-miragem que seja sinônimo de sucesso. O jogador de futebol como
principal meta para se tornar o herói de sua própria vida.
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Essa imagem é fruto de uma estrutura enorme que gira
em torno do futebol, desde os clubes de base até a predominância
do esporte nos veículos de comunicação, e nem cabe aqui pensar
como isso aconteceu ao longo de muitas décadas. Mas quando
o educador ou educadora de educação física simplifica sua aula
e simplesmente deixa os meninos jogarem bola, estamos reforçando diversas hierarquizações: o futebol sobre outros esportes,
a separação entre gêneros, a aula como um espaço de lazer, sem
nenhuma novidade. É apenas “mais do mesmo”. Existem, ainda,
outros esportes que também aparecem como práticas desejáveis
e bem aceitas. O espaço que sintetiza essa seleção é a quadra polidesportiva, mas que não é tão “poli” assim, pois contempla quatro
esportes: futebol (mais especificamente o de salão), basquetebol,
voleibol e handebol. Todos esportes nos quais o elemento central
é a bola e cuja característica mais marcante é a competição entre
times adversários. Você e seu time contra os outros. Um ganha, o
outro perde (no máximo, chega-se ao empate).
Recorrendo ao Diagnóstico Nacional do Esporte (Diesporte), temos os seguintes dados sobre o assunto: como esperado, o
futebol é o primeiro esporte praticado por 59,8% dos brasileiros,
seguido do vôlei (9,7%), da natação (4,9%), e do futsal (3,3%).
Para a parcela esportista, foi apresentada a questão: “Quais foram os esportes e atividades físicas que você praticou no ano
de 2013 (fora do horário do seu trabalho ou do escolar) em relação ao tempo e esforço dedicado?” Em primeiro lugar, com a
maioria absoluta das indicações esportivas, está o futebol que,
incluindo o futsal (4,1%), chega a 55,7%. Esse resultado reforça
a interpretação comum e tradicional do futebol como cultura
esportiva dominante, como prática, como imagem e como consumo de esporte pelos brasileiros. Em seguida, e com percentuais mais baixos, estão as modalidades ligadas à academia de ginástica com 12,1% do total (esta categoria inclui também pilates
e outras atividades desenvolvidas nas academias). Na terceira
posição, está a caminhada, que, juntamente com a trilha, obtém
11,2% — caminhada é uma das atividades que geralmente não
está incluída nos esportes, mas nas atividades físicas. Entretan-
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Futebol
Voleibol
Natação
Futsal
Corrida
Caminhada
Handbol
Basquetebol
Ciclismo
Karatê
Musculação
Capoeira
Queimada
Não indicou
Artes Marciais
Dança
Surf
Trilha
Skate
Boxe
Jiu Jitsu
Balé
Tênis
Motocross
MMA
Muay Thai
Triathlon
Patinação
Judô

0,1%

0,1%
0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

1,2%
0,8%

1,2%

1,2%

1,4%
1,2%

1,7%
1,4%

1,8%

2,0%

2,4%

2,8%

3,3%

4,9%

9,7%

59,8%
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Primeiro esporte praticado pelos brasileiros
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to, como houve liberdade de classificação, essas atividades estão
classificadas como esporte por definição do entrevistado.
Por ser a modalidade preferida dos brasileiros, o futebol
é também o mais abandonado: 49,8% daqueles que deixam de
praticar esporte/atividade física “penduram as chuteiras”. No
segundo lugar dessa lista está o vôlei (21,4%), seguido por academia (4,5%) e corrida (3,8%). Curiosamente, mesmo quando
a modalidade praticada no abandono é identificada segundo o
gênero, o futebol (21,8%) é o segundo colocado entre as mulheres, atrás apenas do vôlei (38,1%) e muito à frente do terceiro
colocado, a academia (6,8%).
Ainda sobre a pesquisa, é oportuno fazer uma diferenciação entre esporte e atividade física, conforme é colocado no
Diesporte. A metodologia da pesquisa permitiu que o entrevistado declarasse livremente a natureza da prática, se esporte ou
atividade física. Há um intenso debate acadêmico a respeito do
assunto. Definições aceitas descrevem atividade física como a
prática vinculada à promoção da saúde e elevação da qualidade
de vida. Já o esporte, segundo descrição aceita no Conselho Eu-
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ropeu do Esporte, define-se pelas formas de atividade corporal
que, por meio de participação ocasional ou organizada, visam
exprimir ou melhorar a condição física e o bem-estar mental,
constituindo relações sociais ou a obtenção de resultados em
competições de todos os níveis.

Diferença entre jogos
Seguindo o debate sobre as modalidades de esportes, resgatemos o artigo 28: “O jovem tem direito à prática desportiva destinada a seu pleno desenvolvimento, com prioridade para o desporto
de participação”. Furtunato e Lima (2015) comentam sobre este tipo
de desporto, entre outros dois:
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1. desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino (escola por exemplo), evitando-se a seletividade, a
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e
a prática do lazer;
2. desporto de participação, de modo voluntário, não
formal, praticado em espaços públicos (praça, parque,
praia, ginásio, campo) com a finalidade de contribuir
para a integração dos praticantes na vida social, na
promoção da saúde e educação, onde a dimensão do
lúdico, do prazer, é predominante; e
3. desporto de rendimento, praticado segundo as regras
de prática desportiva, nacionais e internacionais, com
a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e
comunidades do País, e estas com as de outras nações
(jogos olímpicos, campeonatos, etc).

Locais de início da prática esportiva
Escola / Universidade com
orientação de professor

48%

Em espaços públicos
com estrutura

15,6%

Em espaços públicos e/ou
privados abertos sem estrutura

9,9%

Instituições privadas, clubes,
com orientação

9%

Escola / Universidade sem
orientação de professor

6,7%

Em seu condomínio ou em sua
casa

6,6%

Instituições privadas, clubes,
sem orientação
Não foi citado

4%
0,2%
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Conforme o Diesporte, o desporto escolar é bem representativo, pois geralmente é onde acontece o contato do corpo
com a atividade física (esporte ou não). O desporto de rendimento também possui sua parcela garantida – mesmo considerando a predominância do futebol. O desporto de participação,
aquele voltado ao lúdico, acaba sendo o mais “solto”, apesar de
ser um importante lócus de formação.
Refletindo sobre o jogo em si, existem autores que falam
da importância da dimensão lúdica em muitos acontecimentos
da sociedade, para além do aspecto da competição, denominada
“agon”. É pelo jogo que aprendemos a imitar pessoas e a simular
situações que são recortes da realidade (aspecto “mimicry”, relacionado à mímica, como nos jogos teatrais e brinquedos). Ao mesmo
tempo, existem jogos que se distanciam das normatizações da
vida corrente e buscam a vertigem, mesmo que momentaneamente (“ilinx”, desde as atividades mais infantis, como o balanço,
as piruetas, o carrossel, até os esportes de risco, como o alpinismo, a acrobacia, o surfe, entre outros). Por fim, no jogo, mesmo
com a presença de regras explícitas, uma característica marcante é a influência do imprevisível, o que não se pode definir a
priori, a “sorte” (“alea”, de onde deriva a palavra “aleatório”). Este,
talvez, seja o aspecto que mais tenha força no jogo, pois ele traz uma
qualidade de interesse e prontidão dos sentidos que vai além dos jo-

gadores, contaminando os espectadores. É nesta zona de contato que
a atividade desportiva encontra o lazer e se junta ao entretenimento,
ao prazer de jogar, mas também de assistir e se sentir parte do
jogo. Todos esses aspectos figuram com intensidades variadas
nos esportes e nas atividades de lazer. Porém, agon é o aspecto
que mais se destaca na nossa sociedade. A competição ultrapassa os
domínios desportivos e se transforma em um instrumento ideológico
das forças colonialistas-capitalísticas. Não basta mais fazer o que
se gosta, mas sim “vencer na vida!”. Quando se trata dos desejos e
anseios dos jovens, esta cultura individualista parece ter seu poder
amplificado, já que o período da juventude é repleto de indefinições,
incertezas, e vontades que ainda estão em fase de maturação.
Existem aqueles que acabam comprando esse discurso, mesmo
que de modo inconsciente. Mas também temos outros jovens
que, ao invés de se pautarem pela competição, baseiam-se na
colaboração, como no caso do “Futebol Callejero”.
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Ocupação dos espaços públicos
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Expandido a prática de esportes para o espaço urbano veremos uma gama de atividades que ocupam e ressignificam os
equipamentos urbanos, como o skate e o parkour, ambos com
uma relação muito forte com a rua. Mesmo tendo a prática um
caráter mais pessoal – relação corpo e skate na cidade ou corpo diretamente na cidade – as duas modalidades tendem a ser
atividades gregárias, seja durante seu exercício como nas atividades paralelas, assuntos, conversas. Ambas promovem um
uso diferenciado do espaço público e, assim, subvertem criativamente os espaços da cidade e seus símbolos (um corrimão
pode ser mais importante do que uma estátua, por exemplo).
Ao contrário de outros jogos, o skate de rua não se realiza em
espaços separados da vida cotidiana, ou seja, há sempre um uso
compartilhado com os demais usuários dos equipamentos no
espaço público. Assim, a prática do skate em ruas, praças e calçadas é frequentemente associada a uma “atividade clandestina
e passível de repressão” (SILVA; DINIZ; CAMPOS; 2013). Já o
parkour, de origem francesa, é uma técnica de deslocamento
urbano que surgiu da junção de técnicas acrobáticas, artes marciais, entre outras artes corporais, com o contato com a pele da
cidade. Por volta dos anos 90, tornou-se um esporte que propõe a eficiência no deslocamento por meio da transposição de
qualquer obstáculo a frente, utilizando somente o próprio corpo, podendo também ser exercitado em áreas projetadas, como
ginásios e espaços abertos de treinamento.
O skate e o parkour são apenas dois exemplos que abrem
o debate sobre como o direito ao desporto e ao lazer podem ser
garantidos, pois não podemos pensar tais atividades simplesmente como instrumentos de domesticação dos corpos e dos
sonhos. Não se trata de aprender a competir, como também não
é uma questão de ser o melhor nos poucos esportes de destaque. As práticas do esporte e do lazer, junto com as atividades
culturais e manifestações diversas, integram este conjunto de
possibilidades que o jovem tem o direito de exercer.

A iniciativa “Futebol Callejero” (futebol de rua, na tradução)
nasceu a partir da ideia da Organização Defensores del Chaco
para ampliar o espaço de diálogo entre jovens argentinos de
comunidades com altos índices de violência. Hoje, a iniciativa
se difundiu por toda a América Latina e países na Europa e
África, fazendo do popular esporte uma eficiente metodologia
de transformação social e formação de lideranças juvenis.
Diferente do futebol tradicional, no Callejero são as equipes
que decidem as regras que irão adotar, de acordo com o contexto social no qual os grupos do jogo estão inseridos. O combinado acontece de forma consensual um pouco antes do jogo
começar e, depois da partida, é realizado um balanço de como
os jogadores respeitaram aquilo que haviam combinado.
No lugar de regras fechadas, apito e faltas, está a figura do
mediador. Seu papel é o de intervir e assegurar uma boa relação entre todos durante o jogo, o que acaba se tornando
um exercício pleno de convívio em sociedade. Considerada
como um espaço de aprendizagem social, a mediação é o
momento de trabalhar a confiança e resolução de conflitos
por meio do diálogo e participação de todos. Para quem pensa que ganha a partida o time que fizer mais gols, está enganado, pois além de ser bom de chute, o grupo ganhador
precisa ter respeitado as regras decididas anteriormente.
Outra curiosidade é que não necessariamente ganha o time
que tiver maior saldo de gols. Como um dos grandes objetivos do projeto é trabalhar a coletividade, um gol feito a partir da troca de passes vale mais do que um feito de maneira
exclusivamente individual.
Além de trabalhar a inclusão social e aspectos como o respeito à diversidade, o Futebol Callejero também pode ser
entendido como uma estratégia de ensino e aprendizagem
a partir de valores humanos, já que auxilia a criação de projetos colaborativos.
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Em um dos parágrafos
das diretrizes gerais do Estatuto, este agrupamento de direitos são reunidos quase em igual
grau: “garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à
produção cultural, à prática esportiva, à
mobilidade territorial e à fruição do tempo
livre”. Interessante notar como o tempo aqui
é mencionado como um bem a ser usufruído
pelo jovem, do jeito que lhe convir. Mas onde o
jovem pode “gastar” seu tempo? O espaço público deveria ser o ambiente
para sua permanência, e dentro da seção sobre os desportos esta prioridade está colocada quando se fala em propiciar a “oferta de equipamentos comunitários que permitam a prática desportiva, cultural
e de lazer”. Quando pensamos nas linhas de forças que atuam no
espaço público, esta oferta parece estar cada vez mais escassa, tanto
pelo abandono dos locais existentes – que sofrem com a falta de
manutenção adequada – ou criação de novos lugares, quanto pela
onda de privatização de espaços para a juventude (já começando
a tocar no tema da segurança pública). Claro que a juventude não
espera que tal direito seja atendido para exercer sua criatividade – o
skate está aí para comprovar, assim como todas as manifestações do
Hip-Hop. Mas ter uma quadra para fazer o ensaio do grupo de break
e não ter que sair correndo da polícia já seria um bom começo.
Finalizando este texto, podemos concluir que o Estatuto
busca garantir o direito do corpo ao seu livre exercício, distribuindo diretrizes. Porém, não aponta como tais eixos devem
ser implementados, deixando ao cargo do poder público e da
sociedade civil colocar em práticas tais diretrizes. Também não
cita os esportes radicais e de aventura.
Já o lazer é mencionado, porém, sem definição própria.
Podemos conceituá-lo como um conjunto de práticas sociais desenvolvidas no tempo liberado das obrigações de sobrevivência,
políticas e religiosas, em sua multiplicidade de formas – culturais, artísticas, recreativas e esportivas. Ao mesmo tempo, o

lazer é facilmente confundido com um tempo livre e, para o
jovem, esta suspensão de atividades o deixa vulnerável e é prejudicial (SOARES, 2015). Ouvimos com frequência: “É preciso
ocupar o tempo do jovem, se não ele é absorvido pelo mundo
das drogas!” ou “O esporte tira o jovem das drogas”. O que não
é necessariamente verdade, se pensamos que até mesmo o ambiente dos esportes possui uma interface com as drogas para
o aumento do rendimento, visando sempre à competição, ou
mesmo ao culto de determinados estereótipos corporais.
Na verdade, todos nós, integrantes da macroescala da sociedade, precisamos levar adiante o respeito até para as manifestações
que não entendemos completamente. Pensar que estas formas de
ocupação e expressão constituem um tipo de bem cultural ainda
em formação, uma nova modalidade de patrimônio imaterial, que
não se institui por existir há muito tempo. Justamente o contrário
– um patrimônio que vem se compondo e atualizando nos últimos
anos, mas que também não renega o passado, os processos históricos coletivos que permeiam famílias, comunidades e contextos. A
ancestralidade convive com o videoclipe da canção do momento, os
saberes locais estão em contato direto com os conhecimentos acessados pelas redes. O lance é fazermos juntos. Como a revitalização
da quadra de uma escola no Rio de Janeiro. Durante as ocupações
de 2015, um grupo de estudantes combinou com um funcionário
de ajudá-lo na pintura da quadra da escola. Mas no dia combinado
ele não apareceu. Isso não foi motivo para desistir: começaram a
chamar os moradores do entorno para fazer a ação. O impacto foi
não só uma melhoria estrutural, mas um impacto direto na relação
escola e comunidade.

226

Referências bibliográficas
CAILLOIS, Roger. Los Juegos y los hombres: la máscara y el vértigo.
México: F.C.E., 1986.
CENTRO DE REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL. Futebol
Callejero colabora na construção da cidadania de jovens, 2014. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/experiencias/futebol-callejero-colabora-na-construcao-da-cidadania-de-jovens/> Acesso em: 28
de maio de 2017.
DIESPORTE. Diagnóstico Nacional do Esporte. Ministério dos Esportes, 2015.
FURTUNATO, Janine; LIMA, Juliane. Esporte e lazer: dando um rolê
pelo nosso direito. Estatuto da juventude: uma análise sobre os direitos. Fojupe: Fórum das juventudes de Pernambuco. 2015. Disponível
em: <http://etapas.org.br/portfolio/estatuto-da-juventude-uma-analise-sobre-os-direitos/> Acesso em: 30 de maio de 2017.

227

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura.
Tradução de João Paulo Monteiro. 2a edição. Ed. Perspectiva: São Paulo. 1990.
SILVA, L. H.; DINIZ, N.; CAMPOS, M. G. L. A apropriação do espaço
público pelo skateboarding no centro do Rio de Janeiro: o coletivo I
Love XV e a conquista do direito à cidade. In: XIV Encuentro de Geógrafos de América Latina. Anales. Lima: CGP/UGI-Peru, 2013.
SOARES, Jaqueline. Desporto, lazer e tempo livre – qualidade de vida
pelo pleno desenvolvimento das juventudes brasileiras. Estatuto da juventude: uma análise sobre os direitos. Fojupe: Fórum das juventudes
de Pernambuco. 2015. Disponível em: <http://etapas.org.br/portfolio/
estatuto-da-juventude-uma-analise-sobre-os-direitos/> Acesso em: 30
de maio de 2017.

Para refletir em grupo
O sedentarismo – e todas as suas consequências – é um dos grandes
problemas modernos da saúde pública. Pesquisas têm destacado este
comportamento entre crianças, jovens e adultos de todos os níveis socioeconômicos. Alertar para este problema é de suma importância para a
promoção da saúde e implementação de uma cultura de prática esportiva.
Um bom método para alertar para os altos índices de sedentarismo é
utilizar o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Nele,
o nível atual de atividade física é determinado pelo relato da frequência
(número de vezes por semana); intensidade (vigorosas, moderadas e
caminhada) e duração (minutos por dia) em que as atividades físicas
são realizadas semanalmente:
Muito ativo: prática de atividades físicas moderadas por pelo menos
5 vezes na semana e, no mínimo, 30 minutos por dia, somando as
atividades vigorosas por pelo menos 3 vezes na semana e 20 minutos
por dia.
Ativo: prática de atividades físicas moderadas por pelo menos 5 vezes
por semana e, no mínimo, 30 minutos por dia, ou atividades vigorosas
por pelo menos 3 vezes por semana e 20 minutos por dia.
Pouco ativo: realiza alguma atividade física, porém não o suficiente
para ser considerado ativo.
Sedentário: não possui envolvimento com nenhum tipo de atividade
física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana.
Desenhe, no quadro ou em uma folha de papel craft, uma pequena
tabela com os quatro níveis, como esta abaixo. Peça que cada um coloque seu post it dentro do perfil em que se encaixa.

Muito Ativo

Ativo

Pouco ativo

Sedentário

Reflita com o grupo sobre a causa da concentração de papéis em determinados perfis (principalmente se estiverem entre “pouco ativo” e/
ou “sedentário”), e combine objetivos de intensificação das práticas
esportivas.
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9. A terra, o território e as diversas
formas de ocupação: Quem fala da
minha quebrada sou eu!
Marcelo Wasem
A Seção IX trata “do direito ao território e à mobilidade”
e, embora seja uma das mais curtas do Estatuto, é de suma importância para a juventude. O artigo 31 (página 227), o primeiro
desta seção, toca neste ponto, mas sem dar a real propriedade
e importância que este direito possui. Afinal, como o direito ao
território e à mobilidade podem ser assegurados? De que território estamos falando? Este artigo ainda aborda – em uma mesma
grande frase – vários outros pontos que tratam de mobilidade e
moradia, mas precisamos nos debruçar com mais profundidade
sobre cada tema.
Um primeiro aspecto para abordar o território é pensar a
própria configuração espacial no qual os seres humanos se inserem. É neste espaço ocupado e modificado permanentemente
que os jovens circulam, se movem e desenham uma cartografia
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própria, singular – tanto no campo quanto na cidade, como coloca o artigo citado. Mas será que ainda cabe falar destes dois
ambientes em separado? Tradicionalmente falamos que a cidade é a materialização do urbano, que se contrapõe ao rural pelo
tipo de atividades de ocupação (Pena, 2017). Enquanto o rural
é composto por áreas não ocupadas (como reservas florestais)
e agrárias, que se especializam em práticas do setor primário
(agropecuária, mineração e extrativismo), o urbano concentraria atividades relacionadas aos setores secundário (indústrias) e
terciário (comércio e serviços).
Mas essa separação entre contextos vem sendo questionada, uma vez que a mesma acaba por promover uma relação
estranha de hierarquia, como se o campo fosse apenas o “fornecedor de alimentos e matéria-prima” para as grandes cidades.
Precisamos expandir para as territorialidades diversas possíveis
de se viver, isto é, englobar as periferias, os espaços rurais, as
comunidades quilombolas e indígenas, os acampamentos e assentamentos dos movimentos que lutam pelo direito a terra, as
comunidades ribeirinhas – isso para citar algumas maneiras
outras de habitar. Pensar no direito do jovem no/ao espaço é
considerar que hoje há um fluxo entre diversas formas de se habitar, e que cada jeito traz um saber diferente, ao mesmo tempo
em que não fica estanque em si mesmo.
O direito à moradia, que aparece rapidamente nesta seção, nos dá outra pista para montar o conceito de territorialidade. Toca em um assunto que necessitaria de um longo debate,
pois atinge muitos jovens, independente do contexto em que
se encontram. Entre os jovens dos centros urbanos, a ocupação do território nem sempre ocorre de forma desordenada e,
somada à concentração populacional em perímetros pequenos,
acabam gerando outros problemas, de saúde pública a segurança. É muita gente em pouco espaço. Claro que as favelas foram
e continuam sendo uma fonte de produção de vida com muita
potência, mas o direito à moradia digna acaba sendo sistematicamente violado neste modo de habitar. Para o crescimento de
qualquer cidade faz-se necessária a expansão de todo o serviço

público, como distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica, pavimentação, postos de saúde, creches e escolas, policiamento, entre outros.
Art. 31. O jovem tem direito ao território e à
mobilidade, incluindo a promoção de políticas
públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos, no campo e na cidade.
Nas populações que vivem mais próximas do campo, o
cenário também é complexo. Existem jovens que já nasceram
dentro de terras das suas famílias e que possuem o desafio de
manter e trabalhar com esta herança nos dias de hoje (ainda há
muito preconceito de gênero, por exemplo, sobre as mulheres
jovens, em relação às expectativas e possibilidades de trabalho).
Mas, pensando bem, o direito à propriedade dessas terras não
deveria ser considerado algo completamente “natural”. Existiram, e ainda existem, grandes populações de etnias indígenas
que não têm o seu direito ao território assegurado. E aqui não
se trata apenas de se mover pelos diferentes territórios. O direito das populações indígenas às suas terras se conecta ao seu
modo de vida, sua singularidade identitária, seu jeito de existir
(e resistir) no mundo, ou melhor, entre os mundos da sua etnia,
de outras e dos “brancos”. O antropólogo Eduardo Viveiros de
Castro (2016) inclusive expande a ideia de indígena, que em sua
origem significa aquele que é natural do lugar que vive, gerado
dentro da terra que lhe é própria. Ser indígena é ter este forte
laço com a terra em que nasceu ou onde se estabeleceu para viver, “seja ela uma aldeia na floresta, um vilarejo no sertão, uma
comunidade de beira-rio ou uma favela nas periferias metropolitanas. (…) É integrar um povo”. Logo, o Brasil todo é formado
por indígenas com caras muito diferentes, além daqueles antes
denominados de “índios”. O que é comum a todos é uma relação muito intensa de qualquer indígena com seu território. Há
uma conexão muito forte do indígena com a terra na qual habita, pois é de lá que este tira sua força para viver.
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Segundo dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE,
em 2010, a atual população indígena brasileira é de 896,9 mil
indígenas. De acordo com a pesquisa, foram identificadas 305
etnias, das quais a maior é a Tikúna, com 6,8% da população
indígena. Também foram reconhecidas 274 línguas. Dos indígenas com 5 anos ou mais de idade, 37,4% falavam uma língua
indígena e 76,9% falavam português.
De acordo com dados da Funai de 2017*, no Brasil existem
aproximadamente 704 terras consideradas indígenas, sendo a
maior parte localizada na área da Amazônia Legal. Desse total,
480 estão regularizadas, 44 estão identificadas, 72 estão declaradas e 108 locais estão em identificação. Esse total representa
13% do território nacional, localizadas em todos os biomas, com
concentração na Amazônia Legal.
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Vale lembrar que o direito dos povos indígenas às suas terras de
ocupação tradicional configura-se como um direito originário. A
terra indígena pertence a um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito
civilista de propriedade privada.
*(dados do Instituto Socio Ambiental: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/>)
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Falando mais especificamente sobre a juventude, a maneira como ela encara a sua territorialidade acontece de um
modo muito afetivo, pois é nele que suas singularidades identitárias vão tomando forma: no grupo de Hip-Hop que ocupa a
quadra da praça pública, como em Várzea Grande (MT) (ver fotografia 1), nos percursos que fazem entre os espaços urbanos
e de matas, igarapés, rios, canais, como em Belém (PA) (ver
fotografias 2), na rede de escolas públicas ocupadas durante
as greves de professores, nos anos de 2015 e 2016 (circulação
entre Rio de Janeiro e região metropolitana, RJ). Às vezes, essa
ocupação dos territórios se dá com uma intensidade que pode
ser confundida com agressividade, talvez pela falta de equipamentos públicos nos quais sua liberdade de expressão e modo
de vida possam acontecer. Mas há uma série de manifestações
artísticas que só se efetivam realmente no espaço da rua. Foi
neste tipo de espaço que surgiram muitos movimentos juvenis, como toda a cultura Hip-Hop, com seus quatro elementos,
os movimentos “underground” de festas e bares, como as dragqueens e os transgêneros de Belém e do Rio de Janeiro, entre
tantas outras expressividades.
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Grupo de Hip-Hop em Várzea Grande (MT)
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Oficina sobre Território e Deslocamentos em Belém (PA)

Porém, o direito de frequentar e usar estes espaços dentro
dos territórios da cidade parece estar ainda muito distante da
realidade. Quando falamos em “espaço público”, é comum pensar em um território compartilhado, de livre acesso a todos. O
próprio Estatuto, nas suas diretrizes gerais, aponta para o território como espaço de integração11. Mas todos sabemos que essa
imagem é utópica. Não só por não representar a realidade, que
é sempre muito mais complexa, mas na raiz grega do termo que
atribui utopia a um lugar inexistente. O espaço público, longe
de ser uma esfera utópica de confraternização, parece ser ainda
mais restrito quando se trata do acesso e uso dos jovens.
Um primeiro argumento para proibir o uso e ocupação
juvenil do espaço público é a preservação do patrimônio. A cidade como cartão-postal, como um museu de arquiteturas, marcos
11 Seção II, Artigo 3o, Parágrafo VI.
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geográficos, estátuas e bustos de personalidades da história – o
culto às culturas do passado que não podem ser tocadas ou usufruídas. Ou melhor dizendo, podem ser usadas, mas só a partir
de certas regras, umas explícitas, outras nem tanto. Regras de
comportamento, horários de utilização e outras normatizações
sempre trazem a desculpa da tal “preservação”. Mas existem as
proibições veladas, movidas por preconceitos de gênero, classe
social, cor da pele, raça – todos guiados pelo domínio da visualidade. Por vezes, a repressão não acontece em um confronto
explícito, verbal e no “papo reto”. São olhares de coerção, aquela escolta visual que acompanha certas pessoas a distância, mas
que não deixa de sair da vista, certas pessoas que são consideradas sempre “suspeitas”, mesmo antes de qualquer ação.
Essa força esmagadora movida pelos preconceitos mencionados acima, no entanto, é atravessada por uma força ainda
mais perversa: a do capital, que entrelaça linhas do desejo, do
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Para citar uma intervenção de artista com esta temática,
no dia do aniversário de Florianópolis, SC, em 2012, o
grupo ERRO vestiu monumentos e estátuas de notórias
figuras políticas com fantasias. Junto com a intervenção, denominada “Cultura Fantasiada”, deixaram uma
carta com algumas reflexões sobre o que de fato dos
artistas poderiam comemorar.
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poder aquisitivo, da visualidade mercadológica da propaganda
e outras vertentes. Suely Rolnik a chama de “colonial-capitalística” (2016), porque acredita que esse regime inconsciente, com
grande domínio sobre nossa cultura (mas nunca total), tem sua
origem na trama desses dois conceitos. O capitalismo seria uma
atualização de um projeto colonialista que nunca cessou de vez,
apenas mudou de forma, dinâmica e procedimento, tomando
conta até do nosso pensamento. É necessário fazer um movimento de descolonização que começa por aí. Pense em como
nossos corpos, desejos, pensamentos e ações são orientados e
delimitados por essas guias forjadas no cruzamento entre valores culturais (escala macro) e vivências cotidianas (escala micro). Há milhares de exemplos dessa colonização nas nossas
vidas: nas possibilidades, sempre limitadas, do que as mulheres
podem vestir, no permitido comportamento sexual dos homens,
na separação dos elevadores “social” e “de serviço”, na arquitetura dos apartamentos com o quarto da empregada, nos estereótipos-clichês (gay é sempre divertido, negro é preguiçoso, serviçal
não pode olhar nos olhos, entre tantos e tantos outros), ou seja,
presente, inclusive, na linguagem que usamos diariamente.
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Sobre o direito à cidade, o teórico David Harvey comenta: “O
direito à cidade não é apenas um direito condicional de acesso àquilo
que já existe, mas sim um direito ativo de fazer a cidade diferente,
de formá-la mais de acordo com nossas necessidades coletivas (por
assim dizer), definir uma maneira alternativa de simplesmente ser
humano. Se nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele
pode ser reimaginado e refeito”.
O autor Ítalo Calvino traz uma abordagem poética aqui: “Uma
cidade igual a um sonho: tudo o que pode ser imaginado pode ser sonhado, mas mesmo o mais inesperado dos sonhos é um quebra-cabeça
que esconde um desejo, ou então o seu oposto, um medo. As cidades,
como os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio
condutor seja secreto, que suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra coisa.”
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Andar pela cidade é se apropriar dela, tomar este direito.
Ocupar é descolonizar, rebelar o que está domesticado, inverter
e reverter papeis antes naturalizados. A descolonização também
passa por refletir sobre sua face capitalística. O direito à cidade
não pode estar ligado ao dinheiro, pois o espaço público não é
uma mercadoria a ser comprada. O espaço da rua precisa ser,
cada dia mais, o espaço de todos. Até mesmo em lugares híbridos – entre as esferas do público e do privado, como no caso de
centros comerciais e shopping centers, que permitem a livre circulação, mas possuem regras mais restritas – nem aí estes espaços o
direito de ir e vir não deveria ser tolhido. No entanto isto acontece
e os jovens reclamam muito desses cerceamentos. Para aqueles
que exprimem suas diferenças no corpo de forma bem visível e se
vestem sem seguir os padrões de normalidade, assumindo suas
identidades de gênero, há o risco constante de ser visto, reprimido e agredido. Não se trata só de forças policiais, mas do dito “homem/mulher de bem”. Quem é esta figura? Como ela exprime
a padronização do que é ser normal e aceito e como exclui toda
a diversidade possível de existir. Esta é apenas uma das formas
como a violência acontece nas ruas.
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Fragmento da letra “Fim de Semana no parque”
Me dê 4 bons motivos pra não ser
Olha meu povo nas favelas e vai perceber
Daqui eu vejo uma caranga do ano
Toda equipada e o tiozinho guiando
Com seus filhos ao lado estão indo ao parque
Eufóricos brinquedos eletrônicos
Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como é que tá
Provalvelmente correndo pra lá e pra cá
Jogando bola descalços nas ruas de terra
É, brincam do jeito que dá
Gritando palavrão é o jeito deles
Eles não tem video-game às vezes nem televisão
Mas todos eles tem Doum, São Cosme e
São Damião a única proteção.
No último natal papai Noel escondeu um brinquedo Prateado, brilhava no
meio do mato
Um menininho de 10 anos achou o presente,
Era de ferro com 12 balas no pente
E fim de ano foi melhor pra muita gente
Eles também gostariam de ter bicicleta
De ver seu pai fazendo cooper tipo atleta
Gostam de ir ao parque e se divertir
ê que alguém os ensinasse a dirigir
Mas ele só querem paz e mesmo assim é um sonho
Fim de semana do Parque Sto. Antônio.
Refrão:
Vamos passear no Parque
Deixa o menino brincar
Fim de semana no parque.
Vamos passear no Parque
Vou rezar pra esse domingo não chover
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Se mudarmos nosso enfoque para outro ponto de escuta,
toda essa violência é praticada por uma juventude que também
sofre com outras submissões, do assaltante ao policial. No caso
do jovem que pratica um delito envolvendo violência, podemos
pensar que existe aí uma falta de opções sobre as possibilidades
de produção de vida, de canalização de toda uma energia disponível e que extravasa em modos não construtivos, gerando uma
população carcerária extremamente jovem. Nas diretrizes gerais
do Estatuto há este lembrete fundamental – os jovens nesta situação também possuem direitos, como quaisquer outros jovens.
Outra questão polêmica que tangencia juventude e território são os fluxos migratórios: a busca por melhores condições
de vida. O conceito de migração consiste no ato de uma população deslocar-se espacialmente, ou seja, pode referir-se à troca de
país (imigração), estado, região, município, ou até de bairro na
cidade (migração propriamente dita).
Pensando a partir de uma escala maior, deparamo-nos
com as populações jovens que foram impedidas de continuar
nos seus países, por algum motivo de força maior, e, assim, vêm
para o Brasil: os refugiados. De maneira bem genérica, há uma
noção de que o Brasil é um país hospitaleiro, onde todos os estrangeiros e imigrantes são bem-vindos. Mas, de acordo com o
pesquisador Gustavo Barreto, após analisar mais de 11 mil edições de jornais e revistas entre 1808 e 2015, isso não passa de
um mito. Sua análise já começa como os termos são usados de
forma diferente na imprensa. O refugiado é sempre negativo,
um problema grave a ser discutido. O imigrante é uma questão
a ser avaliada, pode ser algo positivo ou negativo, mas em geral a

visão é de algo problemático. Já o estrangeiro é sempre positivo,
inclusive melhor do que o brasileiro. É alguém com quem podemos aprender. Ou seja, os termos com que a imprensa aborda
o assunto já denotam qual a lente escolhida e o tipo de enfoque
que será dado ao tema.
Podemos considerar como um exemplo de situações complexas a cidade de São Paulo, muito conhecida por sua força
econômica e diversidade cultural. Esta qualidade só pôde ser
alcançada com a contribuição de imigrantes italianos, portugueses, libaneses, judeus e japoneses que chegaram à cidade no
início do século XX, e de migrantes nordestinos, em meados da
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década de 1970. Mais recentemente, somam-se a esses contingentes os latino-americanos, especialmente, os bolivianos, que
contribuem para a alteração do cenário urbano e tornam a questão mais complexa, pois já não são pensados como agentes que
agregam àquela imagem construída. De acordo com um levantamento feito pelo Centro de Apoio ao Migrante (CAM), existem
hoje cerca de 300 mil latino-americanos de língua espanhola
vivendo em São Paulo, sendo 200 mil bolivianos. A maioria é
jovem, com idades entre 17 e 35 anos. Eles fogem da situação de
miséria na qual a Bolívia se encontra, sendo hoje o país mais
pobre da América Latina, com dois terços dos 10 milhões de
habitantes vivendo abaixo da linha da pobreza, com menos de
US$ 1,25 por dia. A passagem pela fronteira nem sempre se dá
nas melhores condições, e o destino, infelizmente, acaba sendo o mesmo: trabalhar nas oficinas de costura escondidas nos
bairros do centro velho da capital, como Brás, Luz, Bom Retiro
e Pari. A maioria das confecções não possui a devida legalização
e é controlada por famílias de origem coreana, que preferem
explorar os bolivianos como mão de obra a contratar brasileiros
por oito horas diárias e arcar com os custos da carteira assinada.
A exploração entre povos continua acontecendo, mas, certamente, as partes mais fragilizadas – como a dos refugiados – são as
mais vulneráveis.
Retornando aos jovens brasileiros e para finalizar este texto, vale a pena abordar o segundo artigo desta seção, que trata de
garantir a mobilidade dentro das fronteiras brasileiras.
“No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica: I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens
de baixa renda; II - a reserva de 2 (duas) vagas por
veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento), no
mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda (...)”.

Ou seja, está garantido, pelo Estatuto, que a mobilidade
é fundamental para a população jovem, que faz parte da sua
formação poder sair do seu lugar natal e experimentar outras
realidades (claro que bem diferente da realidade dos refugiados
tratada antes).
Interessante refletir que esse direito – mesmo não sabendo se é exercido de fato – reverbera em outra escala de deslocamento e desejo: a vontade de circular “por aí”, sair do ambiente
onde se nasceu, uma necessidade mesmo de sair do ninho e
encontrar seu lugar no mundo após conhecer outras localidades. Esses argumentos manifestam e ilustram um modo diferente da formação da identidade, não mais pautada somente em
sua dimensão individual, mas como um processo inteiramente
aberto, em constante reformulação diante da convivência com
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a diferença. Assim, a oportunidade de se deslocar por territórios variados é fundamental para sentir na pele este exercício
de alteridade – “o que entra em afinação comigo” ou “o que é
dissonante de mim”. São narrativas que se dão e estão em fluxo,
processos identitários que acontecem por causa e nos trânsitos.
Este tipo de deslocamento se refere a um movimento voluntário, desejo de sair do ambiente originário e buscar outras
cidades. Cabe lembrar que existem populações de jovens que se
deslocam na condição de refugiados, ou seja, fogem do seu país
por causa de perseguição por raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não podem
ou não querem voltar para casa.
A relação com o território natal acontece, de alguma forma, entre estes dois vetores: continuar na cidade e/ou comu-
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nidade onde se nasceu ou buscar outras localidades, contextos
novos, seguindo o ímpeto de se definir, saber quem se é na vida.
Muitos buscam encontrar um espaço naquela mesma localidade, mas se deparam com dificuldades antigas: “aqui todos pensam assim”, “somente os mais velhos é que mandam e não querem mudar”. Outros saíram, tiveram experiências diversas e,
muitas vezes, retornam para casa diferentes. Independente da
escolha de cada um, o que parece fundamental é ter este direito
respeitado – o direito de construir a sua própria narrativa de
vida. Uma narrativa tramada a partir de caminhos individuais,
com enunciações coletivas sobre o território, mas que, sobretudo, garante o direito à voz daquele que é do local e pode falar
dele com propriedade: “Quem pode falar da minha quebrada –
tanto falar bem quanto falar mal – sou eu!”.
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Depoimentos de alguns jovens que participaram da elaboração
deste material e que falam dessas identidade em trânsito:
“Eu tentei me encontrar na Pedagogia, cresci muito com os conhecimentos que acarretei dentro dessa área, mas eu percebi que não é
aquilo, não é o meu sonho, não é o lugar onde eu...”
“Antigamente eu não sabia pra que ramo ir porque eu não gostava de
nenhum, agora eu sei que ramo ir porque eu gosto de quase todos.”
“Hoje venho como jornalista, mas sou militante do movimento
estudantil.”
“Fui ativista de ir pra Belo Monte, fui ativista de ir pra Brasília, pra
Marcha das Margaridas.”
“Não fiz pedagogia, mas gosto muito de trabalhar com criança, gosto
muito, na minha igreja também tem um grupo de teatro.”

Para refletir em grupo:
Entender o direito à mobilidade e à circulação no campo e na cidade
é importantíssimo para o exercício da cidadania. E (re)conhecer o seu
território faz parte dessa caminhada. Quer promover um exercício que
ajuda a pensar sobre os espaços do seu município? Para tal você vai
precisar de um retroprojetor, dois metros de TNT ou algodão e canetas
de cores variadas.
Em roda, peça a cada participante que escolha, entre seus pertences pessoais, um objeto que o represente, e responda às seguintes perguntas:
— “Quem sou?”
— “Onde estou?”
— “Para onde vou?”
— “Por que este objeto me representa?”
Quando todos já tiverem se expressado, projete no tecido o mapa do
município em que vivem os participantes e peça para que eles, com
a caneta, desenhem os limites da cidade por cima da projeção e coloquem o tecido no chão.
Com as canetas e objetos pessoais, eles começarão a construir a cidade em que vivem (onde moram, que locais frequentam, seus trajetos,
onde se divertem, onde não se sentem à vontade para circular, enfim,
os principais pontos de referência na cidade).
Após esta etapa, o grupo senta novamente em roda para um debate a
partir de algumas perguntas:
— O que é território?
— Quais são os seus territórios? (Rua, bairro, cidade, estado, região,
país, planeta)
— Como se sentem sendo jovens nessa cidade?
— Quais os espaços de juventude nessa cidade?
— Quais os espaços de lazer dessa cidade?
— Como vocês se deslocam pela cidade?
— O que é ser jovem nesse território?
— Qual o espaço da juventude neste lugar? (pergunta de sentido duplo)
Aproveite para refletir sobre mobilidade, pertencimento (geográfico,
social, cultural), ocupação do espaço público, apropriação dos espaços,
ocupação vs. poder, centro e periferia.
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10. “Por que o senhor atirou em
mim?” Segurança pública, violência e
o direito seletivo à justiça e à vida
12

Jaqueline Lima Santos
Segurança pública e justiça são temas de grande preocupação dos brasileiros e geram debates entre famílias, amigos,
no trabalho, na escola, na vizinhança ou até mesmo no ônibus.
Momentos em que é comum identificar indignação e insegurança por parte da população. O posicionamento e o diálogo entre cidadãos é muito importante, mas é problemático quando,
ao não encontrar soluções imediatas, uma sociedade, de forma
generalizada, acaba reproduzindo ideias de senso comum que
não rompem com o paradigma da violência e da injustiça.
De acordo com Sant’Ana e Maciel (2015), nos últimos 35
anos o Brasil teve cerca de 1,5 milhões de assassinatos, o que o
coloca como campeão mundial de homicídios. A maioria das
vítimas são pessoas jovens, negras e com baixa escolaridade.
Para os autores a) a naturalização das mortes e a banalização da
violência tem levado cada vez mais a população a concordar com
o linchamento público; e b) o medo faz cidadãos comuns defenderem a aniquilação de indesejáveis, o armamento e o trancafiamento de menores e adultos infratores em ambientes torturantes. Quando as pessoas não sentem segurança nas instituições
responsáveis por garantir sua integridade, crescem as narrativas
que legitimam e buscam fazer justiça com as próprias mãos.
Este é um tema muito complexo, onde temos, por exemplo, familiares de vítimas da violência urbana em marcha clamando por justiça, ao mesmo tempo que reivindicam a pena de
morte e a redução da maioridade penal, enquanto que, por outro
lado, famílias pobres choram por filhos que foram assassinados
pelo braço armado do Estado – as polícias –, ou que encontram12 Frase dita por Douglas Rodrigues antes de morrer. Em 2013, o jovem estudante, de
17 anos, foi vítima de disparo por um policial militar na zona norte de São Paulo.
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-se detidos sem julgamento e em condições degradantes. O paradoxo entre essas duas realidades reside no fato de que a reivindicação pelo embrutecimento das políticas de segurança pública
por quem defende a redução da maioridade penal e a pena de
morte aumenta os poderes de um sistema que, na necessidade
de punir um único responsável por um problema conjuntural,
pratica injustiças cotidianas contra pessoas pobres. Se a preocupação de uma família de classe média é de que seus filhos não
sejam vítimas de assalto e violência ao andar pela cidade, muitas
vezes famílias pobres também têm como preocupação as possíveis abordagens policiais ao orientar que seus filhos não saiam
sem documento de casa. Tudo o que as pessoas querem é justiça
e poder viver em uma sociedade onde se sintam seguras para
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circular livremente, mas essas diferentes vivências demonstram
como os sistemas de segurança pública e de justiça são falhos.
Além da liderança nas taxas de homicídios, o Brasil ocupa
a quarta posição no ranking mundial de população carcerária,
tendo como um dos grandes desafios o sistema prisional. De
acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen, 2014), enquanto os índices de encarceramento
vêm reduzindo em outros países, o Brasil teve um crescimento de 167,32% em 14 anos. Entre os principais motivos estão o
tráfico de drogas (28%), seguido de roubo (25%), furto (13%) e
homicídio (10%). Quando falamos da população feminina, que
representa 5,8% das pessoas privadas de liberdade, 64% respondem por tráfico de drogas.
Os presídios brasileiros têm uma taxa de 167% de ocupação (371.884 vagas e 622.292 presos) e demonstram ineficiência
no desenvolvimento de ações para a ressocialização. Além disso,
o acesso à justiça é precário, considerando que 40% das pessoas privadas de liberdade ainda não foram julgadas (Infopen,
2014). É importante ressaltar que, ao mesmo tempo em que o
sistema prisional encontra dificuldades para exercer seu papel
primordial, boa parte dos internos cumprem penas por tráfico
de pequeno porte e crimes contra o patrimônio sem violência.
Essas pessoas, que poderiam cumprir penas alternativas, estão
dentro de um sistema cujo modelo só tem contribuído para formar regressos. De acordo com o Ministério da Justiça, cerca de
60% das pessoas privadas de liberdade são reincidentes.
A jovem Nathália Oliveira, coordenadora da Iniciativa Negra por Uma Nova Política sobre Drogas – INNPD, organização
criada em 2016 com o objetivo de influenciar as políticas de drogas no País, aponta que a atual regulamentação das drogas legitima a violência, justifica letalidade contra a juventude, aumenta o
encarceramento e vulnerabiliza ainda mais os usuários. O sujeito
punível é o mais frágil da cadeia produtiva, ou seja, quem fica
com o ônus da guerra às drogas é a juventude negra, pobre e periférica. Enquanto a sociedade se debruça para criminalizar este
segmento, não se questiona sobre onde as drogas são produzidas,
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como elas são distribuídas e como se dá a lavagem de dinheiro
proveniente desse negócio altamente lucrativo. É preciso analisar essas questões, ou ficaremos na superficialidade do debate
ao achar que a repressão nos trará segurança enquanto ações de
combate às drogas contribuem para o aumento da violência.
As organizações juvenis em torno da temática apontam
que a política de combate às drogas no Brasil:
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1. Aumenta a violência, considerando a disputa do tráfico por um ramo clandestino altamente lucrativo;
2. Não tem controle sobre um sistema produtivo que
gera substâncias de péssima qualidade, o que agrava
a situação dos usuários e tem impacto sobre o sistema
de saúde;
3. Tem gerado um aumento do encarceramento, sendo
que no sistema prisional uma parte significativa dos
detentos respondem por tráfico de pequeno porte;
4. Marginaliza usuários e os afasta do acompanhamento
muitas vezes necessário, como o psicossocial;
5. Fortalece a corrupção de funcionários públicos, que
recebem benefícios para permitir o funcionamento
do tráfico;
6. Contribui para os altos índices de mortalidade de jovens, sobretudo pobres e negros.
A interface entre as políticas sociais e as políticas de segurança pública é uma das principais estratégias para incidir sobre
a violência e encarceramento. O atual modelo de execução penal
só tem aumentado a vulnerabilidade dos cidadãos presos e não
tem apresentado mudanças significativas para a sociedade (Sá e
Silva, 2014).

André Luiz Ribeiro, 27 anos, saia para correr todos
os dias no bairro em que mora. Em um dia corriqueiro, enquanto corria, foi confundido com assaltantes de um bar.
O dono do estabelecimento e seu filho agrediram e amarraram André, enquanto um grupo de 20 pessoas começaram
a lhe bater.
O jovem gritava “eu fui confundido, sou professor de
história”. O corpo de bombeiros que passava pelo espaço o socorreu. No entanto, para prestar socorro, solicitaram “Já que
você é professor, fala um pouco sobre a Revolução Francesa”.
Enquanto André, muito machucado, dava uma aula sobre o
assunto, o dono do bar dizia que iria buscar um facão.
A aula sobre Revolução Francesa salvou a vida de André diante de um grupo que tentava fazer justiça com as
próprias mãos agredindo um inocente.
André é formado em história pela Unesp, instituição
pública de nível superior do Estado de São Paulo. Desde
que se formou, atua como professor na rede pública de ensino em um bairro da periferia de São Paulo.
Acusado pelo dono do bar, André ficou preso por três
dias até provar sua inocência.
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Conforme o Infopen, em 2014 apenas 25% da população
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carcerária tinha o ensino médio completo ou incompleto, mas
apenas 13% participava de alguma atividade educacional. É gritante, de acordo com Sá e Silva, a diferença entre os recursos destinados à construção de novos presídios e aqueles aplicados em
projetos de reintegração social. Desta forma, se quisermos algum
resultado, é preciso inverter a lógica e investir em medidas de
prevenção, pois além de garantir a aplicabilidade da legislação,
precisamos nos comprometer com a transformação social.
Sant’Ana e Maciel (2015), em “A segurança pública no
Brasil de 2013: uma visão projetada”, defendem que a construção de uma cultura de paz perpassa pela desnaturalização da
criminalidade violenta e, sobretudo, pelo investimento na racionalidade, no método e no planejamento. Ou seja, a prioridade
devem ser políticas públicas integradas, que combatam as desigualdades e promovam os direitos fundamentais de todos os
cidadãos, como educação, trabalho, mobilidade, etc.
O Brasil também tem 192 mil adolescentes, de 12 a 18
anos incompletos, cumprindo medida socioeducativa em regime aberto e fechado, conforme Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. A maioria responde por tráfico
de drogas. Considerando pessoas nessa faixa etária em condição
peculiar de desenvolvimento, o ECA estabelece que adolescentes infratores devem ser submetidos a atividades educativas de
ressocialização, em instituições definidas pelos juízes da Vara
da Infância e Juventude. No entanto, são cotidianas as denúncias de que adolescentes privados de liberdade estão em locais
que não diferem dos presídios ocupados pela população adulta.
Infelizmente, há pouco interesse, para além dos movimentos
sociais em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes,
de que esses adolescentes respondam em regime especial. Os
casos cotidianos de violência e, principalmente, o sensacionalismo construído pela mídia a partir de acontecimentos específicos
têm reforçado uma cultura de ódio e o discurso punitivista que
desembocam na defesa da redução da maioridade penal como
forma de conter a violência.

E quem são as maiores vítimas desse cenário? A Juventude. A juventude negra, pobre e periférica, sobretudo, é a maior
vítima da violência e da narrativa de criminalização.
•

•
•

Enquanto que pessoas de 18 a 29 anos representam
18,9% da população brasileira, são 55% das pessoas
privadas de liberdade (Infopen, 2014).
Cerca de 30 mil jovens, de 15 a 29 anos, são assassinados, por ano, no Brasil (Mapa da Violência, 2012).
A taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é
de aproximadamente 25% (IBGE, 2016).

É importante lembrar que os elementos que pesam para
a criminalização da juventude brasileira tem origens e raízes
históricas. De acordo com Gevanilda Santos (2008), a violência
contra não-adultos na história do Brasil teve início no colonialismo, quando crianças indígenas eram violentadas simbolicamente pelos jesuítas por meio da política de evangelização e
crianças negras eram separadas de seus familiares para exercer
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trabalho forçado. No Brasil colônia, as crianças não tinham sua
integridade física, moral e psicológica respeitadas.
É no período colonial, a partir de 1521, que surge a simbologia negativa do “abandono” e as primeiras casas de assistência e orfandade, onde eram deixadas as crianças denominadas
“ilegítimas”, geralmente provindas de relações violentas entre
homens brancos e mulheres negras e indígenas. A partir do século XIX, no Brasil Império, começaram a ser organizadas as
leis penais do País.

O Código Penal de 1830 traz a
primeira preocupação legal com
os chamados “menores”, e no
artigo 100, estabelece: “Também
não se julgarão criminosos os
menores de quatorze anos. Se
provar que os menores de quatorze anos tiverem cometido
crimes e que fizeram com discernimento, então, deverão ser
recolhidos à Casa de Correção
pelo tempo que o juiz determinar, contanto que o recolhimento não exceda a idade de
dezesseis anos.”

Com a abolição da escravatura,
em 1888, há um reforço da
situação de abandono e crescente associação da infância à
delinquência: “ao se consolidar
um modelo de desenvolvimento
urbano-industrial, capitalista e
excludente, se intensifica a visão
dominante de criminalização: a
questão da infância sai pouco a
pouco da esfera do assistencialismo e passa para a área jurídica.”

Em 1871, é declarada a Lei do
Ventre Livre, que garantia liberdade aos filhos dos escravizados
nascidos a partir daquela data,
desde que sua mãe indenizasse
o seu “senhor”. “Esta lei trouxe
um debate jurídico de como
denominar o filho livre da mãe
escrava, que acabou sendo definido como “ingênuo”, ou seja, o
filho de ventre livre não adquiria
liberdade jurídica e, por isso,
estava impedido de freqüentar a
escola e participar da vida política do país.”

O Código Penal de 1890,
primeiro da República, dispunha
sobre as crianças que perturbam
a ordem, a tranqüilidade e a
segurança pública e altera a idade
de responsabilidade criminal
para nove anos. Define que os
infratores entre nove e quatorze
anos devem ser indicados ao
recolhimento das casas de
correção, inaugurando uma
política de institucionalização e
criminalização dos jovens.”
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“o Código Penal de 1890, primeiro da República, dispunha
sobre as crianças que perturbam
a ordem, a tranqüilidade e a
segurança pública e altera a idade de responsabilidade criminal
para nove anos. Define que os
infratores entre nove e quatorze
anos devem ser indicados ao
recolhimento das casas de correção, inaugurando uma política de
institucionalização e criminalização dos jovens.”
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“A Lei 947, de 1902, determinou que os denominados ‘menores’ acusados criminalmente e
órfãos abandonados encontrados
em vias públicas se assim considerados por um juiz –, fossem
internados nas colônias correcionais, permanecendo lá até os
dezessete anos.”

“O Código Penal de 1940
redefiniu a responsabilidade
penal dos jovens, que passou de
14 para 18 anos de idade.”

“O Decreto 145, de 1893, determina a necessidade de isolar os
vadios, os vagabundos e os “capoeiras” na Colônia de Correção.
Desde então, a legislação passa
a perseguir a arte e a cultura de
resistência dos capoeiristas, considerada uma situação de vagabundagem e passível de prisão.”

“O Decreto 4242, de 1921, fixa a
idade da responsabilidade penal
em 14 anos.”
Neste mesmo período surge, no
Rio de Janeiro, o primeiro juizado de menores do Brasil, o qual
definiu a construção de abrigo
para o menor infrator e abandonado e deu origem ao Código de
Menores – “que regulamentou
medidas específicas para adolescentes entre 14 e 18 anos, alterando novamente a idade penal para
18 anos.”

“O Decreto Lei 3799, de 1941,
cria o Serviço de Assistência ao
Menor (SAM), com a finalidade
de fiscalizar as casas de serviço
assistencial, (públicas ou privadas), investigar razões da anomia
social dos delinqüentes e oferecer tratamento psíquico.”

“Em 1974 ocorreu a criação da
Fundação Paulista de Promoção
Social do Menor (Pró-Menor),
agrupando todas as unidades
de atendimento aos jovens. Em
1976, a Secretaria de Promoção
Social mudou o nome da Pró-Menor para Fundação Estadual
do Bem-Estar do Menor (Febem),
adaptando-se à política federal de
atuação na área do adolescente
em situação de conflito com a lei
e consolidando o modelo repressivo já praticado pelo SAM.”

“No contexto da Ditadura
Militar de 64, nasceu a
Política Nacional de Bem-Estar
do Menor com a Lei 4413/64. A
partir daí é instituída a Fundação
Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), com o objetivo
de coordenar as entidades estaduais responsáveis por crianças
e adolescentes. O caráter dessa
política pública, da mesma
forma, continuava repressor e
controlador com relação à vida
de crianças e adolescentes, principalmente, a juventude negra.”

Fonte: Gevanilda Santos, em “Da Lei do Ventre Livre ao Estatuto da Criança
e do Adolescente: uma abordagem de interesse da juventude negra” (2008).
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Essa linha do tempo, com marcos legais, demonstra
como, historicamente, os não-adultos foram tratados na perspectiva da correção e da criminalização. Não houve lugar para
a liberdade e a capacidade criativa de crianças, adolescentes e
jovens. A continuidade de valores conservadores, que desconsideram as necessidades, interesses e identidades das novas gerações dependeria de ações de correção e repressão.
Nossa história fez com que os chamados “menores” chegassem à fase da juventude já vulnerabilizados pelas políticas de
opressão e ausência de direitos fundamentais, como educação,
saúde, lazer, alimentação, etc.
Em reação à forma como crianças, adolescentes e jovens
vinham sendo tratados, surge, ainda na década de 1970, com os
novos movimentos sociais, uma mobilização da sociedade civil
para a implementação de medidas que tratassem com respeito
esses grupos. E foi a partir da mobilização da sociedade civil
que a Constituição de 1988 ganhou o Artigo 227, que enfatiza a
Doutrina de Proteção Integral da ONU:
“É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.” (Constituição Federal de 1888)

O Artigo 227 proclama uma quebra de paradigmas ao romper com princípios do Código de Menores, como a punição, a
vigilância e a correção. A partir das conquistas na Constituição de
1988, em 13 de julho de 1990, é aprovada a Lei 8069, que estabelece nosso Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Uma das
primeiras diferenças do Código do Menor para o ECA é a questão
da universalização dos direitos conferidos, independente de origem ou classe social, todas as crianças e adolescentes são sujeitos
e devem ser tratados como detentores de direitos, enquanto o Código do Menor referia-se somente àqueles em situação irregular e
inadaptados, alvos de políticas de correção e repressão.
O Código do Menor associava a pobreza à delinquência
e funcionava como instrumento de controle, enquanto o ECA
compreende que os problemas vivenciados por crianças e adolescentes são de responsabilidade de toda a sociedade. Desta
forma, substitui a estigmatizada expressão “menor” por criança
e adolescente. Com o objetivo de negar o conceito de incapacidade na infância, leva em consideração as condições peculiares
de desenvolvimento de cada fase, garante direitos e fixa responsabilidades para crianças e adolescentes.
O ECA toca em um tema caro e apontado por diversos
especialistas como determinante para a agenda de segurança
pública: a articulação das políticas públicas. Por isso, a consolidação dessa lei é a oportunidade de romper com o paradigma
da violência e construir uma sociedade pautada na justiça social,
desde que cada capítulo se orienta por direitos fundamentais
que são determinantes para uma trajetória bem-sucedida de
crianças e adolescentes do nosso País.
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Princípio da incompletude institucional: nenhuma unidade
de atendimento se configura como uma instituição totalmente responsável e capaz de garantir toda a estrutura necessária para o desenvolvimento do sujeito, sendo necessário
aperfeiçoar um trabalho de descentralização articulado com
outros setores que têm como objetivo assegurar direitos básicos, tal como saúde, educação, assistência social, acesso à
justiça, segurança, esporte, etc.
Rede de proteção: é a atuação articulada de várias instituições
existentes no mesmo território, como escola, posto de saúde,
centro de referência e assistência social, base comunitária de
segurança, movimento social, centro comunitário, etc, em
torno de problemáticas de alta complexidade, com ações estratégicas que envolvem fortalecimento das políticas públicas e a
garantia dos direitos indissociáveis de crianças e adolescentes.
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No entanto, perto de completar 30 anos, um dos principais
desafios de implementação do ECA são as problemáticas geradoras da mobilização política que o originou: 1) a cultura punitivista;
2) a não compreensão de crianças, adolescentes e jovens como
sujeitos de direitos; 3) o tratamento deste segmento geracional na
perspectiva do futuro, do que virão a ser, e não do que são. Esses
elementos fazem com que os brasileiros cheguem a juventude
muito vulneráveis. Ao mesmo tempo em que é criminalizada, a
juventude brasileira é a que mais sofre com a violência, o desemprego, a pobreza, a falta de acesso à educação, etc.
Diante de uma realidade que vulnerabiliza a população
jovem, Sant’Ana e Maciel (2015) afirmam que três fatores são
determinantes para o crescimento da criminalidade nos próximos anos:
• População majoritariamente jovem (23% do total);
• Altas desigualdades sociais (no acesso a direitos fundamentais);
• Circulação de armas de fogo.

Além de uma violência conjuntural sofrida pela população jovem, são recorrentes as mobilizações juvenis que tratam
de violências sofridas por segmentos específicos, como trataremos a seguir.
Conforme Sant’Ana e Maciel, o desenvolvimento social é
determinante no combate à violência. Para a juventude brasileira ter seus direitos fundamentais garantidos, sobretudo o direito à vida, é preciso que o Estado brasileiro 1) invista no desenvolvimento social inclusivo, 2) desenvolva políticas públicas para a
juventude com foco em grupos vulneráveis, 3) diminua o porte
ilegal de armas e 4) reveja sua política de combate às drogas.
Além disso, precisamos buscar meios alternativos ao punitivismo porque o modelo de encarceramento vigente não contribui
para o processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade. O investimento em processos restaurativos é um caminho
interessante e que apresenta mais resultados para a sociedade.
Em vez de priorizar o aumento deste sistema com a construção de presídios, é preciso que o Estado esteja presente nas
bases, garantindo direitos fundamentais que são definidores na
trajetória de grupos mais vulneráveis. Somente viveremos em
uma sociedade mais segura não quando esta fortalecer os mecanismos de segurança e vigilância, mas quando for pautada pela
justiça social.
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•

•

•

•
•
•
•

A renda familiar per capita de 51,4% das
crianças de até 14 anos era de meio salário
mínimo, em 2010.
A renda familiar per capita de 40% dos adolescentes entre 15 e 17 anos era de até meio
salário mínimo, em 2012.
A renda familiar de 27.8% dos jovens de 18
a 24 anos era de até meio salário mínimo,
em 2012.
A renda familiar per capita dos 1% mais
ricos era de R$ 10.891,49, em 2012;
A renda familiar per capita dos 5% mais
ricos era de R$ 5.178,37, em 2012;
A renda familiar per capita dos 40% mais
pobres era de R$ 247,81, em 2012;
A renda familiar per capita dos 10% mais
pobres era de R$ 91,71, em 2012;
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“Essa desigualdade de renda se ref lete na desigualdade no
acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à cultura, ao saneamento básico,
ao transporte e ao consumo.” (Sant’Ana; Maciel, 2015)
Além de uma violência conjuntural sofrida pela população jovem, são recorrentes as mobilizações juvenis que tratam
de violências sofridas por segmentos específicos, como trataremos abaixo.

Genocídio da juventude negra
“Fórum Nacional da Juventude Negra”, “Reaja ou será morto, reaja ou será morta!”, “Por que o senhor atirou em mim?”, “Eu
pareço suspeito?”, “Campanha contra o genocídio da juventude
negra, pobre e periférica”, “Mães de maio”, entre outros, são movimentos que vêm pautando o debate sobre segurança pública e o
acesso à justiça de um dos segmentos mais vulneráveis no Brasil: a
juventude negra. Além de compor a maior parcela excluída no acesso à educação de qualidade, ao trabalho decente e a equipamentos
culturais, é a que mais sofre com os indicadores de violência.
De acordo com o “Mapa da Violência”, produzido pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso):
•

•
•
•

•
•
•

•

O Brasil tem um indicador de 26,2 homicídios para cada
100 mil habitantes, o que representa um crescimento de
124% desde 1980;
92,4% das vítimas dos homicídios são homens;
52,4% das vítimas de homicídios são jovens (quando representam 23% da população brasileira);
Enquanto que a taxa de homicídios entre brancos caiu
27,1% em 8 anos, entre os negros houve um aumento de
19,6%;
Morrem 139% mais negros do que brancos como vítimas
de homicídios;
Morrem 159% mais jovens do que adultos como vítimas
de homicídios;
A taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes caiu de
40,6 para 28,3 entre jovens brancos, enquanto cresceu de
69,6 para 72 entre jovens negros;
Morrem 153,9% mais jovens negros do que brancos, ou
seja, 2,5 jovens negros para cada branco.

Todos os jovens têm direito à segurança e à vida, ou seja,
tanto a morte de jovens brancos como de jovens negros representam uma grande perda para a sociedade brasileira. O recorte nos
dados acima servem apenas para ilustrar que, dentre os jovens
atingidos pela violência, há um perfil com maior índice de vitimização: os negros.
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Em Desigualdade Racial e Segurança Pública em São Paulo, pesquisa coordenada pela Prof. Jacqueline Sinhoretto, da Universidade Federal de São Carlos, destaca-se como o racismo orienta a ação da polícia militar em São Paulo:
•

•
•
•
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Os índices de mortes provocadas por polícias é de 1,4 para
cada 100 mil habitantes negros, enquanto é de 0,5 para
cada 100 mil habitantes brancos;
A conduta de pessoas negras é mais vigiada que a de brancos;
Os policiais compartilham de um senso comum sobre o
tipo criminoso: roupa, endereço, linguagem, cor, etc.
70% das mortes registradas como “autos de resistência”
são de negros.

Vale lembrar que “autos de resistência” ou “resistência
seguida de morte” foi uma prática institucionalizada pela PM a
fim de camuflar execuções sumárias cometidas por agentes de
segurança pública. Ao poder utilizar o argumento de que o homicídio ocorreu porque houve resistência à operação policial, a
violência na ação dos militares aumentou significativamente. Por
isso, diversas organizações juvenis e movimentos pelos Direitos
Humanos defendiam o fim dos autos de resistência como medida
que diminuiria a violência, sobretudo aquela praticada contra os
jovens. Em outubro de 2015 o Governo Federal aprovou uma medida que pôs fim aos autos de resistência, decisão comemorada
por diferentes setores da sociedade civil.
Em 2009, um major negro da polícia militar, Airton
Edno Ribeiro, defendeu a dissertação de mestrado “A Relação da
Polícia Militar Paulista com a Comunidade Negra e o Respeito
à Dignidade Humana: A Questão da Abordagem Policial”, na
Faculdade de Educação da Universidade Federal de São Carlos.
A partir da sua experiência de anos como militar e chefe da divisão de ensino do Centro de Altos Estudos de Segurança (CAES),
Ribeiro afirma que as “escolas policiais-militares”, instituições
responsáveis pela transição do cidadão comum para policial militar, segue uma tradição que contribui para o endurecimento da
corporação.

Pautadas em uma educação bancária, essas instituições fazem dos ingressantes na corporação depósitos de informação e
reprodutores de uma conduta padrão inflexível.
“Vale lembrar que esse processo de educação bancária foi imposto às polícias militares do Brasil pelo regime autoritário
de 1964, que controlou tudo o que era ensinado nas escolas
até o ano de 1988, daí o caráter militarizado das polícias
brasileiras, criticado tanto por civis”
Para o autor do estudo, a educação bancária não coaduna com
um processo de libertação dos policiais militares. Esses, além da impossibilidade de refletir sobre sua atuação em campo, reproduzem
nas ruas a violência que sofrem dentro dos quartéis policiais.
“O respeito à dignidade do negro no relacionamento com a
Polícia Militar não existirá se não houver uma educação
humanizante, dialógica e conscientizadora. Há necessidade
da re-construção do modo de ensino da abordagem nas
escolas policiais. Há necessidade de se reconhecer o Outro.”
Considerando que a polícia militar e responsável por parte
considerável dos homicídios dos jovens negros, Ribeiro considera que o modelo de formação deste segmento não possibilita um
processo de humanização dos corpos negros, por isso é preciso
repensar os métodos de formação que fazem o rito de passagem
do cidadão comum para policial militar.
“Reconhecer a desumanização do processo de abordagem
policial contra negros representa o primeiro passo para a
humanização desse processo, reconhecimento este que deve
ser feito espontaneamente por parte dos órgãos policiais, em
especial, a Polícia Militar paulista.”
Em “Brasil: uma biografia” (2015), Lilia Schwarcz e Heloisa M. Starling demonstram como se deu o processo de naturalização da violência contra segmentos específicos neste País. Da escravidão, herdamos costumes que banalizaram a violência como
ação do escravocrata e reação do escravizado e transformaram a
cor em um marcador social da diferença: “se na época da escravidão indivíduos negros trafegando soltos eram presos ‘por suspeita
de escravos’, hoje são detidos com base em outras alegações que
lhes devolvem sempre o mesmo passado e origem” (p. 92).

270

mais so
ntender
e
a
r
a
P
istir:
s jovens
Para ass
ida pelo
fr
o
s
ia
c
iz
lên
à série D
ta
bre a vio
is
s
s
a
,
o Brasil
te sobre
negros n
ificamen
c
e
p
s
e
e
trata
o guia qu
aí, que
e utilize
),
8
D
s
V
ge a (D
xtos e su
este tem
te
m
o
c
este kit,
compõe
s.
tividade
tões de a

Feminicídio
Mulheres jovens, diferente de gerações anteriores, têm
tido cada dia mais coragem de denunciar as situações de violência de gênero a que estão submetidas, seja em casa, no trabalho,
na universidade, na comunidade, no transporte público, etc. Essa
mudança de comportamento é fruto da luta de movimentos feministas que, articulados a diversas instituições, aprovaram marcos
legais, como a Lei Maria da Penha (11.340/2006) e Lei do Feminicídio (13.104/2015), produziram materiais educativos e mobilizaram campanhas locais, nacionais e internacionais, que encorajaram mulheres a expressar experiências, dores e angústias que
marcaram suas vidas.
O Brasil tem um dos piores indicadores de agressões sofridas por mulheres. De acordo com o Mapa da Violência (2015):
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

De 1980 a 2013, 103.093 mulheres foram vítimas de homicídios;
De 2003 a 2013, a taxa de homicídios de mulheres cresceu
252%;
50,3% dos agressores são familiares e 33,4% parceiros e ex-parceiros;
Em 2013, 4.762 mulheres foram assassinadas, o que significa treze mortes por dia ou uma a cada duas horas;
A maioria das vítimas têm entre 18 e 30 anos;
48% das mortes foram causadas por armas de fogo, e, diferente do perfil de homicídios de pessoas do sexo masculino,
a força física é o mecanismo mais utilizado contra mulheres;
A média internacional de homicídio de mulheres para cada
100 mil habitantes é de 2,0, enquanto no Brasil é de 4,8. Isso
significa que o Brasil mata 2,4 vezes mais mulheres;
A cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil.
Ainda conforme levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2015):
A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil.

A Lei Maria da Penha, considerada uma das três melhores
legislações internacionais para enfrentar a violência de gênero,
apresenta cinco tipos de violência doméstica sofridos pelas mulheres: violência patrimonial, violência sexual, violência física e
violência psicológica.
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O feminicídio, termo tão presente nas narrativas de mulheres jovens ativistas, é a violência perpetrada contra a mulher,
que pode ocasionar a sua morte. Esse fenômeno inclui violência
psicológica, moral, sexual e física, que levam ao assassinato de
mulheres pelo simples fato de serem mulheres. A Lei 13.104/2015
alterou o artigo 121 do código penal ao qualificar homicídios praticados contra mulheres por “razões de condição de sexo feminino”,
ou seja, “violência doméstica e familiar” e “menosprezo e discriminação à condição de mulher”, como feminicídio.
Diversas articulações e coletivos de mulheres no Brasil,
como a Marcha Mundial das Mulheres, Articulação de Mulheres
Brasileiras, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), Jovens Feministas, Geledés - Instituto da Mulher
Negra, Maria Mulher, Sempreviva Organização Feminista (SOF),
CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessoria), Criola, entre outras, têm produzido materiais, ocupado as instâncias participativas e denunciado em níveis nacional e internacional a violência contra a mulher no Brasil, estimulando assim a criação de
políticas públicas que garantam o direito à vida e à liberdade deste
segmento populacional.
Ao mesmo tempo, uma onda de conservadorismo tem se
colocado como obstáculo para a construção da equidade de gênero no País, desde que setores como a educação vêm enfrentando
desafios para garantir a inclusão da temática nos currículos escolares. Mesmo com indicadores que colocam o Brasil na quinta
posição mundial de letalidade contra as mulheres, o Congresso
Nacional e o Senado excluíram pontos relativos à educação em
gênero do Plano Nacional de Educação, por exemplo.
A ONU indica 6 medidas para combater o feminicídio:
•

•

Reforçar a vigilância e o rastreio de violência por parceiros
íntimos: trabalho de cooperação entre polícia, médicos e
agências, com o objetivo de coletar e relatar com mais detalhes a relação vítima-infrator e a motivação para o homicídio.
Capacitar e sensibilizar profissionais de saúde: em alguns
locais, como nos EUA, estudos têm mostrado que grande
parte das mulheres acessa os serviços de saúde (por causas
de violência) no ano anterior ao de ser morta pelos parceiros.

•

•

•

•

Capacitar e sensibilizar policiais: junto com entidades de
proteção às crianças, a polícia é o principal serviço que
pode dar suporte às menores afetadas pelo feminicídio.
Aumentar a prevenção e pesquisa de intervenção: segundo a
OMS, esta é a melhor maneira de reduzir o feminicídio no
mundo, pois intimida a violência de parceiros. Entender como
os crimes acontecem torna o trabalho de prevenção mais fácil.
Reduzir a posse de armas e fortalecer as leis sobre armas:
o risco de morte entre as mulheres vítimas do feminicídio
cresce três vezes quando existe uma arma em casa.
Reforçar a vigilância, investigação, leis e consciência de assassinato em nome da “honra”: advogados têm relatado sucesso
na sensibilização desses crimes por meio da coleta e análise
de dados, processos e decisões judiciais, utilizando como referência os direitos humanos internacionais – instrumentos
relevantes para a proteção de direitos das mulheres.
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Violência homofóbia e transfóbica
De acordo com Relatório de Violência Homofóbica no Brasil,
produzido pela então Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República:
•
•
•
•
•

•
•

em 2013, o Disque Direitos Humanos recebeu 1.695 denúncias de violações contra a população LGBT;
73% das vítimas são do sexo biológico masculino, 16,8% feminino e 10,2% não informaram;
54,9% tem entre 15 e 30 anos;
36% das denúncias se referem a violência física;
a maioria das vítimas são negros (39,9%), seguido de brancos
(27,5%) e amarelos e indígenas (0,6%), sendo que 32% não
informaram sua identidade racial.
em 2015 foram assassinadas 318 pessoas LGBTs;
estima-se que a cada 28 horas um LGBT morre de forma violenta no Brasil.

Os dados sobre a violência sofrida por esta parte da população ainda são insuficientes, mas são recorrentes as situações de
violência ocasionadas pelo processo de desumanização de pessoas
que assumem uma identidade de gênero e orientação sexual fora de
padrões conservadores.
Há uma dificuldade dos órgãos de segurança pública em oferecer um atendimento que garanta a integridade de pessoas homossexuais, travestis e transexuais, sendo em muito momentos seus próprios agentes os violadores de direitos. O não reconhecimento desses
sujeitos como cidadãos impede que o agente de segurança pública
preste socorro ou os protejam de agressões, ou até mesmo quando
pessoas trans não têm sua identidade de gênero respeitada ao serem
presas, contribuem para o aumento da violência contra estes grupos.
Assim como na agenda de gênero, as questões relacionadas
à orientação sexual e população LGBT têm sofrido um boicote de
atores do legislativo para que o Brasil implemente, de fato, política
públicas que melhorem as condições de vida destas pessoas.
Mesmo com anos de existência de movimentos como Paradas
do Orgulho LGBT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), entre
outros, o processo de desumanização deste segmento é tamanho que
pessoas morrem cotidianamente pelo simples fato de serem LGBTs.
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Conforme Sant’Ana e Maciel, o desenvolvimento social é
determinante no combate à violência. Para a juventude brasileira ter seus direitos fundamentais garantidos, sobretudo o direito à vida, é preciso que o Estado brasileiro 1) invista no desenvolvimento social inclusivo, 2) desenvolva políticas públicas para a
juventude com foco em grupos vulneráveis, 3) diminua o porte
ilegal de armas e 4) reveja sua política de combate às drogas.
Além disso, precisamos buscar meios alternativos ao punitivismo porque o modelo de encarceramento vigente não contribui
para o processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade. O investimento em processos restaurativos é um caminho
interessante e que apresenta mais resultados para a sociedade.
Em vez de priorizar o aumento deste sistema com a construção de presídios, é preciso que o Estado esteja presente nas
bases, garantindo direitos fundamentais que são definidores na
trajetória de grupos mais vulneráveis. Somente viveremos em
uma sociedade mais segura não quando esta fortalecer os mecanismos de segurança e vigilância, mas quando for pautada pela
justiça social.

Para refletir em grupo:
O preconceito é uma atitude irracional e violenta, que muitas
vezes causa experiências traumáticas. A cultura do preconceito está
enraizada na sociedade brasileira e é fruto da ignorância por parte do
preconceituoso, que na maior parte das vezes não sabe o motivo de seu
ódio e muito menos busca entendê-lo, o que só aglomera o sentimento
de desprezo pela outra pessoa. Para sensibilizar para este problema,
a empatia – entendida como a capacidade de se colocar no lugar do
outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e
perspectivas – pode ser um caminho. Uma dinâmica simples pode
criar uma atmosfera empática entre o grupo. Para realizá-la, você só
precisa de folhas de adesivos brancos (um adesivo por participante).
Antes que os participantes entrem na sala, escreva aleatoriamente rótulos sociais que normalmente são utilizados em situações preconceituosas em alguns adesivos e, em outros, coloque outros tido como
positivos em nossa sociedade. Algumas sugestões: preto, gordo, vagabundo, pobre, rico, inteligente, ladrão, corrupto, travesti, veado, sapatão,
honesto, crente, macumbeiro, pegador, trabalhador, festeiro, amigo, etc.
Quando estiverem no recinto, peça para que todos fiquem em
roda e olhem uns para os outros, em silêncio, fechem os olhos e virem
de costas para o centro da roda. O mediador deve colar na testa de
cada participante um rótulo, sem que ele saiba qual é. Quando todos
estiverem devidamente rotulados, o grupo deve se voltar para o centro
novamente e circular pela sala, se relacionando uns com os outros da
forma com que achar mais conveniente e confortável, sem revelar o
rótulo do outro.
Após esta experiência, reflita com eles sobre os seguintes aspectos:
• Como foi receber um rótulo sem escolha própria?
• Como foi estar neste lugar?
• Como você foi tratada?
• Qual foi a sua lógica de associação com as outras pessoas?
• De quem você quis se aproximar?
• De quem você quis se afastar?
• Como esta dinâmica se aproxima da realidade?
• Que falas preconceituosas e discriminatórias você ouve no dia
a dia? De onde eles vêm?
• Você já sofreu preconceito? Em que situação?
• Você já praticou preconceito? Em que situação?
• Que estratégias de enfrentamento dessas ações discriminatórias você adota individualmente? E no coletivo?
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A Maleta Juventudes conta com diversos programas do Futura
que podem ajudar a debater os temas relativos ao Estatuto da
Juventude e as diferentes questões das juventudes brasileiras.
Confira aqui o que você encontra em cada DVD:

DVD 1
De volta
“De volta” faz um registro de quatro dias atípicos na vida de quatro
presidiários do Rio de Janeiro durante o período da saída temporária
de Natal. Acompanhe a rotina de liberdade de Leandro, Sonia, Midiã
e Anderson: os reencontros, os lugares revisitados, as expectativas, as
surpresas, as decepções e o retorno ao presídio.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Justiça; Encarceramento; Violência;
Desigualdades
Duração: 54 minutos

Levante!
O filme, feito de forma colaborativa entre Faixa de Gaza, Hong Kong,
México e Brasil, mostra como as novas tecnologias são poderosas ferramentas de expansão da comunicação e transformação social.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Cyberativismo; Participação; Política; Militância
Duração: 50 minutos
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A Maleta Juventudes conta com diversos programas do
Futura que podem ajudar a debater os temas relativos ao Estatuto da Juventude e as diferentes questões das juventudes brasileiras. Confira aqui o que você encontra em cada DVD:

DVD 1
De volta
“De volta” faz um registro de quatro dias atípicos na vida de
quatro presidiários do Rio de Janeiro durante o período da
saída temporária de Natal. Acompanhe a rotina de liberdade
de Leandro, Sonia, Midiã e Anderson: os reencontros, os lugares revisitados, as expectativas, as surpresas, as decepções
e o retorno ao presídio.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Justiça; Encarceramento;
Violência; Desigualdades
Duração: 54 minutos

Levante!
O filme, feito de forma colaborativa entre Faixa de Gaza,
Hong Kong, México e Brasil, mostra como as novas tecnologias são poderosas ferramentas de expansão da comunicação e transformação social.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Cyberativismo;
Participação; Política; Militância
Duração: 50 minutos

DVD 2
#EuVocêTodasNós
O filme mostra o crescimento do feminismo com a utilização da internet e, principalmente, das redes sociais para mo-
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bilizar e sensibilizar pessoas em torno de causas da mulher.
Dirigido pela jornalista e ativista feminista negra Ellen Paes
e pelo cineasta Rafael Figueiredo, o doc apresenta histórias
de diferentes mulheres com diferentes visões do movimento e o engajamento com o ciberativismo.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Feminismo; Preconceito; Violência; Cyberativismo; Participação; Política; Militância
Duração: 53 minutos

Escola das Águas
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O documentário Escola das Águas: o Desafio Pantaneiro mostra o cotidiano de alunos e professores na única instituição
de ensino que recebe os filhos dos trabalhadores rurais em
um raio de 100 quilômetros na região do Paiaguás, no Pantanal. A energia elétrica ainda não chegou à região, mas
graças à mobilização de educadores, fazendeiros e pais, a
Escola Santa Mônica leva educação a 50 crianças e jovens
que moram no local. No Pantanal, o ciclo das águas determina a vida de seus habitantes. Separados de suas famílias, os
alunos lidam com uma rotina e um calendário escolar diferenciados devido ao isolamento causado pela cheia dos rios.
Palavras-chave: Educação; Cidadania; Desigualdades; Educação Básica; Gestão Escolar; Comunidade Rural
Duração: 55 minutos

DVD 3
Destino: Educação Brasil
ΩΩ Tanque do Piauí
A cidade de Tanque, no sertão do Piauí, é o destino deste episódio. Com apenas 2,7 mil habitantes e 7 escolas municipais,
a cidade chegou a ser considerada o pior Ideb do estado na
primeira medição do índice, em 2005, mas deu a volta por
cima e hoje conseguiu atingir a média nacional para o índice
no segundo segmento do Ensino Fundamental (3,8).
Palavras-chave: Educação; Cidadania; Desigualdades; Educação Básica; Gestão Escolar; Comunidade Rural
Duração: 24 minutos

ΩΩ Licínio de Almeida
Com 20 escolas municipais, sendo que destas 15 são rurais,
Licínio de Almeida é um município que se destaca como
modelo de educação. O programa acompanha um dia na
vida da aluna Emanuella Cardoso Assis, de 14 anos, estudante do 80 ano da Escola Municipal Waldeck Ornelas.
Palavras-chave: Educação; Cidadania; Desigualdades; Educação Básica; Gestão Escolar; Comunidade Rural
Duração: 23 minutos

Cidades Reinventadas
O documentário Cidade Reinventada buscou pessoas que
procuram maneiras diferentes de se relacionar com os espaços públicos. Cada vez mais complicada, São Paulo mostra
que, entre seus congestionamentos e todo o cinza, existem
alternativas para uma vida mais agradável. Os integrantes
de dois coletivos, Muda e SampaPé contam o que fazem e
como agem para construir a cidade que desejam.
Palavras-chave: Cidadania; Desigualdades; Mobilidade; Vida
Urbana; Qualidade de Vida; Ocupação do Espaço Público
Duração: 13 minutos

Insta(ntes)
Insta(ntes) é um vídeo documentário sobre a exposição desenfreada da vida privada nas redes sociais, principalmente
por meio de fotografias. Com o intuito de discutir o narcisismo digital como possível epidemia do século 21, especialistas em fotografia, cultura da internet e psicologia discutem
os efeitos que as redes sociais digitais têm despertado na
sociedade moderna.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Identidade; Comportamento; Cybercultura
Duração: 13 minutos

Janelas de Inovação
ΩΩ EEEFM Professor Nagib Coelho Matini
Alunos de escolas públicas da periferia de Belém (PA), que,
pelo seu contexto social, teriam poucas oportunidades de se
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inserir na produção tecnológica e científica, hoje são estimulados e capacitados para transformarem objetos do cotidiano em brinquedos tecnológicos, compreendendo, paralelamente, os fundamentos científicos e a função social na
construção dos mesmos.
Palavras-chave: Educação; Cidadania; Violência; Tecnologia;
Ciência; Educação Básica; Gestão Escolar
Duração: 12 minutos
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ΩΩ Escola Rural Dendê da Serra
Reconhecida como uma das 15 “Escolas Transformadoras do
Brasil” pelas instituições internacionais Alana e Ashoka, a
escola está localizada numa área de preservação ambiental
e atende a 198 crianças e adolescentes. Por meio da Pedagogia Waldorf, as crianças aprendem desde cedo a conviver
com as diferenças e a desenvolver diversas habilidades com
aulas de teatro, música e artesanato.
Palavras-chave: Educação; Cidadania; Violência; Tecnologia;
Ciência; Educação Básica; Gestão Escolar
Duração:12 minutos

DVD 4
TRANSformar, Existindo na Educação
O documentário narra a situação dos transgêneros quanto à
educação, mostrando quais os obstáculos desse grupo social
ao acesso a um ensino de qualidade. Além disso, mostra as
histórias pessoais, angústias, sonhos, perspectivas futuras,
e como a educação pode mudar a situação dos transgêneros
na sociedade contemporânea.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Educação; Transexualidade; Transfobia; Violência; Ensino Superior; Participação; Política; Militância
Duração: 28 minutos

As Minas do Rap
No Brasil, as mulheres tardaram a entrar no cenário do rap,
e até hoje são raros os grupos ou artistas individuais que alcançaram destaque em suas carreiras. O documentário entrevista mulheres ligadas ao hip hop, abordando o histórico

feminino dentro do movimento e dando voz a artistas como
Negra Li, MC Gra e Karol Conká.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Feminismo; Preconceito; hip hop; Música; Militância
Duração: 14 minutos

Alma de Orquestra
Alma de Orquestra revela, de forma poética, o cotidiano de
jovens músicos eruditos que fazem parte de uma orquestra
de formação na cidade de São Paulo. Apresentando cenas
do dia a dia dentro e fora da orquestra, o filme constrói um
breve panorama sobre o que é ser músico erudito hoje no
Brasil.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Música; Militância
Duração: 15 minutos

Onde Mãe é Mãe e Pai não é Paca
Na Suécia, país que tem a maior licença parental do mundo,
480 dias, tentamos entender como isso impacta nas relações
de gênero e na sociedade. Conversamos com pais que decidiram meiar os dias com suas companheiras; uma psicóloga
que observa as questões que surgem nesta nova geração de
homens e com um casal que divide todas as atividades do
lar, tentando entender como isso repercute na criação.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Machismo; Paternidade; Preconceito
Duração: 15 minutos

Geração Z Rural
Taíza e Patrícia são moradoras da zona rural de Alagoas e fazem parte da geração Z, aquela que não conhece o mundo
sem as facilidades da tecnologia. Elas vêm de uma família rural, mas ainda que utilizem o “pau-de-arara” como meio de
transporte e carreguem água em baldes para o uso diário, têm
seus tablets e celulares conectados à internet 24 horas por dia.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Identidade; Comportamento; Cybercultura
Duração: 15 minutos
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CES: Ontem e Hoje
No documentário CES: ontem e hoje, conheceremos um
pouco mais da história do centro estudantil que desde 1932
promove ações culturais, sociais e de transformação política
em estudantes.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Participação;
Política; Movimento Estudantil; Militância
Duração: 14 minutos

Ser Tão Resistente
Três muheres resistem ao machismo no sertão cearense.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Machismo;
Preconceito
Duração: 13 minutos

DVD 5
Prepara!
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Prepara! é um documentário que aborda a inclusão de travestis, transexuais, transgêneros e outras pessoas em situação de vulnerabilidade social e preconceito de gênero nas
redes de ensino superior.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Educação; Transexualidade; Transfobia; Violência; Ensino Superior; Participação;Política; Militância
Duração: 15 minutos

Arrasa Manx!
Um retrato da juventude LGBT da periferia de São Paulo.
Pelas personagens Jasmyn e Edy, vamos saber o que essa galera empoderada pensa sobre família, trabalho, preconceito
e amor, como lidam com as “tretas” do cotidiano, e o que
sonham para o futuro. Arrasa, bi!
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Educação; Homossexualidade; Transexualidade; Homofobia;
LGBT; Violência; Participação; Política; Militância
Duração: 15 minutos

Ocupa Educação
No dia 3 de maio de 2016, na semana seguinte à votação do
Congresso pela abertura do processo de impeachment, os
estudantes ocuparam a Plenária da Assembleia Legislativa
de São Paulo, a Alesp. Eles exigiam a abertura imediata de
uma CPI para investigar a Máfia da Merenda, noticiada desde janeiro.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Corrupção;
Educação; Participação; Política; Militância
Duração: 50 minutos

Não Me Sinto Segura na Internet
A história de quatro meninas expostas na internet, as consequências, o respaldo legal e social para esse tipo de agressão, e os mecanismos de proteção que nascem nessa mesma
internet.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Atualidades; Juventudes;
Feminismo; Preconceito; Violência; Cybercultura; Bullying
Duração: 13 minutos
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Juventude Coletiva
O filme discute o papel desempenhado pela juventude no
desenvolvimento de seus territórios e na formação de alternativas culturais em lugares que não são vistos como polos
de produção cultural.
Palavras-chave: Cidadania; Cultura; Mobilidade; Vida Urbana; Qualidade de Vida; Ocupação do Espaço Público
Duração: 13 minutos

Entrevista – 8a temporada
Coleções de entrevistas com importantes personagens e especialistas em diversas áreas do conhecimento. Conversas
francas sobre assuntos de interesse público, relevantes para
o desenvolvimento do País. Esta temporada da série Entrevista fala de “Cultura, questões étnico-raciais e juventudes”,
com apresentação da feminista e mestre em filosofia Djamila Ribeiro.

ΩΩ Gabriele Roza – Negros na universidade
ΩΩ Celia Xakriaba – Juventude indígena
ΩΩ Ana Paula Lisboa – Juventude e favela
ΩΩ Mc Linn da Quebrada – Terrorismo de gênero
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Desigualdades; Etnias; Preconceito; Violência; Participação; Ativismo
Duração: 13 minutos

DVD 6
Entrevista – 8a temporada
Coleções de entrevistas com importantes personagens e especialistas em diversas áreas do conhecimento. Conversas
francas sobre assuntos de interesse público, relevantes para
o desenvolvimento do País. Esta temporada da série Entrevista fala de “Cultura, questões étnico-raciais e juventudes”,
com apresentação da feminista e mestre em filosofia Djamila Ribeiro.
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ΩΩ Gelson Henrique – Juventude e participação
ΩΩ Rodney William – Intolerância religiosa
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Desigualdades; Etnias; Preconceito; Violência; Participação; Ativismo
Duração: 13 minutos

#projetoempreender
Em 26 episódios de 25 minutos, a série mostra 78 histórias
de jovens empreendedores de todo o Brasil. Com múltiplos
interesses, idades e áreas de atuação diversas, esses jovens,
juntamente com seus amigos, familiares, mentores e parceiros, dividem com o público como surgiram seus projetos e
como vem sendo o processo de desenvolver os empreendimentos, revelando seus objetivos e os obstáculos enfrentados. Mapeando personalidades ricas e sonhos ambiciosos
num produto altamente inspiracional, a série prova que o
espírito empreendedor não tem idade, não demanda um talento nato e pode transformar o mundo.
Palavras-chave: Empreendedorismo; Atualidades; Trabalho;
Moda; Educação; Gastronomia; Etnicidade; Cidadania; Violên-

cia; Acessibilidade; Tecnologia; Cultura; Ciência
Duração: 25 minutos
ΩΩ João Camargo; Murillo Henrique; Julia Maria
O adolescente João Camargo vai contar como nasceu a sua
marca de doces Do João. Murillo Henrique desenvolveu, em
Taubaté, um aplicativo que economiza bateria de celular. A
dificuldade dos surdos de se socializar e se comunicar sensibilizou Julia Maria, que desenvolveu um painel para eles
pedirem lanches em cantinas e lanchonetes.
ΩΩ Erika Santos, Matheus Goyás, Rayane Jacobson
Vamos até Goiânia conhecer a história de Erika Santos e sua
marca de roupas Njinga, focada na valorização da cultura
e estética afro. Em Belo Horizonte, Matheus Goyás explica
como seu aplicativo AppProva virou um bem-sucedido negócio no ramo da educação. E Rayane Jacobson bota a mão
na massa com sua Arte Gourmet, uma empresa de soluções
gastronômicas.
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ΩΩ Kaique Alves, Victor Meyniel, Juliana Piuesco
Veja como o videomaker autodidata Kaíque começou a ganhar dinheiro com videoclipes musicais que fazem sucesso
na internet. O comediante Victor Meyniel nos conta como a
visibilidade de seus vídeos possibilitou que ele lançasse o primeiro stand up adolescente do Brasil. Em São Paulo, Juliana
Piesco fala de seus portais Fala Cultura e SP Cultural.

DVD 7
Destino Educação: Escolas Inovadoras
Produzido pelo Canal Futura em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), o programa Destino: Educação – Escolas Inovadoras mostra iniciativas educacionais transformadoras em 12 instituições de ensino espalhadas pelo mundo.
Palavras-chave: Educação; Cidadania; Desigualdades; Tecnologia; Educação Básica; Gestão Escolar
Duração: 50 minutos

ΩΩ Nave
Neste episódio são retratadas as inovações de ensino da Escola Técnica Estadual Cícero Dias, criada em 2006 pela Secretaria de Educação de Pernambuco para abrigar o Núcleo
Avançado em Educação (Nave) Recife, que atualmente atende a 502 alunos do Ensino Médio. O Nave é um programa
de educação do instituto Oi Futuro, desenvolvido em parceria com as Secretarias de Educação.
ΩΩ Âncora
No Projeto Âncora, escola sediada no município de Cotia,
Grande São Paulo, os alunos não passam por séries, como
em uma escola tradicional, mas se dividem em ciclos de
aprendizagem. Os alunos estudam juntos e aprendem por
meio de pesquisas e projetos, sem salas de aula, muros e
hierarquia.

DVD 8
Diz Aí – Temporada 1
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Com o objetivo de estimular a discussão e mostrar as reivindicações e o pensamento dos jovens sobre os temas que
seriam debatidos na I Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Juventude, em 2008, foi produzida a primeira
série do Diz Aí. As equipes de mobilização do Canal Futura
acompanharam as Conferências Livres de Juventude em Natal (RN), Conceição das Crioulas (PE), São Paulo (SP), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ), entre novembro de 2007 e
janeiro de 2008. O registro, em vídeo, das discussões sobre
meio ambiente, mercado de trabalho, educação, cultura e
participação política resultou na primeira série de interprogramas que estreou na tela do Futura, em 2008.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Participação;
Política; Militância
ΩΩ Abertura
Duração: 7 minutos
ΩΩ Parte 1
Duração: 15 minutos

ΩΩ Parte 2
Duração: 20 minutos

Diz Aí – Temporada 2
Na 2a edição do Diz Aí, realizada e exibida em 2009, o Futura voltou a campo para ver como os jovens – organizados e conectados em rede – enfrentam os diversos desafios
que afetam as juventudes brasileiras, e que foram definidos
como prioritários na I Conferência Nacional de Políticas
Públicas para a Juventude. O resultado foi mais uma série
de interprogramas, produzida com grupos de várias regiões
do Brasil, abordando questões étnico-raciais e de gênero,
mercado de trabalho, sexualidade, cultura, cidadania e meio
ambiente.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Participação;
Política; Militância
Duração: 7 minutos
ΩΩ Juventudes e Trabalho
ΩΩ Juventudes e Relações Raciais
ΩΩ Juventudes, Cidadania e Cultura
ΩΩ Diz Aí – Juventudes e Sexualidade
ΩΩ Juventudes e Meio Ambiente
ΩΩ Juventudes e Comunicação

Diz Aí – Enfrentamento ao Extermínio da
Juventude Negra
Série com temáticas relacionadas à juventude. O objetivo
dessa nova temporada é fomentar reflexões e trazer experiências que contribuam para o combate à violência e a diminuição das altas taxas de homicídio que vitimizam os jovens
brasileiros, sobretudo os jovens negros. Esta nova leva de
programas, em parceria com a Querô Filmes, conta com a
participação de grupos do Pará, Bahia, São Paulo e Rio de
Janeiro.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Violência; Etnicidade; Segurança Pública; Participação; Política; Militância
Duração: 8 minutos
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ΩΩ Episódi0 1 – Contextualização
“O problema do Brasil é social ou racial?” A partir desse
questionamento, jovens refletem como o racismo e a ausência de políticas públicas, sobretudo nas periferias, contribuem para o extermínio da juventude negra no País.
ΩΩ Episódi0 2 – Identidade
Jovens apontam como o resgate da história da população negra, a valorização da cultura afro-brasileira e a afirmação da
identidade podem inverter a realidade onde o jovem negro é
cooptado pelo processo de violência.
ΩΩ Episódi0 3 – Polícia
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a proporção de negros entre as vítimas da violência
policial no Brasil é três vezes maior em relação aos brancos.
Jovens de diferentes partes do Brasil questionam o processo
de marginalização do negro e a necessidade de diálogo com
as polícias.
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ΩΩ Episódi0 4 - Mobilização e Enfrentamento
A importância da mobilização da juventude negra não apenas contra o processo de violência, mas para a conquista de
espaços e direitos.

DVD 9
Diz Aí Juventude Rural
Em 2010, o Canal Futura propôs o tema juventude rural
para a 3a edição do programa. A série pôs em pauta temas
relevantes para os jovens rurais, apresentados por grupos de
diversas regiões do País. A primeira leva, com cinco episódios, estreou em abril de 2011, trazendo reflexões de jovens
do Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande
do Sul em torno dos temas: educação no campo, geração de
renda e sustentabilidade, identidade do jovem rural e organização no campo.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Agricultura;
Juventude Rural; Educação; Participação; Política; Militância
Duração: 7 minutoss

ΩΩ Organização
ΩΩ Cultura
ΩΩ Sustentabilidade e Renda
ΩΩ Educação
ΩΩ Identidade
ΩΩ Lançamento Diz Aí no Ceará – Quixadá e Orós
ΩΩ Serra Talhada e Triunfo Pernambuco
ΩΩ Comunicação e Cultura
ΩΩ Agricultura Familiar
ΩΩ Acesso a Terra
ΩΩ Educação Informal
ΩΩ Fundo Rotativo Solidário

Que Exploração é Essa?
Microssérie em cinco episódios de seis minutos, unindo dramaturgia com bonecos, entrevistas e informações,
tendo como tema o enfrentamento à exploração sexual de
crianças e adolescentes. Na história, o caminhoneiro Milton sai para mais uma viagem, dessa vez acompanhado
do filho, Diego. A cada episódio, os dois se deparam com
uma situação diferente, revelando as várias formas como
esse crime é praticado. Além de revelar o problema, a série aponta caminhos para que pessoas possam contribuir
para a prevenção e o enfrentamento da exploração sexual
de crianças e adolescentes.
Palavras-chave: Cultura; Violência Sexual; Sociedade; Atualidades; Rede de Proteção; Preconceito
Duração: 7 minutos
ΩΩ Episódio 1
O caminhoneiro Milton viaja na companhia do filho Diego, que aproveita as férias para conhecer o Brasil ao lado
do pai. Ao pararem num restaurante, Diego é abordado por
Sheyllon, uma garota de sua idade. A jovem revela sua situação de abandono familiar e conta como se tornou vítima da
rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. Milton
decide ligar para o Disque 100 com a esperança de poder
mudar a vida de Sheyllon.
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ΩΩ Episódio 2
O caminhoneiro Milton e o filho Diego decidem parar a
viagem para descansar. Na recepção de um hotel, Milton
encontra outro caminhoneiro, velho conhecido seu, que
está prestes a entrar no quarto com uma adolescente em
situação de exploração sexual. Milton sensibiliza o amigo e
consegue convencê-lo a não fazer o “programa”. A mudança nos planos leva a garota a ser pressionada por capangas
da rede de aliciadores, mas a denúncia feita por Milton à
polícia pode mudar seu destino.
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ΩΩ Episódio 3
Após entregar a carga, o caminhoneiro Milton passeia com o
filho Diego numa praia. Ali, são abordados por um sorveteiro que lhes oferece uma “surpresa”. Duas garotas são encaminhadas a Milton e Diego. Eles ouvem a história dramática
das duas, que contam como entraram numa perigosa rede
de exploração sexual. A conversa é interrompida com a chegada de um policial militar e de uma representante do Conselho Tutelar, já desconfiados de que há exploração sexual
na área turística. Milton e Diego denunciam o sorveteiro, colaborando para que os aliciadores sejam responsabilizados.
ΩΩ Episódio 4
O caminhoneiro Milton interrompe a viagem para que seu
filho Diego envie para casa as fotos feitas durante a viagem.
Numa lan house da estrada, Diego acessa seu e-mail e se
surpreende ao deparar-se com fotos de meninos e meninas
em posições sensuais. Milton se espanta: ele não imaginava
que a exploração sexual de crianças e adolescentes também
ocorre na internet. No entanto,os dois descobrem que pela
internet também é possível denunciar esse tipo de situação.
ΩΩ Episódio 5
O caminhoneiro Milton para, a fim de abastecer, e descobre
que a região agora é ponto de exploração sexual de crianças
e adolescentes. O frentista o informa de que ali, predominantemente, são garotos as principais vítimas dos aliciado-

res. Paralelo a isso, Diego está afastado, conversando com
um garoto que revela a situação de exploração em que vive.
Milton encontra os dois, e é convencido pelo filho a ajudar
o garoto. Eles ligam para o Disque 100, e com a ajuda do
frentista tomam providências para encaminhar o jovem ao
Conselho Tutelar.

DVD 10
Diz Aí Fronteiras I
A série audiovisual Diz Aí Fronteiras apresenta as visões de
mundo de jovens das cidades de Santana do Livramento
e Uruguaiana (Rio Grande do Sul, Brasil), Rivera (Rivera,
Uruguai) e Paso de los Libres (Corrientes, Argentina) sobre as identidades culturais e os problemas sociais vividos
pela juventude nestas regiões de fronteira. Os temas e personagens abordados foram conhecidos durante oficinas de
formação audiovisual e de formação de lideranças que envolveram cerca de duzentos jovens destas cidades. Dividida
em cinco episódios, a série traz a voz e o gesto, o canto e a
dança, os sonhos e desafios na vida de jovens da fronteira
Brasil, Uruguai e Argentina, cujos mapas e suas linhas imaginárias não são capazes de separar.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Fronteiras;
Preconceito; Participação; Política; Militância
Duração: 8 minutos
ΩΩ Riveramento
Jovens de Santana do Livramento (Rio Grande do Sul, Brasil) e Rivera (Rivera, Uruguai) falam sobre como é a vida
nestas cidades de fronteira. Dos intercâmbios comerciais
possibilitados por uma fronteira seca, separada somente por
uma rua, às trocas culturais experimentadas por brasileiros
e uruguaios, que vão da música ao chimarrão, do portunhol
a televisão.
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ΩΩ Passos Livres
Jovens de Uruguaiana (Rio Grande do Sul, Brasil) e Paso
de los Libres (Corrientes, Argentina) abordam os fatores
que unem e afastam brasileiros e argentinos desta região
de fronteira. Apesar de separados por uma ponte – e suas
barreiras burocráticas –, compartilham-se ritmos, danças e
festas populares, memórias e saberes que fazem da região
fronteiriça entre Brasil e Argentina, do ponto de vista cultural, uma só nação.
ΩΩ Jovens Horizontes
Os sonhos e horizontes de expectativa de jovens da fronteira
Brasil, Uruguai e Argentina. As escassas oportunidades de
estudo e trabalho na região, que impõem a migração como
única opção de crescimento para a maioria. As angústias de
quem não pode permanecer junto da família para tentar continuar estudando e buscando um futuro diferente para si.
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ΩΩ Ação, Câmera, Ação
Traz a percepção de jovens da fronteira Brasil, Uruguai e Argentina sobre o audiovisual como ferramenta para a transformação social e expressão cultural. A visão dos mesmos
sobre o conceito de política e de como esta se faz presente
no dia a dia da juventude.
ΩΩ Fronteiras do Preconceito
As diferentes formas de preconceito sofridas pelos jovens,
seja pela cor da pele, estética, opção sexual ou estilo de vida.
Como os cidadãos fronteiriços são tratados pela população
das regiões centrais de seus países. Os preconceitos sofridos
pelos jovens e os modos como são representados pela sociedade e pela mídia.

Diz Aí Fronteiras II
90 jovens das cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto
Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai) participaram de atividade de formação em comunicação e cidadania
do projeto Diz Aí Fronteiras, uma iniciativa do Canal Futura, em parceria com a Corporação Andina de Fomento
(CAF) e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). As fronteiras são espaços marcados pela diversidade geográfica, étnica e cultural. No Brasil, essas regiões convivem com uma significativa concentração de renda
e com desigualdades sociais. O impacto dessa conjuntura
atinge diretamente a população jovem, e o Futura convida
juventudes para opinar sobre as questões étnico-racial e de
gênero, mercado de trabalho, sexualidade, cultura, cidadania, religião, mobilização social, entre outros temas. A série
Diz Aí Fronteiras II é o resultado dessa experiência.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Fronteiras;
Preconceito; Participação; Política; Militância
Duração: 9 minutos
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ΩΩ Episódio Fronteiras
Brasil, Paraguai e Argentina. Separados por um rio. Conectados também por um rio. Juntos formam a tríplice fronteira.
Há os que nunca atravessaram o outro lado. Os que atravessam cotidianamente. Dentre as fronteiras territoriais, culturais e sociais da região, qual prevalece dentre os jovens?
Pikasu Gamarra, jovem paraguaia, explica o simbólico e o cotidiano da Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. Camila Pereira vai atravessar pela primeira vez do Paraguai para a
Argentina por meio de uma balsa. Matias Moreira é um atleta
argentino e está prestes a correr uma grande competição de
atletismo no Brasil, na Usina de Itaipú. Junto de outros participantes do projeto Diz Aí - Fronteiras II, o episódio percorre
questões linguísticas e ancestrais da região.

ΩΩ Episódio Gênero e Identidade
Yuri gosta de liberdade. Tatuadas em seu corpo, várias menções a ela.
É DJ amador e está realizando seu primeiro documentário, dentro do
projeto Diz Aí, para falar sobre si mesmo, para procurar respostas sobre por que a sociedade tem que impor algo se é você que sente. Yuri é
um jovem trans brasileiro. Independente das fronteiras, as questões da
juventude e gênero são universais. Igualdade não necessita de gênero.
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ΩΩ Episódio Juventude e Participação
Por que é importante militar? Por que a juventude precisa estar ativa?
E como engajar mais os jovens? Jovens do Brasil, Argentina e Paraguai
contam como atuam cotidianamente em seus países para transformar
suas realidades. Daiana Acosta e Vidal Canteros são paraguaios. Ele
está prestes a terminar o ensino médio e faz parte de uma organização que atua por um Paraguai mais transparente na política. Daiana, adolescente feminista e filha de comerciantes, luta no movimento
estudantil contra a corrupção no colégio onde estuda, o mesmo que
Vidal, e acredita na força feminina na política. Mary Camargo é brasileira e estuda biologia na Unila. Se aproximou de uma vontade por
um mundo mais sustentável a partir de anos em contato com a natureza, praticando canoagem no projeto social Meninos do Lago. Vive e
protagoniza um projeto de coleta seletiva de lixo em um bairro anexo
à Usina de Itaipú, a Vila C. Juntos, três jovens cientes dos conflitos do
mundo e dispostos a mudá-lo.
ΩΩ Episódio Cultura e Religião
Na tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai dividem uma diversidade cultural e religiosa, devido principalmente a imigrações árabes
e chinesas. Há também a histórica e forte presença indígena, que coloca o guarani como importante língua dos paraguaios. Filha de pai sírio
e mãe chilena, Ahlam Amira reside em Foz do Iguaçu. Considera-se
cristã, com a mente aberta pra receber qualquer tipo de cultura e crença. Mantém o ritual de ir à mesquita com o pai e acredita que, independente de uma religião, não é a guerra a saída para que o mundo
seja mais feliz e tranquilo.Vanina Celeste é argentina e vive em Puerto
Iguazú. É professora do projeto Infância e Adolescência Missioneira,
onde ensina cataquese aos jovens da região. Também dá aulas em uma
aldeia Guarani, e foi o contato com os indígenas que despertou nela
uma nova visão sobre o poder do universo e do cosmos.

Diz Aí Amazônida
Como é ser jovem na Amazônia, a maior floresta tropical do
mundo? Cerca de 40 jovens do Pará e do Amazonas falam
sobre identidade pessoal e cultural, movimentos sociais e
artísticos, entre outras questões relacionadas à juventude na
série Diz Aí Amazônida. O título da temporada, “Amazônida”, refere-se a quem nasceu ou vive na Amazônia, e tudo o
que isso significa. Escolhemos esse nome para dar destaque
ao jovem Amazônida, que vive entre o asfalto e o rio, entre
a confusão de uma cidade grande e a tranquilidade da vida
ribeirinha. Um cotidiano comum na região, mas que o restante do Brasil ainda desconhece”, conta a gerente de Mobilização do Futura, Ana Paula Brandão. O projeto, destaca
Ana Paula, não acaba com o lançamento da série na TV: o
Diz Aí vai se desdobrar em diversas ações da equipe de Mobilização do canal. Os próprios participantes já começaram
a se mobilizar: jovens que estiveram no programa uniram-se em um coletivo de produção audiovisual, o Icamiaba TV,
que tem como objetivo dar visibilidade às causas das juventudes da Amazônia. Mais informações estão disponíveis no
site: www.dizai.org.br
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Meio Ambiente; Amazônia; Populações Tradicionais; Participação; Política;
Militância
Duração: 8 minutos
ΩΩ Episódio Identidade
Jovens das cidades da Amazônia discutem a identidade por
meio da religião, da sexualidade, das questões de gênero e
até do modo de se vestir. Neste episódio, vemos que ser jovem na Amazônia é ser diverso, sejam moradores do interior, da capital, sejam negros, índios, mulheres e homens.
ΩΩ Episódio Mobilidade
Apesar da visão da Amazônia como uma grande floresta,
os jovens vivem em metrópoles onde enfrentam os mesmos problemas de outras cidades: trânsito, tempo de deslocamento, contrastes entre a periferia e os bairros nobres.
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Em uma região de grandes dimensões, a distância entre
as cidades do interior e as capitais é imensa, em viagens
de barcos que podem durar até semanas. O sonho de uma
vida melhor, no estudo ou no trabalho, impõe a esses jovens
grandes desafios.
ΩΩ Episódio Articulação e Mobilização
Como o jovem se articula em uma região de grandes dimensões e onde ainda existem diferenças entre as vidas rural
e urbana? Essa articulação envolve esses jovens em vários
movimentos sociais, como estudantil, ambiental, direitos
humanos, LGBT, religioso, etc. De diferentes maneiras, os
jovens se mobilizam para serem ouvidos pela sociedade.
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ΩΩ Episódio Juventude, Arte e Cultura
Os jovens da Amazônia também querem se expressar por
meio da arte, seja em intervenções urbanas, como o grafite,
ou no tradicional artesanato, usando materiais da natureza.
Eles também fotografam, fazem poesia e organizam cineclubes de cinema. Diferentes talentos traduzem em arte a
Amazônia de hoje.

DVD 11
Diz aí – Maleta Juventudes
A construção da Maleta Juventudes contou com a participação de 120 jovens que, generosamente, compartilharam
suas inquietações, reflexões e histórias de vida em rodas de
conversa nas cidades de: São Luís (MA), Belém (PA), Serra (ES), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Várzea
Grande (MT). Estes também registraram suas reflexões por
meio de uma série exclusiva do Diz aí, presente apenas nesta maleta e no Futura Play.
Palavras-chave: Cultura; Sociedade; Juventudes; Meio Ambiente; Populações Tradicionais; Gênero, Trabalho; Educação; Racismo; Homofobia; Discriminação; Machismo; Participação;
Política; Militância
Duração: 7 minutos

ΩΩ Gênero e Sexualidade
ΩΩ Tecnologia e Inovação
ΩΩ Territoriedade
ΩΩ Trabalho e Renda
ΩΩ Educação
ΩΩ Discriminação e Preconceito

Que abuso é esse?
Que Abuso É Esse? é um programa de oito episódio, com duração até 8’, baseado em uma narrativa de ficção em que três
personagens – feitos em marionetes – convivem e discutem
sobre os principais temas relacionados ao abuso sexual. A
professora Elvira, o agente de saúde Damião e a dona-de-casa e artesã Neusa, a menos informada do trio, que vai
“aprendendo” sobre o abuso no decorrer do episódio. Os
três moram na mesma vila e sempre iniciam os episódios
sentados em um banco, observando as crianças brincarem
em um tipo de pracinha. O trio comenta sobre assuntos que
servirão para “puxar” os temas. As crianças não serão vistas
ao longo de cada episódio: é como se elas estivessem “atrás
da câmera”. Somente no fim do último episódio elas serão
mostradas, em primeiríssimo plano. As histórias que os três
conversam rendem flashbacks de experiências que viram ou
que viveram. Esses flashbacks são feitos com teatro de sombras, aproveitando apenas a silhueta dos personagens. Além
da dramaturgia com bonecos, teremos depoimentos de especialistas e apresentação de dados em cartelas em cada um
dos oito episódios, de forma a complementar a aprofundar
a abordagem do conteúdo. Ao final de cada episódio, uma
cartela informa sobre o Disque 100, estimulando seu uso.
Palavras-chave: Cultura; Violência Sexual; Sociedade; Atualidades; Rede de Proteção; Preconceito
Duração: 7 minutos
ΩΩ Desmascarando o Abuso
O que é abuso sexual? Neste episódio, esclarecemos o que é
o abuso e como diferenciá-lo de exploração, pedofilia, assédio e estupro, além de apresentar as questões legais. Especialista – Anna Flora Werneck
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ΩΩ É só carinho?
O abuso sexual nem sempre é identificado pelas vítimas como violência, pois muitas vezes está associado ao prazer. Qual é o toque “legal”
e qual não é? Sem sermos alarmistas, vamos sinalizar para a criança
que o corpo dela não está aberto para todos e que ela pode dizer não.
Especialistas: Rita Ippolito e Dra. Renata Maria Coimbra
ΩΩ Perigo no Lar
Os traumas psicológicos da transmissão da violência familiar influenciam diretamente na ocorrência de mais casos de violência. Vítimas
de violências graves e abusos sexuais têm mais probabilidades de se
tornarem futuros agressores/abusadores. O programa vai mostrar formas que podem ajudar a interromper o ciclo de violência intergeracional. Especialistas: Dalka Chaves de Almeida Ferrari e Gisele Gobbetti
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ΩΩ Onde Há Fumaça...
Sintomas e mudanças no comportamento de crianças e adolescentes
que sejam indícios de abuso, sempre tomando cuidado para não dar
“receitas de bolo”, pois os mesmos sintomas podem ser sinais de outros tipos de trauma. Especialista: Joelma de Sousa Correia
ΩΩ É Preciso Ouvir
A importância de manter aberta a escuta da criança e tomar todo o
cuidado para avaliar qual é a melhor maneira de reagir. Como falar?
O que falar? Em que momento falar? É importante também quebrar
o mito de que a criança está mentindo e propiciar a possibilidade de
pedir ajuda. Especialista: Benedito Rodrigues dos Santos
ΩΩ A União Faz a Proteção
Exemplificar situações que mostrem a importância das ações e do diálogo de cada agente da rede de proteção. É responsabilidade de todos
garantir os direitos das crianças e adolescentes e tomar atitudes para
interromper as situações de violência que estejam ocorrendo. Especialistas: Tiana Sento-sé; Karina Figueiredo; Angélica Goulart
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Durante o processo de escuta dos mais de 120 jovens que
contribuíram para a produção deste material, muito se pensou
em como a Maleta Juventudes poderia difundir e defender uma
cultura de direitos das juventudes do Brasil.
Assim, surgiu a Teoria da Mudança da Maleta Juventudes,
ou seja, uma metodologia de planejamento que traduz, organiza ou estrutura as mudanças pretendidas pelo projeto.
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Converse com seus pares, acompanhe as agendas locais e
seja você também um agente da melhoria da qualidade de vida
das juventudes brasileiras. A Maleta Futura está aqui para te
ajudar nesta jornada!
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