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lll Prêmio Odair Firmino
de Solidariedade

Editorial
A terceira edição do Prêmio Odair Firmino de Solidariedade escolheu como tema “Juventude, Desenvolvimento
e Solidariedade”, a partir da conjuntura dos índices de homicídios de adolescentes e jovens no Brasil. O Prêmio
também dialoga com o clima que o Brasil está vivendo em vista da Jornada Mundial da Juventude e Campanha
da Fraternidade, ambas celebradas em 2013.
Os finalistas selecionados entre os 97 inscritos apresentam a juventude como protagonista principal de seu
desenvolvimento e da superação dos desafios próprios e sociais: a solidariedade, na visão da Cáritas, é
componente essencial do desenvolvimento. A juventude representada pelos finalistas acredita que uma vida
melhor é possível para TODOS e TODAS, superando o velho conceito “cada um por si e deus por todos” (deus
com letras minúsculas, porque é um deus falso; o verdadeiro Deus é amor, é compromisso, é solidariedade, é
caridade!).
Todos os inscritos foram submetidos a uma pré-seleção realizada por alguns regionais Cáritas. A Cáritas de
Manaus foi a responsável pela pré-seleção dos projetos da Região Norte; o Regional Nordeste 3, da Região
Nordeste; o Regional Espírito Santo, da Região Sudeste; o Regional Paraná, da Região Sul; e o Secretariado
Nacional das demais regiões. O júri nacional, composto de representantes da Casa da Juventude, da
Coordenadoria da Juventude do Distrito Federal, da Secretaria Nacional da Juventude, da Fundação Luterana de
Diaconia e da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), escolheu os seguintes finalistas:
“Navegando nos Direitos” apresenta jovens comunicadores de Paranaguá (Paraná) pelo enfrentamento das
violências sexuais contra crianças e adolescentes.
O “Grupo Urucongo de Artes” visa potencializar as práticas de turismo ecológico comunitário desenvolvido
pelos moradores do Sítio Francisco Gomes, comunidade localizada ao sopé da Serra do Araripe, em Crato (CE).
Os “Jovens Multiplicadores da Agroecologia” são de comunidades e municípios diferentes – Santana dos
Guerras, Sítio Velho, município de Santa Cruz da Baixa Verde (PE);
Alagoinha, Oiticica e Carnaubinha, município de Triunfo (PE); e Sítio
Cipó, município de Flores (PE) –, mas todos querem fortalecer a
juventude rural local através de ações de formação e
desenvolvimento agroecológico para contribuir com o seu
protagonismo e permanência no campo.
Em uma sociedade que exalta muito a “juventude”, mas não
acredita nos “jovens”, a Cáritas Brasileira premia esses projetos e
parabeniza todos os demais, porque mostram jovens de várias
partes do Brasil que se desenvolvem construindo um mundo
melhor e mais solidário.
PARABÉNS A TOD@S!
Dom Flávio Giovenale, bispo da diocese de Abaetetuba (PA)
e presidente da Cáritas Brasileira
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Dançando pela vida plena
Grupo Urucongo de Artes, da cidade do Crato, no
Ceará, que neste ano conquistou o 1° lugar do
Prêmio Odair Firmino de Solidariedade.
A caminhada começou em 2001, quando um
grupo de 15 jovens se articulou no Sítio Francisco
Gomes e organizou uma quadrilha junina, “Coisas
do Meu Sertão”. Muitas pe“Urucongo” não existe

nos dicionários tradicionais. Mas, na memória
popular, urucongo – ou urucungo – remete ao
berimbau, um dos instrumentos tocados nas rodas
de capoeira. O gingado festivo e lutador da
capoeira diz muito da inspiração do squisas foram
feitas para garantir a quadrilha, que se desdobrou
em outros temas, como o “Caldeirão da Santa Cruz
do Deserto”, o “Casamento de Negros no Arraiá
Quilombola” e “Sertão Sustentável”.
As danças foram movendo o grupo, que participou
do I Encontro Crato, promovendo a igualdade
racial, em 2005, e do VI Encontro Nacional de
Articulação do Semiárido, em 2006. Ainda nesse
ano, foram para o aniversário de 60 anos da Floresta
Nacional do Araripe.
Os passos foram ficando firmes e o grupo foi
percebendo que esse seria um caminho também
para a geração de renda e desenvolvimento da
cidadania. Em 2006, criam então o Grupo
Urucongo de Artes, que procura aliar o
protagonismo juvenil com o desenvolvimento local
sustentável, valorizando o saber tradicional e as
manifestações culturais regionais.
Hoje, são 48 pessoas de três comunidades –
Currais, Coqueiro e Francisco Gomes – que
utilizam o teatro, a música e a dança como
ferramenta de mobilização social. Quando a arte
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faz parte da vida e a vida respeita a história,
acontecem iniciativas que corporificam o sentido
da solidariedade. No Ceará, os jovens lutadores
desenvolvem projetos de turismo ecológico, no
sopé da Serra do Araripe, se capacitam para
conservar a mata nativa e recuperar os ambientes
degradados e ainda espalham para a comunidade a
boa-nova: é possível produzir valorizando a cultura
e a vida plena.

Promovem o diálogo de gerações e vêm realizando
a Balada Coco, um evento comunitário de caráter
formativo e festivo, com cantoria, dança
maneiro-pau e encontro dos mais velhos, crianças e
jovens. Realizaram o primeiro encontro de
meizinheiras, mulheres e homens que encontram
nas plantas a cura para diversas patologias.
Debulharam junto o feijão no terreiro da dona Iraci,
estimulando o coletivismo.

Através de diversas parcerias, resgatam a cultura
negra, indígena, dançam coco e toré, realizam
oficina de biojoias, de ritmo e de instrumentos
musicais e ainda têm uma rádio difusora, uma
mandala e uma casa de sementes nativas.

Criam, ensaiam e apresentam espetáculos de
danças e teatro de rua, como o “Se num trápaiar
meus prano”, apoiado pela Secretaria de Recursos
Hídricos do estado e levado para diversas
comunidades da região. O “Tomaraver” envolve

várias danças tradicionais, como o xaxado e o
maculelê.

de Independência e participa de seminários,
conferências, encontros e oficinas pelo Ceará e
Brasil afora.

O grupo vem se tornando referência do
movimento de juventude do semiárido brasileiro e
ganhou em 2009 o prêmio “Culturas Populares”, do
Ministério da Cultura. Neste ano, foi selecionado
para a programação cultural do Banco do
Nordeste.
Atua ainda como agente multiplicador e contribui
para a criação de um grupo de maneiro-pau no
Baixio das Palmeiras e de um de reisado no sítio
Currais. Promove oficina de confecção de
instrumentos musicais na Escola Família Agrícola

Com tanta garra e criatividade, não esquecem seu
sonho de liberdade e se expressam assim:
“Organizando as pessoas e formando-as, pensamos
conseguir um dos nossos grandes objetivos, que é a
posse da terra”.

Título da Experiência:
Grupo Urucongo de Artes
Local: Crato – Ceará – Brasil
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Jovens denunciam exploração e abuso sexual
“Paz sem voz não é paz, é medo.”
Kamalata Numa

Paranaguá é uma cidade de pouco mais de 120 mil
habitantes, situada na região portuária do Paraná, e
uma das mais vulneráveis à exploração sexual de
crianças e adolescentes no estado. Para enfrentar
essa realidade, a Ciranda – Central de Notícias dos
Direitos da Infância e Adolescência – desenvolve
desde 2006 o projeto “Navegando nos Direitos”,
que busca incentivar o protagonismo juvenil e
incentivar a articulação de políticas públicas. A
experiência levou o 2° lugar do Prêmio Odair
Firmino de Solidariedade deste ano.

Como a cidade de Paranaguá abriga o maior porto
de grãos da América Latina, recebe um grande
fluxo de viajantes, o que levou ao triste índice de
um caso de abuso/exploração sexual a cada três
dias. Essa situação foi divulgada pela imprensa
nacional e internacional há sete anos, que
denunciou histórias como a de meninas de 11 e 12
anos que faziam programas por R$ 1,99. Uma das
iniciativas de enfrentamento dessa violação foi o
lançamento do projeto “Navegando nos Direitos”.
Funciona assim: cinco escolas da rede estadual são
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selecionadas para participar do projeto. Cada uma
indica pelo menos cinco estudantes, que
participam de oficinas sobre o tema, aprendem a
diferença de abuso e exploração, se aprofundam
sobre a formação em direitos humanos e se
capacitam sobre os mecanismos de denúncia. Os
jovens também participam de oficinas de
educomunicação e aprendem a fazer materiais
como jornais, fanzines, vídeos, murais, blogs,
fotografias, para depois multiplicá-los nas escolas.
Já foram realizadas ações também junto aos
educadores, caminhoneiros, jornalistas, policiais,
agentes de saúde, conselheiros tutelares e de

direito, envolvendo mais de 38 mil pessoas da
cidade.

Mais um exemplo do protagonismo juvenil foi sua
atuação na Feira de Negócios para Caminhoneiros,
a ExpoSafra, nos últimos três anos. Em 2012, foi
construído um jornal mural coletivo e produzido
um documentário chamado “Estradeiros”, com
entrevistas de vários caminhoneiros sobre seu
posicionamento em relação à violência sexual.
Foram distribuídos materiais informativos
divulgando o canal de denúncia, o Disque 100.

semestrais às crianças, com a realização de
atividades lúdicas e de formação.

Os estudantes já construíram outros materiais,
como o documentário “O que os jovens pensam
sobre abuso e exploração sexual”, disponível na
internet, e os jornais impressos “Play – o jogo da
vida na visão do jovem” e “O papo é nosso”.
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Outra frente do projeto é a atuação junto às
crianças atendidas pelo Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI). São feitas visitas

Um dos frutos dessa articulação é a mobilização
em torno da semana do 18 de Maio – Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. Muitas atividades são
realizadas pelos próprios jovens que participam do
projeto, que debatem o tema em diversos espaços,
inclusive fora do município. Elas e eles também
participam de espaços de deliberação e discussão
de políticas públicas na área da infância e da
adolescência, desenvolvendo seu protagonismo
social e político.

A gestão do projeto é de responsabilidade da
Ciranda, que também desenvolve outras atividades
para promover e defender os direitos das crianças e
dos adolescentes, por meio de ações de
comunicação e educação. Desde 1998, a entidade
busca desenvolver projetos que aliem a efetivação
do direito à comunicação, a mobilização
sociocultural, o estímulo à participação e o
enfrentamento à violência e exploração de
meninas e meninos.

Título da Experiência: “Navegando nos Direitos”:
Jovens comunicadores pelo enfrentamento
das violências sexuais contra crianças e
adolescentes
Local: Paranaguá – Paraná – Brasil
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Agroecologia também é coisa de jovem
Deixar pra trás a família, a escola, a comunidade e ir
buscar trabalho na cidade ou construir alternativas
para viver melhor no próprio campo? Frente a essa
indagação ainda presente em muitas partes do
país, foi montada uma Comissão Territorial de
Jovens
Multiplicadores
da
Agroecologia,
envolvendo 21 pessoas de várias comunidades de
Pernambuco, com o objetivo de fortalecer a
juventude rural local, por meio de ações de
formação e desenvolvimento de práticas
agroecológicas. A experiência, que articulou
iniciativas preexistentes que estavam isoladas,
formando uma rede de troca de experiência e ação,
conquistou o terceiro lugar do Prêmio Odair
Firmino de Solidariedade deste ano.

O princípio do trabalho é a gestão coletiva do
conhecimento, garantindo assim que todos
participem das decisões. Cada grupo desenvolve
suas atividades de base, nas quais são levantadas
questões específicas da juventude. Essas questões
são levadas para a comissão territorial, que se reúne
mais de cinco vezes anos por ano. Depois desse
encontro mais ampliado, os temas voltam para os
grupos de base, multiplicando e semeando as
ideias. Em 2012, o assunto em pauta foi “Seca x Ano
eleitoral”. Fazem parte da comissão as
comunidades Santana dos Guerras, Sítio Velho,
Alagoinha, Oiticica, Carnaubinha e Sítio Cipó, além
de algumas pessoas que ainda não estão
organizadas em grupos.
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Os grupos realizam várias atividades, como a
construção de viveiros de mudas, reparação e
preservação de recursos naturais, planejamento de
propriedades, fundação de sistemas agroflorestais,
diversificação de sistemas produtivos, criação de
pequenos animais (galinha, caprinos e ovinos) e
produção de artesanato e de alimentos saudáveis
para comercializar em feiras agroecológicas do
entorno. Além de vender na feira de Serra Talhada,
os jovens trabalham em conjunto com as famílias e
vendem os produtos de porta em porta nas
comunidades. Organizam-se ainda para fazer
entregas ao Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), do governo federal, que garante a compra
de produtos da agricultura familiar. Atendem
também encomendas particulares.
No caso da construção do viveiro de mudas, por

Por isso, um dos focos do projeto é a formação e
participação política, empoderando os jovens para
atuar no campo das políticas públicas e para que
interajam com as associações de agricultores,
conselhos municipais, articulações e redes.
E não é só o jovem que ganha ao entrar na política:
ela também fica mais dinâmica e ativa, revigorada
com a disposição e ânimo dos novos atores.
“Entendemos que a juventude exerce uma função
importante nos processos de desenvolvimento
sustentável, seja pela necessidade de continuidade
das ações nas comunidades, seja pelo jeito alegre,
pelo poder de persuasão e pela comunicação clara
e o objetiva que os jovens têm”, pontuam os
organizadores.

8

Os jovens estão presentes na monitoração do

exemplo, os jovens se organizam em grupos e
dividem as tarefas: uns coletam sementes, outros
ficam responsáveis pelo adubo orgânico e outros
organizam o espaço.
Todas essas iniciativas caminham no sentido de
valorizar a vida no campo, gerar renda e criar
condições para uma boa qualidade de vida.
“Sabemos que na nossa região é muito forte o
êxodo rural, muitos jovens deixam suas famílias
para ir à busca de trabalho e renda em outros
estados, principalmente para o corte da cana e
construção civil”, explicam os organizadores do
projeto. “No entanto, os desafios de valorizar o
campo e criar condições para que se tenha
qualidade de vida nas comunidades continuam
exigindo muita atenção e empenho”, reforçam.

fundo rotativo solidário, na criação de pequenos
animais, na multiplicação da formação e prática em
agroecologia junto às famílias agricultoras.
Participam e fomentam a realização de mutirões
comunitários para garantir o direito à água, a coleta
de lixo, a construção dos viveiros de mudas, a
revitalização das margens de riachos e nascentes.
São várias as parcerias estabelecidas e essa
metodologia já está sendo replicada por jovens de
outros territórios do Nordeste, como em
experiências no Maranhão e Ceará. Ela é
reconhecida e certificada como Tecnologia Social
pelo Banco do Brasil desde 2011.

Título da Experiência:
Jovens Multiplicadores da Agroecologia
Local: Triunfo – Pernambuco

Hip hop da inclusão
Quando os sem-terra insistem em dizer que “ocupam”
uma terra, e não que a “invadem”, é porque querem
chamar a atenção para a função social do espaço. Lugar
vazio geralmente vira terreno para especulação, capim,
lixo ou violência. E a ocupação vem para trazer vida,
produção e arte. Foi assim também com a Casa
Amarela, em Contagem (MG). Construída pela
prefeitura para ser um centro cultural, estava
abandonada e virou espaço para atividades ilícitas, até
que um grupo de jovens resolveu retomar sua vocação e
passou a promover ali oficinas de break e eventos
culturais.
A ocupação positiva do espaço foi sendo reconhecida
pela comunidade e, partir daí, se articulou o Coletivo
Casa Amarela, composto de três mulheres e um homem
que começaram a atuar juntos a partir do projeto Mídia
Tática, desenvolvido pela ONG Oficina de Imagens, em
parceria com a Unicef.
Depois de realizarem a “1/2 Virada Cultural” no bairro
São Mateus – um evento que contou com oficinas,

saraus de poesias e shows, entre eles o Duelo de MCs –,
os jovens perceberam que a cultura hip hop era forte na
comunidade e decidiram se apoiar nela para fortalecer a
interação local. Uma inspiração foi o Duelo de MCs de
Belo Horizonte, que, todas as sextas-feiras, há mais de
cinco anos, ocupa um viaduto da área central da capital
para a realização de rodas de break, shows de rap, graffiti
e batalhas de rima improvisada.
Agora, todo sábado é dia de Batalha de MCs na Casa
Amarela, que ainda recebe o projeto “As mina rima”,
valorizando o papel da mulher na cultura hip hop. Os
jovens explicam que a casa está aberta para todas e
todos, de qualquer etnia, idade ou orientação sexual.
Com sua experiência, o coletivo deixa um recado: para
exercer o direito à cultura e ao lazer, os espaços têm de
ser ocupados, em vez de ficarem abandonados. E os
jovens são capazes de fazer isso.

Título da Experiência:
Batalha de MCs da Casa Amarela
Local: Contagem – Minas Gerais
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Jovens mobilizados e organizados
por transformações
Olga Benário entrou para a Juventude Comunista aos 15
anos. Enfrentou sua família, a burguesia de seu país – a
Alemanha – e abraçou a causa internacionalista.
Acompanhou Luis Carlos Prestes em sua luta no Brasil,
apaixonaram-se e tiveram uma filha, que Olga mal pôde
conhecer, pois foi enviada para um campo de
concentração nazista, onde morreu. É a história dessa
militante que um grupo de jovens do Bairro Jardim
Felicidade, em Belo Horizonte (MG), resolveu
homenagear e com ela simbolizar a memória de todos
os lutadores e lutadoras do povo.
A cada encontro do Coletivo da Juventude Olga
Benário, quem ainda não tem recebe uma fitinha
vermelha no braço, amarrada por outro companheiro,
que recita uma frase de algum lutador, fazendo com que
sejam sempre lembrados.
O cuidado com a memória, com a história, com a
identidade e, principalmente, com a luta por mudanças
na realidade são características desses moradores do
bairro, localizado na região norte da capital mineira. Eles
se reuniram após a realização de um curso sobre as
causas da pobreza, que despertou a necessidade de criar
um espaço onde pudessem compartilhar a vivência.
Pensaram juntos formas de garantir a organicidade,
pensam e repensam sua estrutura de funcionamento,
para que cheguem onde querem: um bairro, uma cidade
e um mundo melhores.
Chegaram a quatro bandeiras principais: moradia justa
(muitos jovens moram com seus pais e, muitas vezes, no
mesmo terreno dos avós), infraestrutura de lazer e
esporte para a juventude, espaço cultural independente
e a questão ambiental. Nesse último ponto, defendem
principalmente a conservação da Mata dos Werneck –
vizinha do bairro –, a maior área verde da cidade, que
corre o risco de ser desmatada devido à especulação
imobiliária, mas lutam também pela recuperação de
córregos na região.

10

Os cerca de 30 jovens participantes do coletivo
promovem oficinas de estêncil, de confecção de
materiais sobre o meio ambiente e outros temas,
envolvendo outras pessoas – de todas as idades – da
comunidade, e estabelecendo laços e parcerias com
outros movimentos e organizações. Participaram de
espaços de formação e mobilização política em BH, em
outras cidades de Minas Gerais e em outros estados do
Brasil.
Atualmente, o coletivo se organiza por frentes de
trabalho, nas quais cada um tem suas tarefas. A Frente
de Comunicação construiu o Jornal CJOB e pretende
fazer novas edições com a ajuda de parceiros. A Frente
de Formação, Trabalho e Política realiza cursos abertos,
com temas como as organizações de resistência na
América Latina, o Estatuto da Criança e do Adolescente
e a cidadania. Foi realizada ainda uma parceria com o
Sindiaero, que permitiu a realização de um curso sobre
manutenção de aeronaves. A Frente de Massa e Cultura
está organizando o 1° Encontro de Graffite e Pintura do
bairro. Há ainda a Frente Ecológica, que participa de
atividades sobre o meio ambiente. Outra frente em
construção é a de Esporte, que ainda precisa de
organicidade periódica.
A trajetória do grupo já é reconhecida na cidade e
muitas vezes eles são chamados a falar de sua
experiência para outros grupos iniciantes. Mas mesmo
assim se reconhecem como uma iniciativa “inacabada”,
em constante construção. Ao mesmo tempo, percebem
que a experiência já os transformou, e não pretendem
parar tão cedo esse caminhar.

Título da Experiência:
Coletivo da Juventude Olga Benário
Local: Belo Horizonte – Minas Gerais

Comunicação em varal: bom para
os jovens, bom para os negócios
Uma experiência no Espírito Santo concretiza a ideia de
desenvolvimento sustentável: o Território do Bem, que
reúne oito comunidades de baixa renda da região central
de Vitória. Desenvolvido pela agência Ateliê de Ideias, o
projeto conta com um banco comunitário – o Banco
Bem –, que concede crédito produtivo, habitacional e de
consumo; um fórum de moradores como instância de
governança participativa local e o Programa Bem Morar,
que fomenta o Centro de Tecnologias Sociais
Habitacionais. Desde 2010, um potente aliado veio somar
forças a essas iniciativas: a Varal Agência de
Comunicação, composta de 20 jovens.
A Varal pretende potencializar duas oportunidades: de
um lado, apoiar os pequenos estabelecimentos
comerciais locais para divulgar seus produtos e assim
conseguir mais consumidores e clientes. Por outro,
desenvolver as habilidades dos participantes, que se
formam em diversas áreas de comunicação.
Os integrantes têm entre 16 e 25 anos, cursam os últimos
anos do ensino médio em escolas públicas e todos
possuem alguma habilidade e vontade de atuar nas áreas
de comunicação e marketing. Eles aprendem tanto sobre
empreendedorismo como o fazer concreto: há oficinas
de fotografia, diagramação, locução, edição de imagens,
redação jornalística e publicitária, marketing, produção
de roteiro audiovisual e projeto gráfico.
A Varal se define como um negócio social, pois todos
saem ganhando: os jovens, à medida que aprendem,
podem oferecer trabalhos para os comerciantes locais e
ganhar uma renda – parte vai para a sustentabilidade do
programa. Os pequenos estabelecimentos comerciais da
região – bares, mercados, locadoras de vídeo, padarias,
armazéns e bazares – têm seus serviços divulgados e

aumentam suas vendas entre a freguesia do próprio
bairro, que assim se desenvolve cada vez mais.
O grupo de jovens atua ainda junto às ONGs,
organizações de base, associação de moradores e ao
fórum, potencializando a comunicação como ferramenta
para a mobilização social.
Com essa metodologia de aprender fazendo, os jovens
vão se capacitando cada vez mais nas distintas áreas da
comunicação, desenvolvendo seus talentos. Eles são
organizados por grupos de conhecimento e cada um
deles tem a coordenação de um profissional do campo,
que acompanha e dá suporte às atividades. Já
desenvolveram diversas experiências e, com isso, podem
se fortalecer para seguir carreira na área.
Esse é mais um dos ganhos do projeto: a vocação dos
jovens é reconhecida, valorizada, incentivada e
desenvolvida, situação que nem sempre acontece nas
escolas tradicionais.
A Varal Agência de Comunicação é um ponto de cultura
e faz parte do programa Cultura Viva e da Teia Capixaba,
interagindo com diversos pontos de cultura do estado.
Assim, esses jovens podem ainda atuar junto às políticas
públicas, além de trocar ideias e experiências com outros
grupos da região.

Título da Experiência:
Varal Agência de Comunicação
Local: Vitória – Espírito Santo
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Cantando a utopia
Em tempos em que música vira espetáculo, arte vira
mercadoria e expressões culturais podem virar
programas de televisão alienantes e distantes, o XVII
Festival da Canção da Pastoral da Juventude de Xanxerê
(SC) vem provar que ainda pode haver espaços genuínos
de troca e manifestação artística, com diversão e
convivência comunitária.
Neste ano, 14 calouros se apresentaram no evento,
assistidos por dezenas de jovens, crianças, idosos, homens
e mulheres, famílias inteiras que puderam participar, pois
a quantia cobrada – R$ 5 – não restringia a entrada.
Como parte da discussão do lema “Que vida vale a pena
ser vivida?”, inspirado no tema “Juventude, utopia na
canção”, a noite foi uma celebração da vida saudável, sem
a venda de bebidas alcoólicas e com a presença de
empreendimentos da Economia Solidária para cuidar da
alimentação.
A decoração do ambiente aumentou de brilho o céu de
Xanxerê: foram usadas dezenas de estrelas elaboradas por
jovens de diversas comunidades visitadas no processo de
preparação e reflexão do festival. A ideia foi inspirada pela
frase de Dom Helder Câmara: “Pendure os seus sonhos
nas estrelas”, e reflete a intenção de fazer do festival um
momento de encontro, celebração e partilha de ideais.
O antes e o depois do festival também expressam essa
intenção. Foram feitas diversas parcerias para garantir o
evento – com o conselho administrativo, que cuidou da
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entrada e recepção; com a Pastoral da Juventude de
diversas paróquias da diocese, para montar o corpo de
jurados; com empreendimentos de Economia Solidária
apoiados pela Cáritas Regional; com o coletivo sindical da
cidade, que cuidou da venda de refrigerantes, água e
doces; para a divulgação do evento e até para o
recolhimento dos resíduos sólidos, feito por uma
cooperativa de catadores de materiais recicláveis.
Depois do encontro, a rede de solidariedade perdurou:
foram arrecadados alimentos, em parceria com a Pastoral
Familiar da Paróquia, depois destinados à Pastoral da
Criança e do Menor. Foi a própria comunidade que
contribuiu para isso: havia um prêmio para a torcida de
calouros que arrecadasse mais alimentos e fosse a mais
animada.
E vai seguir atuante, pois a Pastoral da Juventude se
compromete a organizar outros festivais. “Reafirmamos o
prazer de ser jovens que sonham com outro mundo
possível e em concretizá-lo no nosso chão, nas pequenas
coisas que fazemos. É preciso continuar sempre e apostar
na juventude, mesmo que às vezes isso soe como algo
inalcançável”, lembram os líderes da PJ.

Título da Experiência: XVII Festival da Canção
da Pastoral da Juventude de Xanxerê
Local: Xanxerê – Santa Catarina

Capoeira um jeito de corpo
Um grupo de voluntários de Eldorado, no Vale do Ribeira,
em São Paulo, preocupado com a realidade de exclusão
social da região e interessado em promover o acesso à
cultura, fundou, em 2008, a Associação Desportiva e
Cultural de Capoeira Nossa Senhora da Guia.

Além das aulas práticas, há o estudo teórico de conceitos
e histórico da capoeira, além de oficinas de fabricação de
instrumentos e apresentações do grupo. Ao final de cada
etapa, há a graduação dos alunos, em que cada um
recebe uma corda com a cor do seu nível técnico.

Através de aulas de capoeira, seus integrantes buscam
resgatar a cultura afrodescendente, potencializando o
resgate da memória e colocando nos corpos o potencial
de autoestima e dignidade libertados por ela.]

Outra intenção da Associação é valorizar o rico potencial
da região – que possui significativo patrimônio social,
cultural e ambiental, com 24 unidades de conservação de
Mata Atlântica e presença de uma rica diversidade, com
comunidades quilombolas, caiçaras, ribeirinhos,
indígenas –, que contrasta com seus baixos indicadores
sociais, como alto índice de mortalidade infantil e
analfabetismo.

A Associação, em parceria com o Instituto
Socioambiental e por meio de um projeto de Ponto de
Cultura, ministrou aulas por dois anos e nove meses no
quilombo Pedro Cubas, o que culminou com a
graduação dos participantes ao final da atividade. Em um
espaço emprestado na cidade por um dos sócios, a
Associação oferece semanalmente aulas de capoeira para
adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade
em Eldorado.
Os professores são os mesmos sócios voluntários, que se
organizam junto aos pais para garantir o material das
aulas e roupas dos alunos. Já foram beneficiadas 60
crianças, adolescentes e jovens de baixa renda. São
moradores de bairros urbanos e rurais de Eldorado,
Centro, Capão Redondo e do quilombo Pedro Cubas.
Quatro monitores já foram formados em três anos de
atividades, e agora também podem ministrar aulas.

Para isso, aposta na capoeira como ferramenta, pois, para
seus sócios, “a arte da capoeira permite contar a
verdadeira história do Brasil e o sacrifício dos negros
trazidos para ser escravizados. Permite que os jovens
negros se orgulhem de sua identidade e entendam a
importância de lutar por seus direitos sobre o território e
as políticas públicas de incentivo à cultura e inclusão
social”.

Título da Experiência: Capoeira como ferramenta
de inclusão sociocultural de crianças, adolescentes
e jovens do município de Eldorado
Local: Eldorado – São Paulo
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Agroecologia para vida
Em mais de 10 anos de história, a Escola Milton Santos de
Agroecologia, no Paraná, já rendeu frutos e aprendizados
em diversas esferas. Além de cursos técnicos voltados
para essa matriz de produção, a escola possui uma
metodologia que alia teoria e prática de forma constante
e dialógica. Batizada em homenagem ao geógrafo baiano
Milton Santos (1926-2001), a Escola traz na parte externa
de um dos prédios recém-inaugurados uma frase dele:
“Somente nós, os pobres, poderemos fazer um debate
pedagógico da verdadeira política”.
E, como a política envolve também a construção material
do cotidiano, a limpeza e a conservação dos espaços são
de responsabilidade de todos que passam por lá, nos
diversos cursos que a escola promove. Como parte do
processo de formação e educação do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a escola se coloca
como uma referência de educação popular, não estando
vinculada à rede pública de ensino. Hoje ela é
representada pela Associação de Trabalhadores na
Educação e Produção em Agroecologia Milton Santos,
composta de pequenos agricultores, camponeses,
educadores e educandos do campo do estado.
Além da formação técnica e política, a Escola oferece
outras práticas educativas que visam à formação da classe
trabalhadora, como cursos não formais em saúde,
agroecologia, cultura e outros. Acontecem no espaço
encontros e seminários de diversos movimentos sociais,
partidos e outras organizações.
Depois de muita luta e várias parcerias, hoje a Escola
dispõe de sala de aula, auditório, biblioteca, laboratório,
telecentro, alojamento, refeitório, lavanderia e casas para
as famílias que moram no terreno. Conta ainda com um
campo de futebol, quadra de vôlei de areia e um parque
infantil.
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A preocupação com as crianças é percebida também na
estruturação de uma Ciranda Infantil, chamada de
“Sementes da Esperança”. Os filhos e filhas das famílias
moradoras, dos estudantes e voluntários – chamados
carinhosamente de Sem Terrinha – recebem a atenção de
educadores, em um espaço preparado para recebê-los.
A Escola possui um Projeto Político-Pedagógico, que faz
parte da proposta de educação defendida pelo MST. Esse
projeto prevê a gestão democrática do espaço, o
trabalho, o estudo e a convivência. A construção,
pedagógica desde o início – quando houve a realização
de um curso de ensino médio – também leva em conta a
parte da produção, baseada na agroecologia.
Além disso, há vários equipamentos e bioconstruções,
como aquecedor e cozinha solar, um desidratador de
plantas medicinais e frutas, um biodigestor e banheiro
seco. Há também um painel fotovoltaico, visando ao
aproveitamento de energia solar para geração de energia
elétrica, um círculo de bananeiras para o tratamento de
água dos banheiros coletivos, da lavanderia, refeitório e
da horta. As vassouras da escola são feitas com garrafas
PET, trazendo para o cotidiano a filosofia do
reaproveitamento e da sustentabilidade.
Todas essas ações, além de empoderar a juventude e os
demais públicos que participam da vida da Escola,
contribuem para o apoio social e para a efetivação da
reforma agrária no Paraná.

Título da Experiência:
Escola Milton Santos de Agroecologia (EMS)
Local: Maringá – Paraná

Jovens se mobilizam no Pará
Localizada às margens do rio Acangatá, afluente do
Camarapi, a Comunidade Menino Deus fica a cinco
horas de barco da cidade de Portel, no estado do Pará.
Seus moradores precisam se organizar para garantir as
roças, feitas em mutirão comunitário durante o verão;
as festas, como a do padroeiro, em dezembro; e também
para discutir temas, especialmente com as crianças e
adolescentes, como a violência, desenvolvimento
sustentável, conservação do meio ambiente, educação e
importância da leitura.
Assim foi formado um grupo que desenvolve o projeto
“Jovens em Ação: Direitos Humanos na Comunidade”.
Vinte e cinco pessoas participam diretamente de sua
organização, mas todos os moradores da Menino Deus
são envolvidos, pois participam coletivamente das
reuniões em que se discutem as atividades.
Comunidades vizinhas também participam da
elaboração e implementação das ações.

Os jovens envolvidos se colocam muito empenhados
em ajudar, fazer pesquisas e doar seu tempo para a
população. Eles realizam as atividades – que acontecem
de três a quatro vezes ao ano – de forma voluntária e
estão preocupados também em organizar e registrar o
que se passa.
Os organizadores da experiência relatam que um dos
frutos do projeto é que os professores da escola estão
sendo mais cobrados para trabalhar os temas discutidos
nas atividades, tais como a diversidade cultural e a
responsabilidade ambiental. Outra mudança apontada
é a maior disposição das pessoas em lutar pela melhoria
da educação dos seus filhos e pela preservação do meio
ambiente.

Título da Experiência:
“Jovens em Ação: Direitos Humanos
na Comunidade”
Local: Portel – Pará
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Tribos de solidariedade
Cem mil jovens, de 360 escolas públicas e privadas do Rio
Grande do Sul já se envolveram em 2.500 ações
desenvolvidas nas comunidades pelo projeto “Tribos nas
Trilhas da Cidadania”, desenvolvido pela ONG Parceiros
Voluntários. Os jovens participantes se reúnem, escolhem
uma trilha – meio ambiente, cultura ou educação para a
paz – e então desenvolvem atividades voluntárias no
entorno. Participam estudantes de ensino fundamental
ou médio, assim como familiares, ex-alunos e quem mais
estiver interessado.

expressão e da diversidade cultural. Por essa trilha, são
realizadas caminhadas pela paz, oficinas pelas
comunidades, divulgação de palavras mágicas – por
favor, obrigada, desculpe – e incentivo à troca de armas
de brinquedo por livros.

Para a tribo que escolhe a trilha do meio ambiente, a
intenção é melhorar a qualidade de vida ambiental,
promovendo ações que não fazem diferença apenas no
bairro, mas no mundo todo, como a conscientização, a
redução, reutilização e reciclagem de materiais; o
incentivo a novos estilos de vida; o manejo correto dos
recursos renováveis, como a água; o gerenciamento dos
produtos consumidos e a seleção do lixo produzido.

Não são apenas os jovens que se desenvolvem com esse
projeto: os educadores, desde 2007, passam por um curso
de qualificação em participação solidária e voluntária. Os
pais e diretores das escolas também se envolvem, através
de capacitação.

Já quem vai pela trilha da cultura começa aprendendo
que cultura vai além dos livros e quadros, envolve hábitos
e atitudes, e tudo aquilo que é criação humana, como
comidas, artesanato, arquitetura. Assim, com o objetivo
de cuidar das raízes culturais, são desenvolvidas ações
como o levantamento e divulgação do patrimônio
cultural da comunidade, a pesquisa da história e das
tradições da cidade e a realização de cursos e oficinas
para debater o tema com mais pessoas.
A trilha da educação para a paz também envolve um
entendimento inicial: a paz não é a ausência de guerra,
mas uma postura individual e coletiva de respeito à vida,
de combate à exclusão, de defesa da liberdade de
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Todas as trilhas se reencontram depois das ações e
compartilham suas experiências nos fóruns municipais e
regionais. Após essa etapa, enviam seus diários de campo
para a avaliação dos trabalhos desenvolvidos.

Outro ponto importante do projeto é o fortalecimento
de lideranças, com a realização de dois cursos
complementares para os jovens tribeiros.
O principal objetivo do projeto, além de melhorar a vida
comunitária, é colocar o jovem como cidadão ativo. E isso
pode ser percebido no aumento da participação juvenil
em ações de voluntariado. Em 2012, 100 mil jovens se
envolveram em ações desse tipo. Em 2003, quando
começou o projeto, eram apenas 18 mil.

Título da Experiência: Tribos nas Trilhas da
Cidadania – mobilização e participação
social de jovens
Local: Porto Alegre – Rio Grande do Sul

Na roda da capoeira,
a inclusão e a igualdade
Um grupo de sete crianças participou, há 16 anos, de
um projeto social voltado para crianças e adolescentes
de áreas de risco de Manaus (AM). Aprenderam ali que
qualquer pessoa, independentemente de sua origem, é
um cidadão e pode ter um projeto de vida. Por isso,
decidiram montar, no mesmo lugar onde funcionava o
projeto, um grupo de capoeira que, com o tempo, se
desenvolveu para a Associação de Capoeira Arte
Revelação.
As atividades, que incluem aulas de segunda a sábado,
oficinas de fabricação de instrumento e diversas outras,
são de caráter voluntário, sustentadas através de
doações e parcerias. Incluem aulas teóricas sobre os
fundamentos e história da capoeira no Brasil, as
questões sociais, raciais e políticas envolvidas no tema e
aulas práticas de técnicas vocais e de instrumentos
como o berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e
reco-reco.
Os 150 alunos participantes, que têm de 7 a 60 anos,
recebem ainda acompanhamento individual, pois os
professores entendem que a capoeira é uma extensão
da vida e deve estar em harmonia com todas suas
esferas. Assim, os alunos precisam estar em dia com seus
deveres na escola, com frequência escolar e aprovação
nas matérias.
Atualmente, a associação desenvolve suas atividades
em cinco núcleos na cidade de Manaus e inclui em seu
projeto pedagógico a discussão de temas como
igualdade racial, integração cultural e atividades lúdicas
e esportivas, como jogos de futebol, aula de dança,
artesanato, música, canto e instrumentos.

Ao longo do ano, desenvolve ainda quatro outras
atividades: o Grande Treino Intensivo, um domingo a
cada mês, que reúne alunos dos cinco núcleos; a Colônia
de Férias, que acontece em duas semanas de junho,
aberta a todos os membros da comunidade; o Ginga
Manaus, realizado uma vez por ano, no qual acontecem
o batizado, a troca de graduação e as oficinas e
seminários, com representantes de capoeiristas de várias
partes do Brasil e do mundo; e a Amostra de Artes
Marciais na Rua, quando é montado um ringue na rua,
com a finalidade de apresentar as artes marciais e
integrar a comunidade. Outra atividade é a Marcha para
Zumbi, um movimento de resistência negra, que reúne
vários movimentos e organizações da cidade.
Os voluntários se surpreenderam com a facilidade que
foi fazer o resgate cultural dessa arte marcial brasileira,
que já estava no sangue das pessoas. A capoeira é
entendida como uma “luta cidadã e democrática, pois
possui a capacidade de acolher a todos,
independentemente da faixa etária, deficiência, sexo,
religião, escolaridade”. Promove a integração das pessoas
e eleva a autoestima. Apesar das muitas dificuldades
encontradas no caminho, a associação se orgulha de ver
resultados concretos, como a valorização da criança e do
adolescente, a admiração por mulheres que jogam e a
certeza de que ninguém precisa ter vergonha por ser
negro, pobre ou deficiente. Ao contrário, as pessoas
aprenderam que é necessário lutar por seus direitos,
falando o que pensam e com respeito mútuo.

Título da Experiência: Capoeira, um caminho
de excelência para a cidadania
Local: Manaus – Amazonas
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Teatro na aldeia fortalece
resgate cultural
“O Modo de Vida Guarani em Limeira” foi a primeira
peça do grupo de teatro Mbyá Encenando, organizado
em meados de 2011. Além de ser uma peça montada
pelos jovens participantes do projeto Oindio: Cultura e
Oportunidade na Rede, desenvolvido pela associação
Outro Olhar, simbolizou um encontro dos indígenas da
etnia Mbyá Guarani com suas próprias origens.

As oficinas de jogos teatrais, psicodrama, os ensaios e a
divisão de trabalho – diretor, roteirista, atores –
também fortaleceram o grupo, que, após montar sua
primeira peça, já participou de outros eventos, como a I
Mostra de Cultura e Arte Guarani, realizada em março
deste ano. Lá puderam apresentar seu trabalho e
inspirar outros grupos a também resgatar sua história.

A comunidade de 30 famílias, situada no extremo oeste
de Santa Catarina, no município de Entre Rios, é uma
aldeia integrante da Terra Indígena Xapecó. Quando
começaram as oficinas de teatro, a aldeia Limeira estava
fragilizada, buscando formas de resgatar sua cultura. Foi
assim que os jovens foram incentivados a ouvir as
histórias contadas pelos mais velhos e se mobilizaram
pela vontade de representar e vivenciar os relatos.

Essa experiência empoderou os 15 jovens a também
atuar de forma mais ativa da vida da comunidade,
passando a participar das comissões e conselhos locais,
fazendo parte das tomadas de decisão. Agiram também
de forma mais presente na Semana do Índio, que
envolveu as aldeias do entorno. A comunidade como
um todo também se envolveu com o projeto, apoiando
o grupo e percebendo que todos podem fazer algo para
a valorização e resgate da história.

Eles não conheciam os cantos e músicas tradicionais,
não tinham passado pelas cerimônias contadas, sequer
falavam o idioma guarani. Com o apoio dos mais vividos
e também dos professores, se esforçaram e retomaram
elementos fundamentais de sua própria cultura,
passando também a se sentir parte e se orgulhar dela.
Montaram as falas, os passos, os cenários e o figurino
para a peça, cuja pré-estreia aconteceu na própria
aldeia, na Opy – Casa de Reza, que ainda estava em
construção.
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Por iniciativa do grupo, a segunda peça já está sendo
pensada.

Título da Experiência:
Grupo de Teatro Mbyá Encenando
Local: Entre Rios – Santa Catarina

Juventude politizada,
mobilização fortalecida
Uma ideia ousada, mas simples. É assim que os
organizadores da Formação Política para a Juventude de
Iranduba (AM) definem o projeto que envolveu mais de
100 jovens em um processo de formação e debate de
ideais. Foram sete encontros em 2012, culminando com a
elaboração de um Plano de Governo Popular, contendo
demandas para a cidade e para a juventude, além de um
termo de compromisso pela juventude, assinado por
todos os seis candidatos a prefeito da cidade.
O processo foi possível através da união de três
organizações de referência para a juventude na região, a
Pastoral da Juventude, o Coletivo Jovem de Meio
Ambiente e a União Municipal dos Estudantes
Secundaristas, que formaram a Comissão Organizadora
da Formação Política, assessorada pela Rede de Educação
Cidadã do Amazonas (Recid), composta de 20 pessoas.
A ideia nasceu a partir de um longo de processo de
debate sobre a situação de descaso com a população da
cidade e a falta de espaço de participação popular nas
decisões políticas. A Pastoral da Juventude e o Coletivo
Jovem de Meio Ambiente elaboraram um projeto de lei
que previa a criação de um Conselho Municipal dos
Direitos da Juventude, aprovado e sancionado pela
Câmara em 2011. No entanto, ele não foi efetivado, o que
levou à necessidade de tocar um processo de formação
política, que despertasse o senso crítico e garantisse a
participação popular.

Fortaleceu-se então a unidade entre as organizações que
atuavam com o mesmo objetivo e iniciaram-se os cursos
de formação, nos quais todos podiam se expressar e
aprofundar ideias. Os jovens envolvidos, de diversas
regiões da cidade, sentiram a necessidade de levar esses
debates para as comunidades rurais e ribeirinhas. A partir
desse processo de troca e reflexão sobre os anseios e
demandas da população, foi formulado o Plano Popular
de Governo de Iranduba. Diversas entidades e
organizações foram envolvidas nessa construção.
Um dos resultados concretos dessas atividades é o
fortalecimento da unidade entre as organizações juvenis
e pessoas interessadas em mudanças sociais. Outro é o
empoderamento da juventude, que se mostrou disposta
a cobrar a efetivação dos compromissos assumidos pelos
candidatos, em solenidade realizada em setembro deste
ano.
A experiência demonstrou que o desejo de mudança da
juventude é grande, mas as mudanças efetivas só serão
feitas se as pessoas se motivarem a sonhar e trabalhar
juntas por suas metas. Mostrou ainda que o convívio e as
trocas são fundamentais para fortalecer essa mobilização.

Título da Experiência:
Formação Política da Juventude de Iranduba
Local: Iranduba – Amazonas
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Jovens aumentam renda e fortalecem
valores na feira de agroecologia
Depois de uma série de atividades de formação
desenvolvida pela Cáritas Regional do Ceará entre 2010
e 2012, um grupo de jovens da comunidade de Urubu,
em Trairí, resolveu que precisava seguir os trabalhos e
montou sua própria organização, chamada de
Semeadores da Fé. São 23 pessoas – 13 homens e 10
mulheres – que, de lá pra cá, participam de vários
espaços de articulação, como da Associação de
Moradores, da Casa de Sementes, da produção nos
quintais produtivos.

O protagonismo das mulheres é mais um ganho do
processo, que também contribuiu para estreitar as
relações do grupo com a comunidade e com outros
grupos da região, além de troca de experiências com
jovens de outras comunidades. Há um reflexo também
na participação política, com a presença nas
mobilizações sociais, como no Dia Nacional da
Juventude, em espaços ligados à Convivência com o
Semiárido, na atuação na rede de agricultores
agroecológicos do Vale do Curu.

Mas o principal trabalho deles se dá nas feiras
agroecológicas, que, além de ser um espaço de
divulgação dos alimentos saudáveis e dos valores da
Economia Solidária, ainda pode ser uma fonte de
geração de renda. Já participaram de três feiras
comunitárias entre abril e junho de 2012, aprendendo
com os desafios da produção em períodos de seca e
fortalecendo sua própria organização no processo.

Mas talvez o principal benefício seja o de fortalecer e
divulgar valores ligados à produção saudável, ao
cuidado com a alimentação e ao respeito ao meio
ambiente. Valores que o grupo faz questão de destacar.

São realizadas reuniões de preparação e divisão de
tarefas para os momentos na rua – as feiras acontecem
das 19h às 22h –, como a montagem das barracas, o
transporte dos produtos, a animação. Na semana
seguinte, o grupo promove uma reunião de avaliação e
novos planejamentos.
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