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Cultura para a iqualdad€
Marta Porto
(Coordenadora da UNESCO no Rio de Janeiro)

A centralidade política da cultura é defendida pelas Nações Unidas desde 1988
com o lançamento da Década Mundial do Desenvolvimento Cultural e da
implantação, em 199 3, da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento.
O enfrentamento às desigualdades sociais, à pobreza, à violação dos direitos humanos- quadro vivenciado n o cotidiano da maioria das grandes cidades do mundo - impõe que repensemos as bases das políticas de cultura e do
seu papel na transformação desse quadro de exclusão que marginaliza mais de
um bilhão de pessoas do consumo e do acesso aos códigos da modernidade.
No cenário atual, é urgente a implantação de políticas democráticas e inclusivas que levem em conta a variedade de demandas da população, e que
propiciem a convivência das multiplicidades étnicas, religiosas, de tradições,
gostos e sensibilidades, incluindo na agenda de prioridades o combate a pobreza e todas as formas de discriminação social e política. Uma política cultural exercida a partir da idéia dos direitos e da construção de valores sólidos de
cidadania participativa potencializa a capacidade de discernimento crítico e
desenvolvimento social.
Entretanto, uma política de cultura capaz de traduzir essa complexidade de
fatores e, ao mesmo tempo, contribuir para a promoção do desenvolvimento
local sustentável, só é possível se garantirmos a presença dos distintos atores
sociais na tomada de decisões políticas e na discussão permanente da distribuição progressiva e eqüitativa dos ganhos do crescimento econômico. Em
outras palavras, entender a cultura como motriz do desenvolvimento econômico é pensar na geração de postos de trabalho na área cultural.
É preciso inventariar, descobrir, mapear os vários tipos de cidades contidos
e propostos dentro de uma mesma cidade, e reconceituá -la com o propósito
de es tabelecer condições melhores de vida para todos. Isto é, aproveitar as
soluções simples e criativas que as cidades experimentam para se reinventar a
cada dia. Soluções como as que encontramos nos projetos sociais, nas escolas
de periferia, nos centros universitários, nas comunidades e bairros de todas as
fisionomias, permitem estabelecer um diálogo necessário entre identidade
cultural e políticas públicas.

9

O Projeto FALA GALERA, que vem sendo desenvolvido pela UNESCO no
Rio de Janeiro, tem como objetivo o fortalecimento do papel social da cultura
através da articulação com outras ~sferas de ação pública e do aproveitamento
de experiências comunitárias bem sucedidas dirigidas à juventude. Entre cidades brasileiras, chama a atenção a capacidade mobilizadora do Rio de Janeiro
de criar alternativas diárias de utilização da arte e da cultura no enfrentamento
às mazelas sociais. Neste livro, estão reunidas algumas destas experiências.
Por outro lado, experiências importantes realizadas em São Paulo e Porto
Alegre, também presentes neste livro, nos fazem apostar em uma delicada
engenharia que pode inserir o fazer cultural na formulação de políticas públicas para a juventude.
Transformar esse capital em uma política cultural capaz de gerar uma cultura política de respeito aos direitos cidadãos, de diálogo e de igualdade social
é um desafio de todos.
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Introdução
Regina Novaes
(IFCS I UFRJ- ISER)
Nos últimos anos, a UNESCO vem divulgando amplamente os resultados de
pesquisas, realizadas em várias cidades brasileiras, com jovens pertencentes a
distintos estratos sócio-econômicos, em diferentes capitais brasileiras, com
o objetivo de conhecer suas realidades, suas idéias, ações e perspectivas de
futuro. A relação estreita entre violência e exclusão social é o denominador
comum .que atravessa todas estas pesquisas. A falta de oportunidades de emprego e lazer, a precariedade de serviços públicos, a falta de perspectivas de
mobilidade social, alimentam os preconceitos e a discriminação que, por
sua vez, produzem violência simbólica e favorecem situações onde impera a
violência física.
Em outras palavras, dadas as condições atuais de precarização das relações
de trabalho e de violência urbana, ser jovem hoje no Brasil e no Rio de
Janeiro é pertencer a um específico "grupo de risco" . Pesquisas realizadas
pelo ISER reafirmam que os excluídos da cidadania são mais vulneráveis aos
efeitos cruéis da criminalidade violenta. Nas estatísticas de mortalidade juvenil predominam os negros e pobres. A vítima típica é do sexo masculino
e é morta por projétil de arma de fogo. Como sabemos, associada a questões
econômicas estruturais e a processos de reprodução de desigualdades soeii
ais, a violência urbana gerou a "cultura do medo" . Em conseqüência, produziram-se também sentimentos de indiferença frente ao sofrimento e à
miséria alheia.
Por outro lado, neste mesmo cenário adverso, têm surgido iniciativas sociais que, de diferentes maneiras, buscam reinventar o futuro. São iniciativas
realizadas no âmbito da sociedade civil, sobretudo no chamado espaço comunitário. Este novo e riquíssimo patrimônio cultural, que ainda precisa ser
melhor conhecido, também tem sido objeto de investigação da UNESCO e de
outras organizações governamentais e não-governamentais.

A expressão "cultura do medo" tem sido utilizada por diferentes autores e em contextos históricos diferenciados. Tal como utilizad~ por Soares, refere-se a contextos em que
fenômenos diferentes - como vozes altas no fundo do corredor, indisciplina no trânsito,
brigas de galeras e assassinatos brutais - são homogeneizados e tomados indistintamente
como expressões típicas da " violência carioca". Ver Luiz Eduardo Soares et alli , Violência e
Política no Rio de Janeiro, ISER/Relume Dumará, 1996.
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A partir dos resultados de pesquisas, que têm se preocupado em inventariar
2
e analisar experiências de trabalhos com jovens . podemos perceber a grande
importância de Projetas Sociais di~igidos por e para jovens em comunidades
situadas em áreas consideradas pobres e violentas. São iniciativas que promovem dinâmicas integradoras, incentivam novas produções culturais e produzem espaços de sociabilidade. Neste cenário se inserem e se destacam as expe3
riências que aconteceram no Rio de Janeiro .
De fato, na década de 1990, mais do que nenhum outro estado da federação, no Rio de Janeiro surgiram iniciativas inovadoras para fazer face a esta
situação de fragmentação social. A forte atuação das organizações não-governamentais, inseridas em espaços de grande diversidade cultural, transformaram o ~o de Janeiro em uma espécie de laboratório de experimentação social
que i1Jspira ações semelhantes em outros pontos do país.
Considerando esta dinâmica social que caracteriza a intervenção social em
nossa cidade e, pautando-se nas recomendações da Comissão Mundial de Cul4
tura e Desenvolvimento, descritas no Relatório Nossa Diversidade Criadora e da
agenda proposta pela Intergovernamental Conference on Cultural Policies for Development
(1998), Marta Porto, representante da UNESCO no Rio de Janeiro, convidou
vinte organizações que trabalham com jovens para um conjunto de atividades
cujo objetivo principal era refletir sobre a possibilidade de construção de
uma rede que reunisse projetas e iniciativas voltadas para juventude. O projeto foi batizado de FALA GALERA, nome do livro que já havia sido publicado,
em 1999, com os resultados da pesquisa desenvolvida pela UNESCO sobre os
s
jovens do Rio de Janeiro, sob a coordenação da Professora Cecília Minayo .
Quais os propósitos do projeto FALA GALERA? Desde o início, a idéia era
sensibilizar atares sociais, governos e a iniciativa privada a assumir a
centralidade política da cultura no processo de humanização dos modelos de
desenvolvimento vigentes. Em segundo lugar, reconhecia-se a necessidade de
aumentar a visibilidade e a sustentabilidade das experiências que conjugam
cultura, comunicação e cidadania. A idéia era construir a Rede FALA GALERA. Ou
seja, tratava-se de encontrar formas de agir conjuntamente, tanto para a identificação de fontes de financiamento, quanto para formular e encaminhar propostas de políticas públicas para a juventude.
2

Ver, entre outros, Cultivando vidas, desarmando violências : experiências em educa-

ção, cultura, lazer, esporte e cidadania com jovens em situação de pobreza, coordenado por
· Mary Castro e publicado pela UNESCO em 200 I.
3

Ver Juventude, Conflito e Solidariedade, Comunicações do ISER, número 50, 1998.

4

CUELAR, ]avier Perez. Nossa Diversidade Criadora, 1997.

5

Minayo et alli. Fala Galera - Juventude, Violência e Cidadania na Cidade do Rio de

Janeiro, UNESCO-Brasil, 1998.

Durante o ano de 2001, a partir de uma parceria inicial entre o esqitório
da UNESCO no Rio de Janeiro e as organizações convidadas iniciou-se a construção participativa e co-responsável do Projeto FALA GALERA.
Logo nas primeiras reuniões, os participantes definiram que o foco do
FALA GALERA seriam as experiências de organização comunitária e cultural
que incidem sobre as questões cruciais que estão colocadas para a juventude
hoje. Com o objetivo de valorizar, disseminar e ampliar as diferentes formas
que foram encontradas para trabalhar com jovens, os participantes se propuseram a encontrar caminhos que resultem na invenção de novos postos de
trabalho, na capacitação adequada para estes novos postos, enfatizando a idéia
de promover o "desenvolvimento local".

Os qrupos participantE:s
Como sabemos, as primeiras ONGs no Brasil e, em particular no Rio de
Janeiro, nasceram nos anos 60/70 em um berço religioso (católico ou ligadas
ao movimento ecuménico internacional) e de costas para o Estado autoritá6
rio . A abertura política no início dos anos 80, produziu uma outra onda de
ONGs - muitas vezes resultantes de iniciativas de profissionais que voltavam
7
do exílio - que se envolveram no processo de democratização do país. Na
segunda metade da década 80, seja como desdobramentos daquelas organizações que tinham surgido anteriormente, seja como resultados de novas demandas dos movimentos sociais das chamadas minorias, proliferaram as ONGs
voltadas para as questões raciais, de gênero, para afirmação de opção sexual,
para a proteção do meio ambiente e para a comunicação popular. Por fim, já
no decorrer dos anos de 1990, surgiram outras organizações sociais que podemos classificar como "ONGs comunitárias", assim como, também, nasceram as "ONGs de cultura". Esta quarta geração de ONGs, pode ser diferenciada
das precedentes pelo foco na ação local e pela produção de gestores locais.
Dentre elas destacam-se aquelas que se caracterizarem através de um produto
cultural específico (teatro, música, dança, produção de vídeos) gerando novos tipos de profissionais da área da cultura e da comunicação.
Em um levantamento prévio feito por Cesar Piva, na ocasião, assessor do
escritório da UNESCO no Rio de Janeiro, constatou-se que havia experiências
significativas em todas as "gerações" de ONGs. Considerando a diversidade de

6

À titulo de exemplo, no Rio de Janeiro, podemos citar a FASE e o !SER.

7

Para exemplificar, citamos o !BASE e o IDAC como exemplos desta fase no Rio de

Janeiro.
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organizações, ênfases e localização .geográfica, foram feitos os convites para
participação da construção do Projeto FALA GALERA. O ponto de intercessão
entre os diferentes grupos convidàdos poderia ser assim resumido : são iniciativas que buscam vias inovadoras e criativas para comunicar e implementar os
valores da solidariedade e eqüidade. São grupos que se destacam no cenário
carioca por um considerável poder de atração sobre a juventude, através de
ações que combinam a promoção da cultura e o exercício da cidadania.
Vinte organizações se dispuseram a participar dos encontros preparatórios
para o projeto FALA GALERA. Vejamos agora como podemos distinguí-los.
• Balcão de Direitos e a Coordenação de Segurança Pública, ambos do Viva
Rio, a Educação Ecológica do GRUDE oferecem cursos e atividades para jovens
com o objetivo de incentivar sua integração às comunidades em que moram.
Já a Comissão de Pequenos Projetas da FASE apóia projetas a serem desenvolvidos nas comunidades. Estes quatro projetas desenvolvem trabalhos com
jovens, mas estão inseridos no interior de ONGs maiores, cujo público alvo é
composto por grupos populares de diferentes faixas etárias.
• Na mesma etapa preparatória, também participaram outros três projetas
que têm como público alvo parcelas específicas da juventude excluída: EXCOLA ("moradores de rua"), CRIOLA (mulheres negras), PIM (meninas em
situação de risco) . Nestes projetas são várias as atividades artísticas desenvolvidas em conexão com expedientes para a inserção no mercado de trabalho e
aumento da auto-estima.
• Cinco projetas estão voltados para a capacitação de jovens com ênfase na
área da comunicação (TV N' Ativa, CECIP, CRIAR, UNIR, CONNACTION) . Com
momentos e trajetórias diferenciadas estes projetas estão voltados diretamente
para o uso de diferentes ténicas de comunicação que resultem em integração
do jovem no mercado de trabalho, a partir dos valores da democracia
participativa.
• Seis outros projetas estão voltados para produções culturais específicas:
Orquestra da Cidade Alta; Teatro de Anômimo, Afro Reggae, Armazém de Idéias, Nós do Morro, Jongo da Serrinha. Essas poderiam ser chamadas de "ONGs
de cultura" : caracterizam-se por aliar seus produtos culturais específicos a
questões de inclusão social e cidadania.
• Também participaram outros três : são os projetas voltados para segmentos juvenis locais, que são desenvolvidos no âmbito de "ONGs comunitárias" .
O Grupo Eco/Dona Marta, CEASM/Complexo da Maré, COOPPA-Roca/Rocinha
são exeJ?plos de iniciativas criadas para promover o desenvolvimento local.
Em resumo, a diversidade de inserção institucional trouxe consigo uma
variedade de histórias e múltiplas potencialidades dos projetas em questão,
enriquecendo a troca de experiência e exigindo o exercício de respeito às
diferenças.

RdiE:xõE:s € E:XpE:ctativas
dos qrupos participantE:s
Como o objetivo de recolher subsídios para a primeira oficina, pediu-se
aos convidados que respondessem a um pequeno questionário. Em uma das
perguntas, buscava-se localizar a principal dificuldade identificada por cada
grupo no momento presente. Tivemos o seguinte resultado:

Pnnc1pal ditJculdadE: do Grupo/lnst1tuiçoo
Financiamento

1I

Continuidade e manutenção de quadros
formados na instituição

4

Ampliação do movimento para outros grupos 2
Relação com a polícia
Sede, local próprio
Não respondeu

16

O financiamento, de fato, é a maior preocupação. A questão da sede própria também faz parte do conjunto dos problemas de sustentabilidade financeira. Já assegurar a "continuidade de quadros" e a "ampliação para outros
grupos" estão ligados a metodologias de trabalho e prioridades dos grupos.
Contudo, na discussão levada pelos grupos, se estes dois obstáculos não se
resumem ao aspecto econômico, via de regra, a insegurança financeira sempre
perpassa todo o trabalho.
Por outro lado, "a relação com a polícia", que aparece como a principal
dificuldade para o desenvolvimento do trabalho em, apenas, um dos grupos,
também foi motivo de grande discussão. Esta dificuldade reapareceu quando
- considerando que os projetas trabalham em espaços caracterizados como
pobres e violentos - em outra pergunta buscamos avaliar como e até que ponto os
problemas do entorno influenciavam na realização das metas de cada grupo.
Solicitamos, então, que os participantes dessem notas de 1 a 1O para "fatores
externos" que interferem no desenvolvimento de seus trabalhos com e para
jovens.
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Nesta etapa participaram ativamente César Piva e Bianca Brandão (pesquisadora do

Probl€mas qu€ atdam o d€s€mp€nho do qrupo ou €ntidad€
' (Média das notas atribuídas)

16

Credo religioso

2, 6

Interferência das famílias

3, 8

Intervenção do tráfico

5, 4

Órgãbs do governo

5 ,7

Ações da polícia

6, 3

Fragilidade das associações locais

6, 7

As notas foram de 2, 6 a 6,7. É interessante notar que os extremos foram
evitados. O que pode indicar a necessidade de levar sempre em conta a combinação do conjunto de fatores . De fato, todos os aspectos merecem atenção
quando se trata de buscar a (re)construção do espaço público nas áreas mais
abandonadas da cidade, através de trabalhos voltados para a juventude. Neste
sentido, é importante comentar um pouco as notas atribuídas.
Religião e Família - Levando em conta a diversidade das religiões na sociedade brasileira e, sobretudo, o crescimento das denominações evangélicas
pentecostais nas áreas pobres e violentas do Rio de Janeiro, indagamos sobre a
interferência/obstáculo que o aspecto religioso poderia ter no desenvolvimento dos trabalhos com jovens voltados para a produção cultural já que, muitos
deles se ancoram em nossas heranças africanas. Na mesma linha de raciocínio,
indagamos sobre as famílias pois, as expectativas dos pais em relação ao futuro
ou inserção imediata dos filhos no mercado de trabalho, também, poderiam
interferir em dificuldades de recrutamento de jovens para trabalhos culturais.
Ambas as respostas não se aproximam de zero, ou seja, reconhece-se dificuldades advindas de credos religiosos e expectativas das famílias. Mas as médias
(abaixo de 4) indicam que se tratam de obstáculos contornáveis.
Governo e Tráfico - Por outro lado, as respostas ao questionário indicam
o reconhecimento de que a ausência e/ ou presença tanto de poderes públicos
quanto do tráfico de drogas, nas áreas em que atuam as entidades, fazem
diferença para a dinâmica do trabalho desenvolvido. Ambos ficaram com média
acima de cinco. Necessário seria aprofundar estas questões detalhando quais
são os órgãos e instâncias de Governo às quais os grupos se referem em cada
local para saber se é sua ausência ou presença indevida que mais dificulta o
trabalho. Por outro lado, em que sentido e circunstâncias as atividades do
comércio de drogas afetam as iniciativas das entidades em questão.
Polícia e Associações Locais - Por fim, os maiores obstáculos foram identificados na ação da polícia ( 6, 3) e na fragilidade das associações locais ( 6, 7).
Quanto à polícia, as respostas confirmam informações de pesquisas anteriores
que revelam que as práticas dos policiais no interior das comunidades são

imprevisíveis e, via de regra, envolvem corrupção e violência. Já as notas at;ribuídas ao item "fragilidade das associações locais" traz um tema que é ainda
pouco explorado. Considerar este aspecto pode ser importante para pensar as
organizações comunitárias voltadas para a juventude. Está se gestando um
novo tipo de associativismo local? Através destes trabalhos pode estar havendo
renovação, complementação ou questionamento de práticas instituídas nas
associações de moradores e centros comunitários?
Não temos informações suficientes para responder a estas perguntas. Contudo, vale salientar que um dos efeitos esperados do Projeto FALA GALERA é
fortalecer iniciativas locais que visem tanto a inserção dos jovens na construção
do "espaço público" nas favelas, quanto seu acesso a todos os da cidade. Neste
sentido, as respostas acima apontam para a necessidade do exercício da tolerância frente aos valores e escolhas religiosas, assim como evidenciam a demanda
de uma presença mais efetiva e qualificada do Estado e da Polícia nas comunidades. Por outro lado, indicam também a urgência de encontrar os caminhos
para criar constrangimentos para o poder ilimitado do tráfico de drogas e para
promover o fortalecimento das associações locais. Em síntese, os coordenadores
dos Projetas reconhecem a importância de suas atividades, mas percebem também que há pontos frágeis que diminuem seu potencial transformador.
No mesmo questionário acima citado, foram feitas duas perguntas sobre as
expectativas dos participantes em relação ao Projeto FALA GALERA.
O qu€

voe~

qostaria qu€ aeont€e€sS€ no FALA GALERA?

Intercâmbio I troca de experiêndas

7

União dos grupos I ações coletivas

6

Aumento de parcerias

4

Maior visibilidade do grupo

2

Articulação de políticas públicas

2

O qu€

voe~

qostana d€ €Vltar qu€ aeont€e€SS€ no FALA GALERA?

Descontinuidade das atividades

II

Falta de resultados concretos

8

Teorias sem práticas

2

Chama atenção, de um lado, o consenso. em torno da necessidade de maior
intercâmbio para troca de experiência, união dos grupos e parcerias e, por
outro lado, o temor da descontinuidade e a falta de resultados concretos,
pontos que expressam as dificuldades já vividas em tentativas anteriores de
construir redes e demais articulações entre os grupos.
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Em linhas gerais, podeinos dizer que nas discussões durante as Oficinas
organizadas pelo Projeto FALA GALERA evidenciaram-se demandas de mecanismos que garantam maior visibilidade e sustentabilidade para o conjunto
dos trabalhos desenvolvidos. Ao mesmo tempo, percebe-se a necessidade de
ultrapassar a área estrita dos "projetos sociais" dirigidos aos jovens em "situação de risco" para poder pensar em novas "políticas públicas" voltadas para a
juventude em seus vários e diversificados segmentos. A idéia é explorar brechas das leis já existentes, incentivar a proposição de novas leis que provoquem deslocamentos de poder e, ao mesmo tempo, fortalecer as instituições
da sociedade civil. Novas articulações entre as experiências localizadas e instâncias públicas é que podem produzir um "lugar social" para os jovens moradores das áreas da cidade onde se manifestam com maior veemência as desigualdades sociais que se aguçaram nos últimos anos.

Uma aqE:nda para o
Projdo f"ALA GALERA
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A idéia de construção participativa do Projeto permeou o conjunto das
atividades preparatórias do FALA GALERA. Muitos grupos e entidades colaboraram voluntariamente com seu trabalho profissional nas Oficinas. Para usar
termos já consagrados nesta área da cultura, podemos dizer que os grupos
participantes aliam know how (conhecimento técnico) e Know Why (razão de
9
ser) . Aliam a criatividade e a capacidade de pensar criticamente sobre o mundo. Partilham sentidos e valores, têm diferentes histórias, habilidades, inserções institucionais, áreas de atuação.
Certamente, os Projetos em questão, também, têm acessos a recursos humanos e materiais diferenciados, o que pode levar a um hiato entre os valores e
princípios norteadores e a prática do "correr atrás" para se destacar, para estar
na mídia, para responder às exigências dos financiadores . Falou-se também da
necessidade de considerar e contornar o risco dos "mais famosos" perderem
os vínculos reais com as comunidades locais e com outros Projetos nascentes.
A partir destas dúvidas e constatações, foram se delineando caminhos de
desdobramentos do Projeto.
A necessidade de contribuir para o melhor desempenho da escola pública
foi um consenso. Com este objetivo, o escritório da UNESCO no Rio de Janeiro pr<?moveu a participação de vários dos projetos participantes da Rede FALA
GALERA no programa PAZ NAS ESCOLAS, desenvolvido em parceria com o
9

Sobre o assunto }avier Pérez Cuéllar (org). Nossa Diversidade Criadora. Relatório da

Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento. UNESC0, 1996.

governo estadual. Através deste programa, os grupos (ONGs de cultura) desenvolveram várias oficinas e atividades culturais nas escolas que foram abertas nos fins de semana transformando-as, assim, em espaços de lazer e agregação social. Mais recentemente, outras atividades foram desenvolvidas em outro sub-projeto intitulado FALA GALERA NAS ESCOLAS.
A Rede FALA GALERA também participou do Primeiro Encontro de Ações de
Cultura e Cidadania da Cidade do Rio de Janeiro que aconteceu no Museu da República,
de 5 a 1O de novembro, durante a Semana da Cultura.
O evento foi iniciativa do grupo Tangolomango (ver www. Tangolamango.
com.br), e representou uma tentativa de deixar "marcas positivas" do Projeto
FALA GALERA no calendário e nos espaços culturais da cidade do Rio de
Janeiro. Neste momento já estão em andamento os preparativos para Segundo
Encontro que acontecerá também no Museu da República em 2003.
Por outro lado, um espaço para fazer circular informação e promover reflexão, foi outra demanda dos participantes das Oficinas do Projeto FALA GALERA.
Assim nasceu o Curso Temático Juventude, Cultum e Cidadania que deu origem a este
livro. Para a realização do Curso, a UNESCO articulou uma parceria com o ISER,
instituição a qual pertenço, e com a Coordenadoria do Desenvolvimento Humano do Estado do Estado do Rio de Janeiro. Respondendo pela Coordenadoria, o
Dr. Ricardo Henriques apoiou e participou pessoalmente da iniciativa. Em sua
elaboração, o curso contou ainda com o apoio da socióloga Solange Rodrigues
do !SER-Assessoria. Para sua realização, contou com o espaço do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O Curso foi montado a partir de temas sugeridos durante as oficinas do projeto FALA GALERA. Seu programa buscou combinar a divulgação de resultados de
pesquisa, exame dos conceitos e reflexões sobre experiências (ver Anexo) . Entre os
expositores convidados predominou os que vivem no Rio de Janeiro. No entanto,
tivemos também oportunidade de trocar experiências com especialistas e/ ou gestores de políticas públicas de São Paulo, Bahia e Porto Alegre.
Ao definir o público alvo, buscamos atingir a própria Rede FALA GALERA,
movimentos comunitários, educadores sociais, jovens interessados em discutir os temas. Mariana C. Santos e Bianca Brandão, assistentes de produção,
receberam 160 inscrições. Acompanharam o curso, com encontros quinzenais, que aconteceram de maio a novembro, com uma média de 90 pessoas
por encontro. No final, ao fazer a avaliação, os participantes afirmaram que o
Curso cumpriu seu objetivo ao difundir info"rmações qualificadas, ao promover capacitação teórica, ao oferecer espaç.o de reflexão sistemática sobre os
desafios presentes nas iniciativas voltadas para a juventude.
Não podemos dizer que, durante a realização do Curso, a Rede FALA GALERA se estruturou, ganhando a autonomia e contorno definidos. Mas é possível afirmar- sem medo de errar- que, nestes meses de realização, durante as
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exposições, nos debates e rios intervalos surgiram inúmeras oportunidades de
intercâmbios entre Projetos e experiências existentes.
Este livro, que agora publicamos, estava desde o início prometido. Tinha a
pretensão de reunir todas as contribuições, tornando-se assim uma espécie de
grande apostila que poderia ter múltiplos usos, em espaços diversos. A promessa não pode ser totalmente cumprida. Muitos dos expositores e coordenadores de mesa, justificados pela sobrecarga de trabalho, não puderam rever as
transcrições das fitas gravadas e autorizar a publicação. Sem dúvida, suas contribuições vão fazer falta. No entanto, a riqueza do material aqui reunido é
grande e supera as expectativas iniciais. Neste sentido, creio poder dizer que,
também através deste curso, a UNESCO cumpriu seu papel de mediadora e
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impulsionadora do Projeto FALA GALERA.
Para finalizar, creio ser importante salientar que, neste livro, procuramos
não economizar reflexão ou minimizar desafios.
Com ênfases e através de caminhos diversos, questiona-se aqui uma afirmação corrente: "o objetivo maior dos Projetos Sociais é ocupar o jovem da
favela para afastá-lo da criminalidade". Essa afirmação, como sabemos, não é
totalmente destituída de verdade. Além disto, este fragmento de verdade quase
sempre vem acompanhado de boas intenções. Entretanto, a repetição desta
idéia, sem questionamento, acaba por reproduzir preconceitos, estigmas e generalizações que criminalizam indistintamente os habitantes de determinadas
áreas da cidade. Vincular diretamente a existência de Projetos Sociais - governamentais e não governamentais - ao objetivo de "tirar o jovem do tráfico" torna
"suspeito", um criminoso em potencial, cada jovem morador de áreas consideradas pobres e violentas.
Para evitar este ciclo vicioso, é preciso focalizar outros ângulos da vida deste
segmento de jovens e encontrar caminhos que alterem mecanismos reprodutores
de desigualdades sociais. Ou seja, a busca de uma maior eqüidade precisa estar
realmente embutida na concepção, formulação, implementação e avaliação das
políticas públicas para a juventude. E, como insistiram vários autores deste livro,
as iniciativas localizadas - governamentais e não governamentais - precisam ser
conjugadas com políticas de emprego e de educação de qualidade.
Finalmente, no que diz respeito especificamente à produção cultural, é
preciso realmente "ver" as expressões de arte e cultura surgidas no cenário
dos Projetos. Questionar sua "invisibilidade cultural" é reconhecê-los como
potenciais produtores de múltiplas linguagens artísticas. Um novo olhar sobre
estes .produtos culturais pode contribuir para modificar a visão estreita e
preconcebida sobre a vida nas favelas, pode favorecer a interlocução com a
juventude envolvida nos Projetos, e tornar-se, ainda, uma via para questionar as concepções excludentes sobre as quais se assentam as políticas públicas na área da cultura.
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politicas
públicos
E: juvE:ntudE::

ueria agradecer em nome da prefeitura de Porto Alegre por este
convite e também parabenizar
os organizadores, pela concepção desse curso, em módulos.
Acho muito importante que
consigamos trocar algumas idéias, algumas experiências, e que
em conjunto, possamos crescer
a €Xp€ritncia
e aprender.
Queria dizer que nós, em
da S€cr€taria
Porto Alegre, temos uma situação diferenciada, porque esta- Municipal d€ Cultura d€
mos no governo há treze anos e
Porto Al€qr€
meio, com um governo levado
pelo Partido dos Trabalhadores,
por uma Frente Popular. Isso é Margarete Moraes
uma vantagem, pois temos a pos- (Secretaria Municipal de Cultura
sibilidade de estabelecer políti- de Porto Alegre)
cas continuadas, sistemáticas,
políticas a longo prazo, desenvolvidas ao longo desse tempo. Outra vantagem
é que a cada eleição temos a aprovação da população da nossa cidade. Por
outro lado, também temos uma responsabilidade muito maior de mantermos
todas as nossas ações, e de procurarmos surpreender a cidade de Porto Alegre,
encantar com outras questões, com outras propostas.
Nós, da Secretaria Municipal da Cultura, todo esse tempo insistimos em
humanizar a cidade de Porto Alegre. Queremos uma cidade humanizada, insistimos no esmero da produção, na ampliação do número de freqüentadores,
de criadores em nossa cidade; no apoio às vanguardas, no respeito ao nosso
património e à nossa história. Enfim, nós queremos uma política inclusiva,
políticas de inclusão, em todos os sentidos, em todas as dimensões. Gostamos
muito de soluções simples e eficazes, que às vezes encantam, que às vezes
surpreendem, que às vezes espantam inclusive , cuja ilustração mais próxima
da nossa realidade atual é o vídeo chamado "Olho da rua".
Desde o início, na Secretaria da Cultura, tivemos como projeto emblemático,
mais importante e significativo, aquele que nós denominamos de
"Descentralização da Cultura". Iniciado ma"is ou menos há dez anos , ele tem
como norte a inserção da arte e da cultura capilarmente na vida e no cotidiano
das pessoas. Essa inserção, abrangendo todo o território da nossa cidade de
Porto Alegre, é uma idéia que também, desde o início, abraçou a integração
social da juventude mais pobre. Uma idéia que foi concebida, pensada, articu-
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lada, discutida e realizada coletivamente, com todas as comunidades, com
todos os autores e atores, sujeito~ desse processo. Cada um representando um
lado. Dessa forma nós definimos essa descentralização da cultura, ainda hoje
inacabada, sempre inconclusa, sempre em transformação. Acho que, sem nenhuma arrogância, posso dizer que Porto Alegre tem hoje, de forma consolidada nas 16 regiões do orçamento participativo, espaços de diálogo e de convivência. Espaços que são também os geradores de outros olhares, de outros
gostos pelo mundo e, em alguns casos, vão ser geradores de novos códigos, de
novas posturas, de novos valores diante da vida.
Consideramos que é dever do poder público, do governo municipal, no
caso da cultura, abarcar todas as fases do processo, que começa pelo apoio à
criação e à produção. Depois, com o incentivo à circulação, à difusão da arte e
da cultura: o direito das pessoas à fruição das melhores obras desse património cultural da humanidade. O governo também tem a obrigação de proporcionar momentos de reflexão, de crítica, de entendimento da realidade- como
está sendo realizado neste curso hoje - , além da proteção ao nosso património. Isso dá uma idéia geral sobre a Secretaria Municipal da Cultura, na qual
nós conseguimos, através do projeto de Descentralização, oferecer condições
para realizar atividades, debates de iniciativas, que são, do nosso ponto de
vista, chaves fundamentais de acesso ao mundo do poético, do imaginário, ao
mundo da imaginação e do sonho, ou seja, ao mundo sensível e reflexivo. Isso
acontece em locais institucionais, mas também - e principalmente - em locais
alternativos: em salões de igrejas, em associações de bairro, escadarias, ruas,
sindicatos; onde a comunidade se reunir e considerar o espaço adequado para
que o trabalho aconteça com o máximo de dignidade possível.
Desde o primeiro governo - somos um governo de esquerda, e temos
orgulho disso- compreendemos como um dever ético, no mínimo, a nãocontinuidade de uma história de violência, de exploração, de exclusão, persistentes desde o início, desde a colonização, desde a conquista do Brasil. Um
modelo que se agrava nos anos oitenta do século XX, com a imposição do
modelo neoliberal e a adoção do Estado Mínimo, que desobriga os governos
a investirem ou a financiarem políticas de cunho social no nosso país. E aí
vem a concentração de renda e o empobrecimento da população, logo seguido pelo analfabetismo, e o trabalho infantil, por sua vez causadores da cultura
da violência e da ausência de futuro para as crianças e para a juventude. Ou
seja, queremos construir uma sociedade em que os direitos humanos não
sejam .mera retórica, mero discurso. Para isso, é preciso políticas claras, explícitas e determinadas, porque essas crianças que nascem em famílias pobres
têm como única possibilidade, como caminho natural, o trabalho- que também pode ser nas redes de tráfico, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E
elas ficam sem direito ao desenvolvimento pessoal, ao lazer, à escola, ao espor-
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te, à arte, à vida. E aí queria citar o sociólogo Luís Eduardo Soares, que esteve
em Porto Alegre como consultor de segurança do governo Tarso Genro, com
quem nós aprendemos muito. Por exemplo, nós aprendemos que o tráfico
oferece -palavras dele- , beneficio material imediato e a vantagem simbólico-afetiva do poder. Ou seja, no "trabalho" que a criança está fazendo, no
tráfico, ela ganha mais e melhor. Às vezes ela tem uma função na hierarquia
que lhe confere poder; ela tem uma arma na mão, ou ela determina algumas
regras, e passa a ser temida, a ser respeitada. Isso eleva a auto-estima dos jovens
e das crianças, da gurizada, exatamente numa fase da vida em que o adolescente é um ser inseguro em relação à própria identidade, em relação ao próprio
valor. Ou seja, nós partimos de milhões de adolescentes em nosso país que
estão totalmente expostos à violência e sem nenhuma chance, sem nenhuma
possibilidade de um futuro digno.
Não sei como é no Rio de Janeiro, mas posso garantir que em Porto Alegre,
infelizmente, o referencial social ainda é o homem branco, urbano, de formação europeizada. Nós consideramos que a segregação cultural é tão avassaladora
quanto a marginalização econômica, ou mesmo o confinamento étnico. E
continuamos perseguindo, insistindo nessa questão de promover a arte e a
cultura como aspecto fundamental, como aquele que dá sentido à vida das
pessoas, independente de idade, de condição social, de raça, de gênero, de
estilo, ou de local de moradia.
Neste quarto mandato, cuja pauta se resume a duas palavras de ordem auto-superação e renovação- nós mantivemos todas as políticas da Secretaria.
No caso da Descentralização da Cultura resolvemos dedicar um olhar especial
às minorias - que são maiorias - , e que sofrem algum tipo de preconceito.
Então, estabelecemos assessorias dedicadas ao negro, à mulher, ao idoso, ao
nativismo - incluído, no nosso caso, os excluídos sociais, não apenas os pobres - , às crianças, meninos e meninas de rua, que vivem na miséria absoluta
e que não são nada, não têm nada. Esse trabalho não existia, e o vídeo trabalha
com esse tipo de público. Porque consideramos que resignação ou conformismo não são qualidades humanas, e com certeza os jovens partilham dessa
opinião. Desse diálogo estabelecido entre todas as partes surgem projetas, apoio,
parcerias.
Em relação à juventude, o foco desse curso, em primeiro lugar, ela não
pode se perder por aí. Tem uma música no Rio Grande do Sul, do Flávio Bicca,
que diz: "nos anos 90 eu não vou me perder "por aí", a música fala que ele já
perdeu duas décadas da sua vida, primeiro contra a ditadura, etc. E essa juventude não pode se perder por aí. Como é o caso do continente africano, que
está sendo dizimado porque 60% dos jovens estão infectados pelo HIV: É a
destruição de um continente. Achamos que o poder público tem muitas responsabilidades, sim. E aqui cabe falar sobre cultura, porque eu sou Secretária
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da Cultura e, no nosso caso, devemós oferecer pautas, agendas atraentes, desafiadoras, provocadoras.
Nem as pessoas, nem as famílias são iguais. Elas são singularidades e devem
ser desenvolvidas na sua singularidade, no seu desejo próprio. A nossa experiência diz que o enriquecimento se dá na troca entre os diferentes. E o respeito
também, na soma dessas diferenças. Um órgão público não consegue nada
solitariamente, mas em volta dele existe uma rede que envolve vários órgãos
do município. Cada um faz a sua parte, a gente trabalha coletivamente. Mas
vou falar sobre aquilo que nos diz respeito, que é a cultura.
Vou falar rapidinho sobre algumas políticas que já acontecem há algum
tempo em Porto Alegre, que seguem se desenvolvendo agora, e algumas que
são novidade este ano. A primeira, nós chamamos acesso à livre criação, à livre
fruição da arte e da cultura. São as oficinas. Vocês sabem o que são oficinas.
Existem em torno de 70 oficinas nas mais diversas linguagens em Porto Alegre. Eu acredito que ajudam, elas não resolvem, mas ajudam os jovens a encontrarem seu caminho, se conhecendo. Olhando para dentro, as pessoas podem olhar para o lado e olhar para o mundo e ter uma visão mais abrangente
da vida. E, sobretudo, essas oficinas estimulam a curiosidade, o querer saber, o
querer fazer. Em Porto Alegre, de acordo com um levantamento que fizemos,
os jovens mais se afinam, mais se interessam, pelas artes cênicas: são 70% de
jovens. Depois vem a música e depois as outras linguagens.
Temos um segundo tipo de oficina, que responde à questão mais dramática, que são as oficinas de inclusão social para meninos e meninas de rua.
Não é um público fixo, e é muito difícil de trabalhar, pois eles têm muitos
problemas, sua vida é um drama. Vou citar uma das que existe, que acontece
todas as tardes em uma ONG. Não há muitas ONGs em Porto Alegre, mas essa
existe, é o Grupo Afrochê, que faz pesquisas das raízes africanas de Porto
Alegre. As crianças ficam lá todas as tardes, e a Prefeitura financia o trabalho
que é feito com percussão, dança, capoeira. Outra é o Olho da Rua, entre
tantas outras.
Outra política que eu considero obrigação de um órgão público é a transmissão para as próximas gerações do património cultural situado num território, no caso em Porto Alegre, considerando como património as obras estéticas e as obras de pensamento, as criações de artistas e as anônimas. Enfim, um
conjunto de valores que dão sentido à vida. É uma programação regular, sistemática, de apoio à visitação a museus, mostras, exposições, bibliotecas. Apesar
de o k>cal ser aberto, e que qualquer pessoa possa entrar, há programas que
incentivam as pessoas a freqüentarem. Há outras programações, em todas as
áreas, e poderia citar o Divercine, que é um festival internacional de cinema,
composto pela cinemateca uruguaia, um festival de 15 dias de duração que
acontece há dez anos em Porto Alegre, voltado aos adolescentes, mostrando o
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que há de mais contemporâneo e mais qualificado na área do cinema . .Criamos um projeto chamado Rock na Radamés, que acontece uma vez ao mês, quando todas as vertentes do rock são chamadas, sempre com casa lotada e sempre
para um público absolutamente jovem.
Há projetas de educação patrimonial no Arquivo Histórico. Por exemplo:
há uma ação cênica que tem um personagem que é um detetive, e ele instiga as
crianças. Relata, num dos casos, o incêndio que houve no Mercado Público de
Porto Alegre, em 1918, e as crianças vão procurar no arquivo os dados sobre
isso, como forma de desvendar o mistério. É um projeto de sensibilização do
patrimônio e de conhecimento da história.
Queria falar sobre o que eu acho mais importante, inspirada nas idéias de
Luis Eduardo Soares, que denominei: reforço narcísico positivo, ou elevação da autoestima, ou a glória do reconhecimento. É exatamente sobre a disputa que a arte e a
cultura travam com o mundo da marginalidade, também tão atraente para
estes jovens, que vão ter vida tão curta, que não leva a nada. Temos um Festival
de Música, na quinta edição, e que leva cerca de mil novos compositores jovens
a se apresentarem. Há etapas eliminatórias que acontecem nas 16 regiões do
Orçamento Participativo, uma em cada região, onde oferecemos um bom palco, boa estrutura. Os dezesseis finalistas, um de cada região, têm garantida a
participação em um CD, com toda qualidade profissional. Outro projeto é o
Novas Caras, que acontece uma vez ao mês no teatro de câmara Túlio Piva e é
dirigido aos grupos iniciantes, aos grupos de teatro e de dança não profissionais, geralmente oriundos das oficinas de Descentralização. Chega um ponto,
em que as turmas das oficinas alcançam sua autonomia, a sua independência,
e não querem mais a oficina. Então eles saem pela cidade a fazer teatro. Assim,
eles têm este espaço garantido no teatro da prefeitura.
A oficina "Olho da Rua" trabalha com meninos e meninas de rua que
vivem nas piores condições possíveis , aqueles que a cultura não consegue
tirar das ruas, não consegue levar para os abrigos. É a situação mais dramática, mais difícil.
O Hip-Hop também tem apresentação garantida uma vez ao mês, na Usina
do Gasômetro. Amanhã começa um grande encontro de Hip-Hop, de quatro
dias, no auditório Araújo Vianna: é o Trocando Idéias. São onze atividades, das
quais participam mais de nove cidades, com representações do Chile, Uruguai
e da Argentina. Haverá, por exemplo, uma oficina com apresentações do encontro das mulheres do Hip-Hop. São várias pautas, em vários locais. Isso já
aconteceu em Porto Alegre e é muito importante o Hip-Hop tomar conta da
cidade.
Depois, temos aquilo que eu chamei de prestígio e amor à leitura e à escrita, ou
imaginação pouca é bobagem, são várias atividades. É! Tem de ter um título atraente.
Por exemplo, Concurso de Histórias de Trabalho ou Noite na Favela, que é a contação de
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histórias voltadas aos jovens estudantes. Há, ainda, a oficina de histórias em
quadrinhos, pois os jovens se ide~tl.ficam muito com essa linguagem; oficina
de crítica e produção textual, curso de formação de contadores de histórias.
Poemas no Ônibus é um concurso para todos, mas digamos que 90 por cento
dos que participam são jovens. Eles mandam os seus poemas, é feita uma
seleção e 50 poemas são aprovados e circulam por um ano em todos os ônibus da cidade. Cada ônibus tem cerca de seis adesivos com poemas, não com
propaganda de nenhuma empresa. Isso já existe há dez anos. A origem desse
projeto foi uma viagem que o prefeito Tarso Genro fez, e viu no metrô de
Londres. Anos depois, eu estive em Londres e fui conferir este projeto. Lá,
havia durado apenas um ano. Em Porto Alegre se mantém há dez anos, e eu
acho isso importante. Há ainda a criação de mais bibliotecas na periferia. Um
projeto totalmente diferenciado. Eu acho que adianta. São pequenas ações que
adiantam e que, articuladas, vão ganhando vigor.
Há também o estímulo à geração de renda. Não é um projeto só da Secretaria da Cultura, é integrado a outras. Nós trabalhamos com reciclagem de
papel, com oficinas de reciclagem artística. No ano passado, nós trabalhamos
com 36 jovens, talvez os números sejam pequenos para vocês, mas vocês têm
de considerar que Porto Alegre é uma cidade com apenas 1 milhão e 300 mil
habitantes. Os jovens receberam uma bolsa ao longo do ano, de R$1 50,00
mensais, e confeccionaram, aprenderam a fazer papel artesanal que foi vendido para o próprio Governo. No Fórum Mundial da Educação, eles venderam
1S mil folhas e, depois, calendários. Hoje, eles retornaram às comunidades de
origem, onde são oficineiros. Eles são pagos pelo Governo para serem
oficineiros. Trabalham em escolas, centros comunitários e também nos projetas do arquivo da Prefeitura de Porto Alegre. Também tem a edição de livros
sobre essa história.
A última questão, que considero fundamental - estou apenas citando alguns exemplos que são mais significativos - , são os debates, os momentos de
reflexão. O título que eu tinha colocado era Opinião própria é honestidade existencial
na pluralidade. Uniformização é sinônimo de indiferença . Nós temos que estimular a
pluralidade com respeito à diferença. Esse é o único projeto que não aconteceu ainda, vai acontecer agora em julho, o "Idéias Provocantes". São quatro encontros mais ou menos como esse aqui, em módulos, sobre comportamentos,
manifestações culturais alternativas, comportamento com novas vertentes. São
as obras da vanguarda, são as novas linguagens, linguagem eletrônica, a pintura do corpo, o culto à tatuagem, a literatura de transgressão, os focos criativos
na imprensa e na televisão brasileira, dirigido basicamente ao público jovem.
Essas são algumas idéias da nossa experiência na Secretaria Municipal de
Cultura de Porto Alegre como um todo, que por sua vez é articulada a políticas para a juventude da Coordenadoria dos Direitos Humanos e Cidadania,
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órgão do gabinete do Prefeito, as quais fundamentam o nosso trabalho. Nós
acreditamos que os jovens têm todo o direito de compreender esse mundo,
saber por que estão aqui, dar sentido a sua vida. Mas mais do que isso. Todos
nós, jovens ou velhos, temos direito ao lazer, temos direito à felicidade, ao
gozo da vida. Trata-se do trabalho da Secretaria Municipal da Cultura, e quero
que vocês saibam também que é um trabalho inacabado, inconcluso, pois é
preciso estar sempre muito sensível e muito atento a tudo aquilo que está
acontecendo na vida.
Nós temos certeza que a cultura não é apenas recursos para outras políticas.
Tem objeto próprio, vale por si mesma. Portanto, é preciso sensibilizar os
governos sobre a importância de que seus organismos culturais devam ter um
orçamento. Pois não se pode tratar as artes como se fossem supérfluas. Elas
não são verniz, nem superficialidades; são fundamentais no desenvolvimento
das pessoas. E acho que isso não é assistencialismo, se trata de investimento em
pessoas. Não é investimento em asfalto, em saneamento, numa obra, mas é um
investimento que ninguém vai tirar, que é o enriquecimento interior, espiritual de cada pessoa.
O que é que havia em Porto Alegre, na área da cultura? Os grandes talentos
que desde o início da cidade- poderia, mais remotamente, falar em Jerônimo
De Ornellas, Luciana de Abreu, Elis Regina, Érico Veríssimo, Iberê Camargo são talentos que por si só conseguiram quebrar fronteiras e ir além, marcando
uma geração nos anos sessenta. Eu poderia sinalizar outros que vocês conhecem também, como o Walmor Chagas, Paulo César Pereio, Ítala Nandi, tantos
outros ... Uma geração talentosa que não tinha como sobreviver do seu ofício,
da sua arte, em Porto Alegre. Hoje os nossos artistas têm condições de permanecer, de continuar morando em Porto Alegre. Há todo um envolvimento
econômico que o governo proporciona, que também chega nos artistas, chega na cultura. Mas, apesar de existirem os talentos, por outro lado havia um
circuito absolutamente pobre, porque era dirigido a um público restrito. O
que determinava era quem tinha poder aquisitivo, quem podia pagar o ingresso, podia assistir ao espetáculo, podia comprar o livro e ter acesso a esse mundo. Nós entendemos que todas as pessoas são seres criadores e portadores de
cultura. Todas as pessoas. Começando pelas crianças, que têm direito de desenvolver a sua potencialidade em suas formas de expressão, não importa se vão
ser artistas ou não, se vão ser escritores. Isso é o que dizia Augusto Boal: "Todos podem criar. Uns mais, melhor, outros mais rápido, mas todos têm condições de desenvolver sua criatividade pelo prazer, para ser mais feliz". Às vezes
pegar uma folha de papel e conseguir desenhar dá uma alegria, ou trabalhar
em alguma tela, em alguma elaboração intelectual, gratifica, realiza as pessoas.
Então, nessa situação, a maioria fica refém da televisão, dos próprios programas que eu não vou citar, que fica no mundo da ignorância. Não sabe, não
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compreende as relações que às vezes não consegue criar, e acha que isso
também é natural, e aumenta a segregação, e aumenta a discriminação. Por
isso eu disse, na primeira frase, que nós continuávamos insistindo na ampliação da criatividade, e na ampliação de freqüência também. Para que as
pessoas tenham acesso e possam usufruir. As leis de incentivo à cultura que
pretensamente têm essa função, são pagas pela população; não são as empresas que gastam, é o governo que abre mão dos seus recursos fiscais. São leis
de incentivos fiscais . Então, os grandes espetáculos são financiados pelo
governo e as empresas produtoras cobram ingresso, e as pessoas não têm
acesso ao que é realizado. Ninguém tem 40, 50 Reais para assistir a uma peça
de teatro. Acho que essa é a melhoria de Porto Alegre. Por exemplo o Porto
Alegre em Cena, um grande festival de artes cênicas que temos lá. Já levamos
teatro de Cuba a Porto Alegre, da Suécia, já levamos Hanna Shygulla, o
Madredeus de Portugal, e em todas as casas de teatro da cidade os ingressos
custavam 5 Reais, e na periferia era de graça.
No ano passado, se apresentaram 50 dos espetáculos mais contemporâneos, mais sofisticados. Porque é preconceito achar que para o pobre a estética
não faz falta . Aí se contentam em rodar tudo em papel mimeografado. Não é
assim. A mesma equipe, o mesmo rigor que esteve lá, tem de estar aqui. Eu
acho que tem de se acostumar com aquilo que é bom e saber que tem direito
a isso. Essa é a nossa política.
Os meninos de rua em Porto Alegre, que aparecem no vídeo, eles têm
como elementos estruturantes de uma utopia, a idéia de conviver com uma
família, de ter trabalho e escola. Como já disse, a situação mais dramática é a
desses meninos. Oitenta por cento deles já voltaram para casa. É feito um
trabalho em rede , acompanhada não só pela Secretaria de Cultura, mas também pela Assistência Social, pela Saúde, etc. No caso dos meninos de rua é
bem mais difícil. O que tem em Porto Alegre é uma escola para meninos de
rua, que pertence à Secretaria de Educação, mas que não é uma escola tradicional. É uma escola diferenciada, e a casa deles é essa escola. Eles andam na
rua, e voltam para escola, mais ou menos como um abrigo. Eles já não estão
mais na idade de adoção e tem coisas que tu não consegues mais recuperar.
Não têm família, eles não têm para onde voltar, como era o sonho. E até aí,
quando assisti a essa menina (no vídeo), me emocionei muito. O sonho é ser
chefe do tráfico, é cuidar da polícia. Mas depois a menina se entrega, diz que
precisa de um psicólogo para isso, aliás uma psicóloga, "é a psiquiatra que
vai me. dar conselho e aí eu vou ser alguém". São crianças sofridas, endurecidas mas que têm aquele sonho, aquele desejo de ter um aconchego, de ter
amor, de ter carinho na sua vida. Essas crianças do vídeo, foram 15O no total
que participaram das oficinas, digamos que cerca de 3 O têm o cartão da sala
P.F. Gastai, nossa sala de cinema, e eles são freqüentadores, e eles participam
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do Hip-Hop e de outros projetas. E é muito emocionante, quando nós .passamos o vídeo num bairro, inclusive o vídeo da Tata Amaral, de São Paulo,
sobre a periferia, os jovens da periferia de Santo André. Eles assistem, e eles
dão opinião. E pela primeira vez a Tata conseguiu falar com os protagonistas
do filme, que, por seu lado, são espectadores pela primeira vez. Eles estão
assistindo a um cinema da sua vida, o que eu acho que coloca um marco
diferencial nas suas trajetórias.
Ainda, a questão acerca das relações entre os governos. É evidente que são
governos do mesmo partido, somos companheiros, e há um bom relacionamento entre o governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre. Um relacionamento de cooperação. Mais a prefeitura ajuda o governo do Estado, porque
eles encontraram uma herança política muito difícil. Estão arrumando a casa
até hoje; acho que seguem tentando arrumar a casa. No caso da Cultura, eu
gostaria de ter um relacionamento muito melhor. Mas talvez também porque
no interior do Estado é tão difícil a difusão da cultura. Não tem nada, não tem
sala de cinema, não tem biblioteca. Então eles estão colocando, estão priorizando
o interior do Estado, e não Porto Alegre. O primeiro Secretário (da Secretaria
de Cultura do Estado), Pilla Vares, dizia: "Porto Alegre, está muito bem, obrigado! Eu ficava indignada quando ele dizia isso, mas até entendo. Eu acho que
precisa avançar. Quem sabe no próximo governo a gente consiga estabelecer
um patamar de cooperação melhor.
Eu tenho muita esperança! Acho que o PT é a única alternativa que esse país
tem. Mas não acho que isso seja fácil. O PT tem na sua cultura política interna,
até mesmo na luta interna, na disputa entre tendências, uma democracia muito boa. Todos os núcleos, todas as correntes de opinião se manifestam, votam,
se posicionam. Então há uma democracia no exercício da vida orgânica do PT.
Isso, com certeza, virá para a Nação. É muito difícil a situação do país, temos
SOO anos, um país com as dimensões do Brasil.. . É difícil, mas eu acredito que
seja possível o estabelecimento de políticas públicas democráticas e consensuais
através de um grande pacto nacional para termos condições de governabilidade
e, mais do que isso, para contrariarmos interesses seculares. Não é como Porto
Alegre aumentado, nem o Brasil é um Estado superdimensionado, é outra
realidade a brasileira. Mas, no meu ponto de vista, a única esperança que tem,
é a eleição do Lula.
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o B~asil, as dificuldades .estruturais que atravessam os JOVens
de todo mundo são agravadas
principalmente por questões
conjunturais, entre elas:
1) A alta presença de jovens
na sociedade, principalmente
entre os anos 2000 e 2005, o
que potencializa os índices de
desemprego e agrava a falta de
acesso à saúde e a vitimização
juvenil (principalmente no
Nordeste e na periferia das gran- Alessandro Ponce de Leon
des cidades) .
(Organização Brasileira da Juventude2) A constatação do baixo OBJ)
crescimento da economia brasileira elevando a dificuldade de incorporação de jovens no mercado de trabalho.
3) A falta de uma política específica para esse setor estratégico da população, o que nos leva a constatação que ao abandonar a juventude à sua própria
sorte, o atual governo deixou de lado a tendência mundial de considerar os
jovens como parceiros e agentes de seu próprio desenvolvimento.
O aumento da população juvenil- de 15 a 24 anos (segundo a ONU) ou
15 a 2 9 anos (de acordo com a OIJ e a OBJ no que tange às políticas de
juventude) tem causado, e continuará causando, enormes implicações para os
governos, economias, comunidades e o meio ambiente, caso o jovem não seja
tratado de maneira efetiva pelos responsáveis pelas políticas públicas.
Conforme dados do censo do IBGE, estamos falando de um contingente
de 34 milhões de pessoas entre os 15 e os 24 anos, ou melhor, cerca de 47
milhões de jovens na faixa de 15 a 29 anos.
Contingente demasiado grande para ficar relegado na ordem de prioridade
da "agenda pública".

OU d€SCQSO

oficial?

DE:sE:mpn:qo E:ntrE: os JovE:ns

São Paulo, o desemprego entre os jovens subiu de 24% para 29% apenas nos três primeiros

meses desse ano.
O indice é mais de nove pontos percentuais acima da tàxa média da cidade, incluindo todas as

faixas etárias, que ficou em 19,9% em março.
Salvador, entre fevereiro passado e o mesmo período de 2001, o aumento da falta de trabalho
entre as pessoas de 18 e 24 anos aumentou I 0% (de 39,3% para 43,3%);
Belo Horizonte a taxa passou de 2 7,3% para 28,1 %;
Brasilia, de 29,6% para 31,2% entre dezembro passado e o mesmo período de 2000.
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De acordo com especialistas, para incorporar cerca de 1,5 milhões de jovens ao mercado de trabalho, no período da "onda jovem", o Brasil necessitaria crescer ao menos 5.5% ao an~ (hoje, crescemos em média 2%).
Isso significa que, a cada ano, milhares de jovens não estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, ficando sem alternativas reais de integração
social e econômica, a curto e médio prazo.
A taxa de desemprego na faixa etária de 18 a 24 Anos aumentou em todas
as regiões, segundo os dados do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos (Dieese).
O problema mais grave ocorre em São Paulo, onde a taxa de desemprego
entre os jovens cresceu 50% nos últimos dez anos, de acordo com o Dieese. Só
nos últimos doze meses, o aumento foi de 18%. Em abril de 2002, pela primeira vez,
os jovens representaram a maior fatia de desempregados paulistas: são 32,9% do total de pessoas
procurando emprego.
De acordo com as recomendações dos fóruns internacionais sobre o tema,
a juventude brasileira - que hoje representa 40% da População Economicamente Ativa do País - deveria ter o direito de realizar suas pequenas e grandes
conquistas, e contar com um Estado que lhes permitisse a participação na
definição das políticas governamentais de longo prazo, pois estas são decisões
que afetam os próprios jovens, agora e no futuro.
Na outra ponta, e alheios a essa discussão, está localizada a grande maioria
dos jovens brasileiros. Nos rincões, no sertão nordestino, ou concentrados nas
periferias urbanas das grandes cidades, encontram-se grande parte dos 9 milhões de jovens- de 15 a 29 anos- que sobrevivem em situação de completa
indigência, abaixo da linha de sessenta e um Reaisper copito.
Essa situação anômala de baixo crescimento, excesso de jovens fora do
mercado de trabalho e miséria, agrava-se pela completa inexistência de uma
política especifica que combata a pobreza e mobilize a população jovem em
torno dos valores da produção, da participação cidadã e da coesão social.
Essa falta de prioridade tem efeitos perversos, e os efeitos registrados nos
dados do Mapa da Violência III devem deixar de ser apenas uma comprovação e
começar a servir de alerta para a sociedade.
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Fome : Mapa da Violência III

E se considerarmos, também, o levantamento comparativo do World Health
Statistics Annual, que contabiliza o coeficiente de m ortes por homicídio nas
regiões metropolitanas dos países, teremos dados mais alarmantes.
O levantamento realizado em 19 países demonstra que o Brasil é, no mundo, o país em que morrem mais jovens de forma violenta nas regiões metropolitanas.
Para exemplificar: o coeficiente de mortes por homicídio de jovens no
Brasil, em 1999, foi de 86,7 por 100 mil habitantes do sexo masculino de 15
a 24 anos.
Uma comparação isenta nos leva a perceber o alerta embutido nesses dados; já que em 1997, nos EUA, na Croácia e em Israel registraram-se um número de coeficientes de mortes por homicídios de, respectivamente, 2 7, 9 ;
3, 5; 1, 9; por 1OOmil habitantes do sexo masculino.
Para analisarmos uma realidade mais próxima, no ano de 1995, no México
e no Chile, de 39,7 e 6,1 por 100 mil habitantes do sexo masculino, enquanto na Argentina o índice foi de 1O, 7 em 19 9 6.
Gráfico comparativo dE: hom1cld1os E: mortE:s
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Caso exista alguma dúvida sobte a validade desta comparação, poderemos
considerar como alerta a evoluç~o nacional do índice, que já pode ser considerada extremamente relevante:
Evoluçoo anual dE: homicídios dE: jovE:ns no Brasil - por 100 mil habitantE:s
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Os dados sobre a mortalidade de jovens indicam que são os jovens oriundos da periferia das grandes cidades que estão sofrendo as conseqüências das
mudanças estruturais e conjunturais e da inação do governo federal. Hoje,
estes jovens vivem, na prática, em conflito permanente, convivendo cotidianamente com a violência e a guerrilha urbana, com baixas dignas de um
"estadodeguerra.com. br" .

E: do PortE: do GovE:rnos ...
Em relação às políticas voltadas à juventude, o problema não é somente a
insuficiência e a ineficácia dos programas do governo federal, mas, também, a
falta de integração entre eles, e a completa exclusão dos jovens e de suas organizações do processo de decisão. Além disso, verificamos a inexistência de
incentivo ao aprendizado e ao controle social realizado pelos próprios jovens
organizados em conselhos.
A promessa de que os jovens seriam beneficiados por ações integradas no
Avança Brasil não foi cumprida. A juventude durante o governo Fernando
Henrique Cardoso nunca foi prioridade, ficando sempre relegada a políticas
de segundo plano.
O objetivo principal do Avança Brasil, em relação à juventude, seria o de
promover a integração das ações voltadas para os jovens, considerando a sua
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dificuldade de inserção no mercado de trabalho e sua maior vulnerabilidade
a fatores como drogas, criminalidade e violência.
Em 8 anos de governo, somente neste último ano se tentou fazer algo em
Pernambuco. No entanto, sem a participação da juventude no processo.
Como conseqüência da ineficiência da ação governamental potencializamos
os erros: a sobreposição de programas e projetas e o equívoco na localização das
verdadeiras demandas dos jovens. Em última instância, falamos de perda na otirnização
dos gastos dessas atividades, e na prática, de desperdício de recursos públicos.
Nesse cenário, persiste o clamor amordaçado das mais diversas juventudes,
movimentos, religiões e ideologias por igualdade de oportunidade, em verdade, pela primeira oportunidade, e que vem sendo sucessivamente negada por
nossos governantes aos jovens de nosso país.
E assim, observamos que- dentre os países da Europa e América Latina- o
Brasil é o único país no qual não se criou um canal de participação que permitisse a integração de nossas organizações de juventude.
É, por exemplo, o único país onde não existe um órgão de Governo, Conselho ou Plataforma Nacional de Juventude.
Apesar de referendar todos os documentos e tratados sobre o tema nos
fóruns internacionais de que participa, o governo brasileiro não conseguiu,
ou melhor, não tentou transformá-los em realidade. E desta forma, negou "às
juventudes", às suas organizações e movimentos, a possibilidade de um maior
envolvimento nas grandes estratégias de desenvolvimento nacionais.
Para a juventude tomar conta do Brasil.
Para reverter essa situação, não basta um programa de primeiro emprego
ou de primeira oportunidade. O reconhecimento da existência das várias juventudes nos permite dizer que o enfoque deverá ser múltiplo e diferenciado
para cada uma delas, aproveitando o potencial solidário, produtivo, cooperativo e mercadológico de cada organização ou tribo jovem existente.
Devemos fomentar a diversidade da juventude, levando em conta as suas
expressões e identidades. Existem juventudes católica, evangélica, espírita, as
"galeras" do futebol, do surf (segundo esporte mais praticado no Brasil), do
"skate" (segundo esporte mais praticado em São Paulo), da "malhação", da
capoeira, do judô, do jiu-jitsu, a juventude "country", "Hip-Hop", "funk", e
os chamados movimentos "tradicionais", como os movimentos partidários e
estudantis, entre outras formas juvenis de expressão súcial.
A saída reside, portanto, em um conjunto· de medidas que dêem suporte a
um novo enfoque em relação às Políticas .Públicas de Juventude, em que os
jovens serão percebidos não só como um problema, mas também como um
fator estratégico para o desenvolvimento de nossa sociedade.
De fato, o projeto em curso não permitiu durante sete anos quaisquer
tentativas de fortalecimento das organizações e movimentos de juventude,
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oprimindo o que há de mais rico· na juventude: a capacidade de ter esperança
para seguir em frente e trabalhar com coesão por um futuro melhor.
Ao ignorar a força da visão.de um futuro coletivo melhor para os jovens,
o governo esgarçou ao máximo o elo entre a possibilidade do sonho e os
mecanismos de transformação desses sonhos em realidade.
Impõe-se, assim, o debate pela institucionalização de mecanismos que se
dediquem de forma específica ao envolvimento da juventude, e à promoção
de soluções aos problemas mais comuns que surgem, no dia a dia, desse setor
populacional.
Devemos chamar atenção ao descaso com que é tratada a população jovem
no Brasil, e temos o dever de fazer com que a sociedade perceba a urgência e
a necessidade da construção de alternativas e programas que abarquem os
jovens com baixa empregabilidade nos grandes centros urbanos e nos bolsões
de pobreza no campo.
A violência, o desemprego juvenil e as doenças sexualmente transmissíveis
vêm explodindo nas cidades, e até agora, os programas divulgados pelos candidatos a Presidente da República vêm apresentando soluções tímidas no confronto desse grave problema social.
Até quando esperar? Já passa da hora das organizações de juventude tomarem a frente desse processo, e com mais união buscarem o reconhecimento,
pelos governos e pelos parlamentos, dos direitos da juventude em nosso país.
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muito bacana debater esse tema,
e é sempre muito importante
esse tipo de espaço para que, de
alguma maneira, seja divulgado
o que nós entendemos como
prioritário no que diz respeito
às políticas para a juventude ou
de juventude.
Minha exposição pretende Alexandre Youssef
ser objetiva no sentido de mos- (Coordenador de Juventude/
trar para vocês alguns exemplos Prefeitura de São Paulo)
práticos de atuação, mas antes
de mais nada, é importante ter na cabeça uma visão um pouco mais flexível
no que se refere a essas políticas. Na verdade, nós temos hoje no Brasil, além
desse abismo social, um outro abismo tão grande quanto, que é o abismo de
linguagem; quem pretende fazer política para o jovem, às vezes se depara com
diversas análises, conclusões, diversos projetas e diversas fórmulas mágicas de
estruturas governamentais, todas distantes do jovem. O abismo está na política
em geral, na distância entre a política pública e a população, e fica maior
ainda quando observamos a relação da política com a juventude.
É importante citar que, na prefeitura de São Paulo, estamos realizando muita
coisa com a situação herdada de oito anos de governo da pior espécie. Para se
ter uma idéia, São Paulo tem 20% da sua população entre 1S e 24 anos, o que
significa que São Paulo tem 3 milhões de jovens. Partimos desse pressuposto
para delimitar a ação da Coordenadoria da Juventude, que foi criada em junho de 2001 pela prefeita Marta Suplicy, e chegamos a conclusão que nenhuma estrutura governamental vai ser suficiente para suprir, a curto prazo, os
problemas existentes na cidade.
São 3 milhões de pessoas na faixa etária na qual compreende-se a juventude. Há o problema do emprego, o problema da violência, o problema da falta
de espaços de cultura e de lazer, tudo muito eminente, tudo muito visível e
não é necessário nenhum tipo de grande análise em São Paulo para se perceber
os efeitos da crise e o caos que se estabeleceu durante tanto tempo de abandono. Pensamos, então, em criar um órgão que ~ivesse uma função transversal no
governo, que não ficasse muito preocupa<;lo com a divisão de funções, mas
que conseguisse dialogar com todas as Secretarias e conseguisse perceber quais
as especificidades de cada uma delas em torno da questão do jovem. Desta
análise surgiu a primeira função dessa Coordenadoria: desenvolver uma política transversal, junto a todas as áreas do governo.
Ao mesmo tempo, chegamos à conclusão de que faltava a necessária
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demonstração política da prefeitüra, para todos os jovens da cidade, que a
prefeitura estava a fim de dialoga~. de falar, de resolver, de se envolver, com a
juventude. Daí então, surge a segunda função, que durante esse ano de trabalho se demonstrou a mais eminente, a mais importante, que é a função de se
relacionar com os movimentos jovens da cidade.
A juventude não apenas é representada pelos movimentos mais tradicionais, mais famosos, como o movimento estudantil, ou o movimento sindical,
ou o movimento pastoral. Hoje temos uma enorme quantidade de grupos
jovens, movimentos jovens: uns preferem chamar de tribos, outros preferem
chamar de grupos, que são expressões concretas da vida real que existe na
cidade, no espaço urbano. São movimentos culturais, movimentos esportivos,
entidades, associações, ONGs, projetas sociais que têm quase sempre uma relação de afirmação comportamental.
Quando criamos um órgão específico, precisamos deixar claro que o mesmo será o órgão de contato da juventude com a cidade, e vai procurar entender a juventude, vai buscar compreender a linguagem das diversas culturas,
tribos, juventudes, estilos. Vai, enfim, ter como prioridade respeitar os diversos comportamentos do universo jovem. O que sentimos hoje é que precisamos ter órgãos governamentais e oficiais que valorizem e respeitem o que o
jovem faz. É grande a quantidade de exemplos de órgãos que impõem uma
certa conduta, impõem uma certa visão das coisas ou impõem uma certeza.
Geralmente, lembram do que aconteceu em 68, e acham que o jovem tem que
ser como era em 68. Mas não é! O que decididamente não significa apatia ou
resignação. Significa sim, mudanças nas maneiras de se expressar e de até, reivindicar direitos.
Quando há um debate com um líder comunitário, que trabalha no bairro,
que é presidente de uma associação de bairro, a primeira coisa que ele diz: "Pô,
jovem não participa, ele nunca vem aí, a gente fez a quermesse, a gente fez não
sei o que, cadê o jovem?" . Ocorre que o sujeito não percebe que no mesmo
bairro tem uma Posse de Hip-Hop, tem uma associação de skate, tem uma ONG
ecológica, não percebe que talvez a juventude esteja se manifestando e realizando coisas de maneiras diferentes, com outras linguagens, com outros enfoques,
talvez a gente esteja vivendo um conflito "geracional", em certos casos, que não
compreendem a importância do que vem ocorrendo com a juventude.
Podemos citar alguns exemplos. O mais famoso, ou o mais badalado, e
mais maravilhoso na minha opinião, é o Hip-Hop, que pode ser considerado
o "6~" de 2002. Os grupos estão questionando, criticando, gerando alternativas, demarcando espaço, grafitando os muros da cidade, e implantando uma
cultura de reação à situação que eles vivem.
Com base no exposto, e considerando a citada dupla função de se relacionar com as secretarias e fazer as políticas transversais, levantamos dois tipos de
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projetas que se estabelecem em São Paulo : o primeiro tipo de projeto é realmente elaborado e articulado em parceria com a Coordenadoria da Juventude
ou com as Secretarias, e diz respeito ao papel da Coordenadoria, é o papel de
indicar caminhos e de aproximar os movimentos jovens das políticas.
Por exemplo, no caso do trabalho em São Paulo, realizamos um projeto
prioritário: o bolsa trabalho. Consiste em um projeto de renda mínima, de garantia de direitos, que estabelece uma bolsa para o jovem de 16 a 20 anos e que
ao mesmo tempo possibilita uma série de atividades profissionalizantes, de cursos de orientação profissional, para o jovem que está na escola. Estamos fazendo
isso com 36 mil jovens em São Paulo e é óbvio que ainda é muito pouco, perto
do nosso problema, mas já se percebe um resultado muito positivo no que diz
respeito a esse resgate de cidadania, a certos horizontes que se abrem.
Temos que ter muita criatividade, também, no que diz respeito a esse tipo de
capacitação, pois esse trabalho de aproximação dos movimentos com a política
pública significa elaborar estratégias para que até mesmo os cursos de capacitação
profissional oferecidos sejam consonantes com aspectos do comportamento
que o jovem tem, que os movimentos dos jovens têm. Vemos em São Paulo
certas realidades que são impressionantes. Um exemplo é uma marca chamada
4P, que significa " Poder Para o Povo Preto", de propriedade do KL Jay, que é o
DJ dos Racionais, e do Xis. Os dois resolveram criar uma marca que funciona
quase toda num sistema de cooperativa na zona norte da cidade, que contrata
costureiras. Eles mesmos compram a matéria prima e, através do trabalho em
conjunto com as costureiras, produzem as peças de roupas e vendem no ponto
principal de Hip-Hop da cidade, que são as grandes galerias do centro da cidade. A 4P, de repente, se transformou numa marca importante e muito usada pela
juventude da cidade de São Paulo. Na periferia, ou no "centrão", sempre encontramos alguém vestido com alguma roupa 4P. Obviamente que sempre surge a
interrogação "mas como eles conseguiram fazer isso?" A juventude de São Paulo
é tão cheia de exemplos desse tipo que a melhor resposta é outra pergunta:
como os Racionais MC' s existem, vendem 1 milhão e meio de discos, e nunca
estiveram na mídia, na rádio, enfim, no esquema?
Outra interface importante está no setor de educação. Até agora são 90
escolas e até o final do governo queremos fazer nas 900 escolas municipais da
cidade, o projeto escola aberta, que abre aos finais de semana.
Temos também os projetas principais da ~oordenadoria, que são elaborados e executados pela própria estrutura de juventude criada e que determinam
a linha política da política para os jovens da cidade. Estamos realizando e
vamos cumprir até 2003, o "Mapa da Juventude", que é exatamente a expressão concreta de um trabalho com o comportamento do jovem. Queremos
representar, valorizar, entender, compreender os movimentos. Para isso estamos mapeando todos os grupos jovens da cidade do ponto de vista cultural,
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esportivo, social, religioso. Isso vai ser o divisor de águas da nossa política, vai
subsidiar as ações dos secretários, y~i subsidiar as ações dos futuros subprefeitos
da cidade.
O segundo ponto é o programa "Estação Juventude". Nós estamos criando
uma rede de pontos de encontro da juventude na cidade. Queremos, através
de um grande projeto de reurbanização da cidade que já está em curso, incluir
esse programa. A idéia em si é ter vários pontos na periferia da cidade, só em
regiões de alta exclusão, com palcos para shows, apresentações, quadras
poliesportivas, pistas de skate, pistas de bike e espaço de convivência. Tudo
isso vai constituir diversos ambientes para que sejam planejadas ações integradas de apropriação desses espaços públicos pelo jovem da cidade. Percebe-se
nesse projeto que estaremos envolvendo várias áreas do governo com esporte,
cultura, educação etc.
Terceiro ponto fundamental do nosso trabalho é o "Espaço Jovem". Pretendemos, em consonância com o projeto de descentralização da cidade, em
consonância com o projeto de criação das subprefeituras (que é a divisão da
cidade em 31 regiões), fomentar a criação de" Assessorias de juventude", em
que cada uma dessas regiões, nas quais estão sendo criados o que nós chamamos de governos locais, reúne as representações das secretarias do ponto de
vista regional. Teremos assim um trabalho inter-secretarial na região. Criar esse
espaço descentralizado torna-se importante para aumentarmos a capilaridade
dessa nova visão em relação às políticas para a juventude.
E, por fim, temos um outro ponto, que engloba as diversas atividades que
são realizadas para agitar a galera. Tem gente que critica, "ficam fazendo evento",
mas temos que ter muito evento e possibilitar aos produtores culturais, produtores de eventos jovens, que façam eventos. Temos que entender que a realização
de eventos tem a ver com o lazer, que é fundamental para a juventude e ~mbém
é uma forma de valorização de projetas, com o Hip-Hop, música eletrônica,
bandas alternativas, dança, esportes urbanos e muita coisa que vem acontecendo
na cidade. Nesse sentido, fazemos constantes parcerias com a iniciativa privada e
com personagens dos universos jovens e assim tentamos da melhor maneira
possível fomentar a cultura juvenil e agitar a cidade.
Por fim, como exemplo e como estratégia de divulgação da existência
desse espaço de projetas envolvendo cidadania, cultura, esportes, exemplos da
inter-secretariedade que valorizamos, realizamos uma vez por ano a "Semana
Jovem de São Paulo".
Realizamos no ano passado, em dezembro, e juntamos um leque enorme
de ONGs, de empresas que patrocinaram, produtores culturais, "manos", "minas", "clubbers", "punks", tudo que se pode imaginar do que é o aspecto
urbano, o mosaico urbano, da cidade de São Paulo. Esse evento foi feito no
mesmo semestre que a Coordenadoria foi criada, e ajudou a nos tornar um
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órgão mais "famoso" na cidade. Aliás é muito importante as estruturas de
juventude, quaisquer que sejam, trabalharem para serem conhecidas, para realizarem projetas envolvendo símbolos da juventude. A "Semana Jovem" reuniu SOO mil pessoas, em todos os seus eventos, e teve 11 O atividades diferentes, em 50 distritos diferentes, espalhados pela cidade.
Comportamento é palavra chave. Vamos perceber, respeitar, valorizar a juventude. Não sejamos impositivos. Que os órgãos e políticas específicas para a
juventude, em primeiro lugar, tenham a pretensão de dialogar com os jovens
de hoje, porque é assim que essas estruturas e projetas alcançarão o grande
diferenc_,i"al"que é fazer a política pública para a juventude com um olhar que
'
muitas vezes
falta: o olhar jovem.

'tl
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m uma palestra realizada em setembro de 1995 para técnicos
I
em juventude , procurei centrar
minha reflexão sobre a diversidade da categoria juventude seguindo as preocupações de
Pierre Bourdieu. O autor, em um
encontro com técnicos em juventude na, França, apontava
para a qanalização da categoria Rosilene Alvim dos Santos
e para o 'c onflito que se estabe- (Antropóloga- IFCS/UFRJ)
lece entre os produtores do discurso científico e os utilizadores do mesmo, entre os quais os técnicos em
juventude. Observa que "as pessoas que estão em cantata direto com o mundo social, como sindicatos, observadores ligados às instituições, têm um saber
acumulado sobre os grupos sociais sobre os quais atuam, o que muitas vezes
os colocam em choque com aqueles que se propõem a produzir um conhecimento sobre o mundo social".
Considero, portanto, dentro desta perspectiva teórica, que é impossível
pensar a categoria juventude sem se considerar o campo no qual ela se situa,
ou seja, quem são os jovens de que falamos e "assistimos"? Trata-se do conjunto de jovens da sociedade ou são os jovens pobres?
Simmel em um livro publicado em 1908, afirma que os pobres só existem numa relação social com o Estado, com a Assistência. O autor se refere à
categoria pobre como diversa e sempre definida a partir de uma relação social,
seja com as diferentes formas de Assistência, seja com o Estado. Indo-se além
da análise de classes, para Simmel, as relações econômicas por si só não dão
conta da diversidade e das formas de construção da categoria pobre, da categoria jovens pobres, estando envolvidas outras relações que são da ordem da
cultura, da política, das instituições e dos diversos atares sociais que participam deste campo segundo diferentes interesses.
Neste artigo, quero fazer uma reflexão sobre o campo da assistência aos
jovens no Rio de Janeiro, mostrando como a categoria jovem é construída a
partir das formas de ação junto a grupos assim classificados e construídos.
A existência de projetas assistenciais do Estado, de ONGs e do Terceiro
2
Setor não significa que estes três setores .não possam atuar como parceiros.
Encontro Nacional de Técnicos em Juventude. O Futuro· é Agora, organizado pela Fundação
MUDES e realizado no Hotel Glória em 4 de setembro de 1995.
2

Estou considerando aqui "terceiro setor" como instituições da iniciativa privada que não têm

uma história política como grande parte das ONGs "a serviço do movimento popular".
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Vê-se projetas de ONGs financiados pela Petrobrás, BNDES e por diversos
institutos industriais com fins ass1stenciais.
Para responder à pergunta "o que se quer dizer quando se usa a categoria
juventude no campo da assistência" (Estado e ONGs e Terceiro Se to r), são
necessárias algumas questões. O jovem do qual se fala é o adolescente do
Estatuto da Criança e do Adolescente ( 1 2 a 18 anos), ou os jovens dos atuais
projetas de atendimento e projetas de pesquisa que consideram jovens aqueles que pertencem à faixa etária entre 1 5 e 2 5 anos?
No caso desta última faixa etária, se incluem os adolescentes que contam
com uma legislação de proteção que prevê, entre outras coisas, um conjunto
de artigos relativos ao trabalho, à profissionalização, à educação e ao tratamento especial no caso de infração à lei. Lei esta que não inclui os jovens cuja
faixa etária vai dos 18 aos 25 anos, considerados adultos.
Considerando que a juventude não pode ser pensada fora de um conjunto de relações que compõe um campo de proteção a crianças e adolescentes pobres, conjunto este que forma um campo em que Estado e ONGs e
Terceiro Setor atuam, faz-se necessário descrever a constituição deste campo e
seus conflitos.
't't

O Campo d€ Prot€ção à Criança
€ ao Adol€sc€nt€
O campo de proteção à infância e ao adolescente está marcado por uma
história de lutas e de acordos entre diversos agentes sociais e suas instituições.
Na década de 80 este campo se caracterizou pela exigência de uma nova lei
que livrasse as crianças e os adolescentes (os menores) de regulamentações
tidas
<,
como repressivas e que desconheciam crianças e adolescentes pobres como
sujeitos de direitos.
A categoria juventude como classificatória de um setor das classes populares surge, também, em um outro campo social e político, e em um outro
estado do campo das ONGs e de sua relação com o Estado - além daquele
diretamente ligado à assistência à infância e juventude. A Ação da Cidadania
Contra a Fome, Miséria e pela Vida, em junho de 199 5, definiu dois "públicos
alvos" para sua atuação: a terceira idade e os jovens (Novaes, 1997. p. 133),
reconhecendo a importância desse último grupo, incluído na ação que se
desenvolvia na própria campanha. A participação desses jovens se dava em
particular nas escolas e nos locais de moradia através de atividades culturais.
De fato, parte desses jovens já participava em várias atividades sociais em suas
"comunidades" de forma voluntária e com motivação religiosa (Novaes, R.
1996) . O texto de Novaes aponta para a existência de grupos organizados
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segundo atividades culturais, e a forma pela qual a questão da criminalidade é
pensada por estes jovens. O surgimento do Grupo Afro Reggae em Vigário
Geral, vislumbrado com a chacina de Vigário Geral e o apoio que recebeu de
diversas ONGs, tendo o próprio grupo se transformado numa ONG, aponta
para um "novo olhar" sobre os jovens das classes populares, que passam a ser
vistos como protagonistas, uma outra forma de classificá-los e usada principalmente pelas agências internacionais. (Alvim, Paim, Sudo et alii- mimeo.
NEPI-IFCS-UFRJ 1993).
Se este~ jovens objeto de intervenção e de reflexão nasceram e vivem sob
uma "cultura do medo" (Zaluar, Alba apud Novaes, 1997) não seria através
dessa c~1tura que eles querem ser vistos. Esta forma externa de vê-los leva à
construção de um personagem "assustado", sobrevivente, lutando incansavelmente entre as drogas, o crime e a falta de opção.
Nos anos de 1990, a juventude da periferia é "descoberta" pela universidade, ONGs, Terceiro Setor e Estado. Tal descoberta foi possível na medida em que
os próprios jovens se mostram através de grupos musicais, raps, funk, gerando
ações de apoio a grupos culturais, e que vem permitindo, por exemplo, a formação de dançarinos, artistas circenses, atores de teatro, músicos etc. Se os trabalhos acadêmicos escritos sobre crianças e adolescentes estavam mais restritos à
área do serviço social, da pedagogia e a instituições do Estado, os textos sobre
juventude vão fazer parte da área das ciências sociais de forma significativa.
Mas que juventude é esta que já aparece diversa nessas páginas, juventude da periferia, juventude pobre e juventude adolescente? Desnaturalizar essa
categoria, desconstruindo nossos pressupostos, vindos das representações do
mundo social (em nós incorporadas), perguntando-nos de onde estamos falando, esmiuçando os pré-significados adquiridos sobre tal conceito, ou préconceito, que terminam por nos revelar que dentro do conjunto de significados atribuídos à juventude, ela se torna apenas uma palavra, na medida em
que a categoria se torna tão ampla que não permite pensar as juventudes singulares (Bourdieu,1994) .
Como a juventude tem sido analisada e estudada como inserida em um
contexto de problemas sociais mais amplos e, em particular, de perigo social, a
juventude enquanto questão nos faz indagar sobre o conjunto da realidade que
nos chega com problemas, que nos envia mensagens, que chama a atenção para
temas como a criminalidade e a droga. O problema da juventude é um problema da sociedade, relacional, portanto, um problema também entre gerações. O
problema da juventude se coloca quando qualquer coisa não funciona do lado
da ordem da sucessão do poder e dos privilégios entre isto que se chama de
gerações. Existem pessoas que se fazem crescer e querem chegar antes da hora
em posições sociais, ignorando as regras, as tradições. O que significa crise no
mundo da reprodução, nos mecanismos que são encarregados de dar conta de
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tudo que passa pela orderri da sucessão. Nas situações de forte mudança de
modo de reprodução, as crises entram em cena e aparece toda uma série de
pessoas que estão fora da possibilidade de classificação, fora das categorias,
inclassificáveis. Exemplo: jovens pobres que não estão na escola, nem no trabalho, ou estão na escola e no trabalho e também se classificam como funkeiros,
ou se inserem também em outras formas culturais e não são percebidos como
um conjunto de identidades. O fato de ser pobre e funkeiro permite uma classificação que envolve a suspeição, o que os torna inclassificáveis, ou são classificados em uma outra lógica de relação entre gerações, não são pensáveis ou não
se deixam pensar, na medida em que o próprio jovem aceita a forma pela qual
a sociedade o classifica. Pois a sociedade, o mundo social, nos diz o que somos,
o que valemos e o que seremos e, sendo assim, os inclassificáveis são as pessoas
que colocam problemas. A juventude é, enquanto problema, formada por um
conjunto de pessoas que colocam problemas, uma categoria que coloca problemas para sua classificação.

JovE:ns E: adolE:scE:ntE:s sE:parados
por classiticaçõE:s divE:rsas
't6

O campo da proteção à criança e ao adolescente regulado por uma lei (o
Estatuto da Criança e do Adolescente) leva à institucionalização de propostas
contidas nas lutas pela reforma das ações legais de proteção bem como a dos
instrumentos para realizá-las. Desta forma , juízes se atribuem funções que no
Estatuto da Criança e do Adolescente fazem parte, por exemplo, dos Conselhos
Tutelares, cuja concepção de articulação da sociedade civil com o Estado coloca a primeira subordinada ao segundo, na medida que depende das prefeituras para sua instalação e funcionamento material.
''
Nos anos noventa (do século XX), o trabalho com meninos/as de rua
começa a perder sua centralidade no campo de proteção a crianças e adolescentes das classes populares.Tanto as ONGs como as entidades governamentais
("OGs") abandonam paulatinamente o atendimentos a meninos/as de rua. O discurso de entidades (ONGs ou OGs) reproduz o "olhar" do senso comum que
vê o atendimento aos meninos e meninas nas ruas como um estimulante à
criminalidade. A rua, segundo este ponto de vista, é um lugar perigoso, fazendo-se necessário, assim, que meninos e meninas de rua deixem as ruas e pas3
sem a_ser atendidos em espaços fechados .
3

Tal questão foi por mim analisada em um artigo escrito para o UNICEF, publicado no livro

INFÂNCIA BRASILEIRA NOS ANOS 90, título "A Sociedade Civil na Promoção dos Direitos da Criança
e do adolescente", e atualmente faz parte de meu projeto junto ao CNPq. Na pesquisa mencionada,
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A categoria social "meninos de rua" (mais tarde acrescida pelo termo menina) foi reconhecida e disseminada por um conjunto de técnicos do Unicef, da
Funabem (Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, hoje extinta) e da exSecretaria de Assuntos Sociais do Ministério da Previdência Social no final dos
anos 80 , para denominar as crianças e adolescentes com os quais se ocupavam,
e que, desde o início da década, constituem-se numa presença massiva nas ruas,
causando preocupações de diversas ordens à população brasileira.
Essas crianças e adolescentes eram denominadas "menores", categoria jurídica que a partir dos anos de 19 50, passa a ter uma conotação pejorativa. A categoria "menor", para o senso comum, traz implícita sua associação à pobreza e
principaÍinente à delinqüência, significados que têm sido enfatizados pela imprensa, formadora importante da opinião pública. (Alvim & Valladares, 1988)
Na realidade, portanto, o objetivo destes técnicos era o de tentar mudar o
olhar negativo da sociedade em relação aos "meninos e meninas de rua", chamando a atenção para o fato de serem crianças, adolescentes e jovens, indivíduos que estavam vivendo estas fases da vida de uma forma não paradigmática do
ponto de vista de uma concepção já existente na nossa sociedade. Enfatizava-se
que a inf'ancia lhes estava sendo negada (e ainda está), pela pobreza, pela crise
econômica que tende a aumentar os problemas familiares, à medida que faz
crescer as taxas de desemprego e diminui as chances futuras para os novos candidatos ao mercado de trabalho, atingindo principalmente os jovens das classes
populares, levando a que um maior número de famílias seja vítima da fome .
De fato, dados do IBGE mostravam que, em 1989, o Brasil contava com uma
população de crianças e adolescentes (O a 17 anos) da ordem de S9 milhões,
representando 41% da população. A situação em que vive a maioria desta população é extremamente precária. Naquele ano, cerca da metade - 50,5% - das
crianças, adolescentes e jovens fazia parte de famílias cujo rendimento mensal
per capita era no máximo de meio salário mínimo.
O esforço desses agentes sociais (os técnicos da Funabem, da Secretaria de
Ação Social do Ministério da Previdência Social, do Unicef, dos grupos ligados
à Igreja Católica e o movimento social), que no final da década de 80 pensaram
uma nova forma de atender essa população de rua, oposta à forma tradicional
do atendimento através do internato, resultou, na realidade, na descoberta e no
reconhecimento de uma série de trabalhos desenvolvidos com crianças e adolescentes pobres, fossem eles de "rua" ou os que viviam em "comunidades caobservo que tem havido nos últim os dez anos uma inflexão no campo que levou as ONGs a se
dedicarem mais a projetos culturais, de atendimento e dentro das instituições, abandonando a rua,
ou abordando meninos e meninas de rua de forma bastante limitada sem o envolvimento que havia
nos anos 80. Aí se coloca para as ONGs o alcance de objetivos concretos exigidos pelas instituições
financiad oras, sejam as nacionais ou internacionai s.
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rentes". Procuram e descobrem que em várias cidades brasileiras havia grupos
desenvolvendo trabalhos que chamaram de "alternativos", que atendiam a
um grande número de "menores" carentes ou de "rua" e que utilizavam métodos considerados "pedagógicos" e "libertadores" (alguns inspirados em Paulo
Freire) . Os "meninos e meninas de rua" com os quais se ocupavam os grupos
das ONGs, alguns deles com apoio da Igreja Católica, através de suas pastorais,
se opunham ao tratamento dado pelas instituições oficiais e não-oficiais
mantidas pelo sistema oficial representado pela Funabem, consideradas repressivas, à medida que o internato, como forma de "proteção" e "punição",
era o modo principal de ação do Estado até o término da Funabem, em 1990 .
A categoria alternativo/ a se consagra durante esta década e passa a ser usada
para classificar todos os trabalhos das ONGs que se opunham à maneira de
"educar" desenvolvida pela Funabem desde sua fundação, em 1964.
Tudo isso significou uma modernização no atendimento, a criação de
uma nova profissão, a dos "educadores de rua" e o desenvolvimento de novos
paradigmas de atendimento no campo das formas de proteção aos filhos das
classes populares.
O massacre da Candelária representou o ápice da questão social dos "meninos e meninas de rua" e mereceu grande cobertura da mídia em geral. Em
termos da lógica do campo funcionou como um divisor de águas, determinando metodologicamente dois momentos no movimento : um, pré-Candelária
4
e outro, pós-Candelária. Os jornais, exatamente por trabalharem com a demanda da sociedade, foram utilizados como fonte, permitindo que se traçasse
um breve panorama da questão proposta.
Entretanto, em 199 3, coincidindo com a chacina da Candelária, uma alteração substantiva vai ocorrer na organização dos projetas provocada por um
clima carregado que se seguiu aos assassinatos, criando novas tensões e multiplicando antigas. Este acontecimento detonou uma série de fatos que: 'conforme Paim (1995), colocou as ONGs, responsáveis pela implementação dos
trabalhos alternativos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no campo da
fraude, tornando-os alvo de acusações. Às ONGs e aos educadores de rua era
atribuída a responsabilidade pelo massacre. Além das acusações mencionadas,
4

Champagne ( 1984) , deu-nos um exemplo concreto da validade e alcance deste método ao

utilizar a análise de material jornalístico para reconstituir uma manifestação de grupos camponeses
na França e, assim, poder pensar a produção política de um acontecimento, não só a partir dele
mesmo, mas a partir de como a imprensa o toma em seus diversos momentos. Ele consulta vários
jornais, seleciona textos, inclusive os que se referem aos eventos que precederam a manifestação,
ilustrações, etc. e vai construindo um plano de análise que mostrará como cada jornal vai enfatizar
ou desenfatizar os diferentes episódios desta manifestação, construindo, assim, imagens variadas
tanto dela, como dos próprios camponeses envolvidos nesta luta.
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diversas matérias dos jornais denunciavam a exorbitância das verbas que as
ONGs recebiam sugerindo que as mesmas não chegavam até aos "meninos de
rua". O Estatuto é considerado inoperante. Os "meninos e meninas de rua"
segundo a ótica de alguns, seriam vistos como uma "instituição rentável",
matéria prima daquilo que chamavam "indústria do menor" .
Na verdade, essa crença apressada que colocou as ONGs e os trabalhos
alternativos como pivôs das acusações expôs que sob esse debate estavam em
jogo projetas políticos com nítidas fronteiras. De um lado, aqueles que defendiam formas prescritivas e de adaptação de projetas repressivos como
método de atendimento para meninos e meninas pobres. De outro, aqueles
que praÚé:avam uma forma de intervenção na ordem social com programas
voltados para os direitos das crianças através de um conjunto de experiências
novas e bastante significativas. Esse espaço de conflito e de concorrências entre grupos, que ficou mais visível por ocasião das repercussões da chacina,
promoveu uma espécie de confirmação de rearranjo no campo gerado pela
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente ( 1990) . Isso fomenta o
crescimento de projetas cujos princípios baseavam-se no desenvolvimento de
programas na área da arte e da cultura fazendo com que os trabalhos alternativos ganhem uma amplitude maior e aglutinem em torno de si novos trabalhos de atendimento (cf Paim,1994).

A catE:qoria jovE:m: produtorE:s E:
utilizadorE:s dE: conhE:cimE:nto
(UnivE:rsidadE: E: ONGsl.
É nesse quadro que os textos sobre juventude começam a aparecer. Os
projetas alternativos são renomeados como projetas ligados a jovens. Deve-se
destacar a atuação de agências internacionais (UNESCO) e nacionais (Comunidade Solidária) nos anos 90 que dirigem suas ações para projetas ligados a
jovens.
Mesmo aí, há uma diferença entre a faixa etária incluída nessas agências:
enquanto que a primeira considera jovem a faixa etária entre 14 e 25 anos, a
segunda inclui na categoria jovem a faixa etária entre 14 e 21 anos. Os jovens,
este setor da população das classes populares, passa a ser o objeto das ações,
fazendo parte das alternativas dos anos de 1990, substituindo o que no campo de proteção à criança e ao adolescente. é denominado de "meninos de
comunidade", que se opunham aos meninos de rua, considerados mais dificeis de serem atendidos na medida em que estariam mais próximos da criminalidade.
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A tese de doutorado de Eugênia Paim Cunha, defendida em 2000, analisa o
campo de proteção à criança e ao adolescente, chamando a atenção para as
relações entre ONGs, cujos projetas são considerados alternativos, dentro do
campo, e instituições de cunho religioso que pertencem ao campo mas que
são vistas pelos projetas alternativos como "assistencialistas".
A tese aponta também para a nova tendência surgida na segunda metade dos
anos 90 dos projetas alternativos, que enfatizam mais o aspecto cultural de suas
ações. Optam por criar programas ligados à cultura tais como a for~ação de
grupos teatrais, profissionais de circo e de capoeira, grupos musicais assim como
a criação de rádios independentes que operam nas ditas comunidades carentes.
A categoria juventude é então introduzida no campo que tanto do ponto de
vista acadêmico como do ponto de vista da ação de ONGs e OGs, passa a classificar
como jovem, como já foi dito, a faixa etária que vai dos 1S aos 25 anos, segundo
a Organização Mundial da Saúde. Desta forma, os jovens assim considerados são
aqueles que estão nas comunidades, escolas, trabalho, igrejas, e sobre os quais as
ações a serem desenvolvidas devem se basear no protagonismo, na consideração de
sujeitos autónomos. Quando estes jovens rompem com a comunidade, com os
valores do trabalho, da educação, da religião e de formas de vida legais, é necessário que qualquer ação a ser desenvolvida considere a importância de uma atuação
em que tal protagonismo possa surgir, dando-se prioridade às atividades lúdicas.
Durante as duas últimas décadas, muito conhecimento foi acumulado sobre o segmento da população aqui referida, tendo sido produzidos livros de
autobiografias de ex-meninos/meninas de rua , romances, grandes reportagens de jornalistas e textos de cientistas sociais com o objetivo de avaliar a
questão do menor e tentar dar conta da diversidade social nela pres~nte .
Detendo-me nos trabalhos fundamentais relativos ao tema da pesquisa, em
1990, o NEPI (Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Inf'ancia e a Juventude),
dentro do projeto "Inf'ancia Pobre no Brasil: uma Inf'ancia Menor?", começou a
levantar os diversos projetas e as instituições responsáveis por efetivarem programas voltados para crianças, adolescentes e jovens das camadas populares, organis
zando-os de acordo com sua auto-classificação para observar suas variações.
Assim, ordenados os projetas pelo serviço que prestam à população atendida, foram elaboradas as seguintes categorias que constituem o universo
temá~ico segundo o qual a questão da infância, adolescência e juventude pobre tem sido pensada no Brasil, configurando o primeiro momento de aproximação com o tema que se pretende desenvolver:
5

Este levantamento começou a ser feito a partir da literatura e da ação existente, inclusive a qu e
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catE:qorias

tipos dE: sE:rviços

Atendimento Educacional (AE)

Educação Pré-Escolar
Atividade Pedagógica
Inserção na escola
Acompanhamento escolar
Educação Formal
Educação Não-Formal

Profissionalização (PR)

Iniciação Profissional
Educação para o Trabalho
Encaminhamento Profissional
Preparação para o Trabalho
Trabalho Domiciliar
Projeto de Geração de Renda
Estágios
Cursos Afins

Cultura Esporte e Lazer (CL)

Recreação
Lazer
Atividade Esportiva
Passeios
Colônia de Férias
Capoeira
Trabalhos Manuais
Teatro
Atividades Culturais
Ensino de Xadrez

Atendimento de Saúde (AS)

Atendimento Psicológico, Odontológico e Médico
Campanhas Informativas de Saúde

Trabalho de Reflexão (TR)

Reflexão sobre a realidade
Desenvolvimento da Consciência Crítica

Trabalho de Reflexão (TR)

Articulação de Movimentos Populares
Integração das Crianças à Comunidade
Resgate do Processo Escolar e Afetivo
Grupos de Reflexão e de Orientação
Socialização

Alimentação (AL)

Lanche
Apoio Nutricional

Evangelização (EV)

Catequese
Evangelização

Lares Substitutos (LS)

Lares Substitutos

Atendimento Jurídico (AJ)

Centros de Defesa

Outros (OU)

Recebimento de Denúncias
Atendimento a Crianças Vidadas, Infratoras
Apoio às Mães no Acompanhamento dos Filhos
Acolhimento de Meninas que vivem nas Ruas
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No mesmo sentido de levantar ·as ações voltadas para o "menor", outros
catálogos foram elaborados; procurando , com suas classificações , dar conta
da diversidade de iniciativas que 'se encontram nesta esfera, no Rio de Janeiro.
Rizzini e Wiik ( 1990) produzem um levantamento com o intuito de sistematizar dados das instituições pesquisadas, governamentais ou não. As 138 entidades que compunham sua mostra foram classificadas, dentre outras, por finalidade (atender menores carentes, atender menores cujos responsáveis trabalham fora, dar assistência à população carente); por corpo técnico (médico,
assistente social, pedagogo, professor e agente comunitário, dentista ,
nutricionista) e por âmbito de ação (nacional, estadual, municipal, própria
comunidade e localidade vizinha) .
Em seguida, Valladares e Impeliziere ( 1992) publicam um trabalho que
também se propõe a ser um catálogo, um guia da assistência não-governamental às crianças desprivilegiadas e de rua partindo do caráter universalizante
6
da categoria ONG. Suas classificações consideram a natureza da iniciativa (secular, católica, protestante, espírita, mista, israelita), instituições por área geográfica (Zona Norte e subúrbios, Zona Sul, Zona Oeste, Centro, Jacarepaguá,
Barra da Tijuca, Recreio, Niterói e outros municípios da periferia metropolitana), tipos de instituições, projetas e iniciativas de acordo com a clientela.
Aqui, elas descobrem que das 620 instituições listadas, 33 se voltavam para
"meninos de rua" com a classificação referida aos atendimentos alternativos.
A elaboração destes catálogos pela academia, ao objetivar as características das instituições- se opor ao reformatório, ao internato tradicional e atender "meninos de rua"- trouxe uma nova visibilidade às novidades ocorridas
no campo e, de alguma forma, discutem a categoria "alternativo/a". Paralelamente, uma produção analítica sobre os projetas que se enquadram nestas
categorias vem reforçar essa discussão, provocando uma aliança entre militância
e academia, já que grande parte dos trabalhos foram feitos por pessoás com
dupla inserção, projetas/universidade.
Dando continuidade ao trabalho conduzido anteriormente com Valladares
(1992), Impeliziere (1995) amplia o estudo sobre as ONGs que atuavam em
favor das crianças de rua no Rio de Janeiro buscando construir o perfil dos

envolvia os movimentos alternativos, de catálogos (do Juizado de menores, da Secretaria de Promoção Social e da Secretaria de Educação) , entrevistas com militantes, informações do antigo CBIA
(Centro _Brasileiro para a Infància e Adolescência) e dados obtidos através da imprensa.
6

O termo ONG é utilizado nesse trabalho como algo dado. Uma forma de pensar o qu e é ONG

é através do seu significado, considerando-a uma categoria construída socialmente, de aparecimento
recente e que "vem sendo usada para designar um conjunto de organizações da sociedade civil com
características particulares". (Landim 199 3a , p. 24)

olharu sobr< a juv<ntud<

atendidos por elas e o alcance das ações desenvolvidas, através de uma avaliação sistemática de toda uma experiência acumulada que contribuiu de forma
essencial no trato da in!ancia carente.
Outra abordagem é a de Castro (1997) que, em sua tese, parte de um estudo de caso de um programa que ela define como "típico da realidade dos
atendimentos alternativos", o projeto Meninos do Rio, para pensar a relação
entre os educadores, os meninos de rua e a eficácia dos projetas, os quais vê
com pessimismo, fundamentada nas teorias da linguagem. Este caminho leva
a enfocar seus pesquisados não como grupos sociais, mas como grupos
semiótic? s em perpétuo desencontro. Em seu trabalho, em relação aos projetas , considera, de modo geral, que os "programas ditos alternativos repetem
antigos erros", " ( .. .) reproduzem de certa forma, a mesma estrutura perversa
imposta aos atendimentos anteriores" e que "os educadores e os meninos de
rua são dois grupos semióticos que vivem uma tensão social e não partilham
o mesmo mundo". Centrando a pesquisa no educador, ela tanto verifica as
estratégias argumentativas e de convencimento em jogo através dos diálogos e
das réplicas, como também procura construir o perfil dos atendidos, da instituição pesquisada, suas relações, inclusive a relação instituição/ educador, seus
objetivos e problemas.
Outra pesquisa centrada em um estudo de caso é a de Queiroz (1997)
que discorre sobre o Projeto Semear, uma "proposta alternativa de ensino de
1o grau" que ela dirige desde a sua fundação em 1988 . O conteúdo de seu
trabalho gira em torno do seu testemunho, alguém que se apresenta como
quem vivencia de dentro a dinâmica de um projeto que é auto-classificado
como de "educação experimental" ou de "educação alternativa". Queiroz traça o perfil dos estudantes, disseca a invenção de uma pedagogia que se quer
"transformadora" e o impacto dela em todos os agentes envolvidos no processo, como professores, funcionários, direção e os próprios alunos, "crianças
e jovens de espaços urbanos marginalizados" . O Semear é entendido como
um espaço que tem por missão "recuperar" seus alunos através de um caminho que os levaria das identificações negativas (pré-delinqüência, delinqüência, baixa auto-estima, medo, marginalização, descrença, anomia) às positivas
(preocupação com a saúde, com a higiene, autocontrole, brandura, disciplina,
segurança, fé, cidadania) .
Segue-se mais um estudo, o de Leite ( 1998), que se preocupa em historiar
a questão dos chamados meninos de rua, desde seus primórdios até os dias

7

Este projeto foi criado em 1990 visando atender os meninos e meninas de rua da orla marítima,

financiado por empresários do Rio de Janeiro e gerido pela ONG Cruzada do Menor. Foi extinto em
1994.
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atuais quando se detém nas próprias concepções dos meninos sobre o processo em que vivem. A autora rec~pera sua experiência como diretora da marcante Escola de Educação Juvenil Tia Ciata, que também rendeu uma tese (Leite,
1991), e critica duramente as instituições voltadas para a repressão dessa camada da população que ela considera ancoradas na "piedade", na "caridade"
e na "opinião pública", tendo como objetivo retirá-los das ruas para adaptálos a padrões culturais que não seriam de seu grupo étnico africano.
Zaluar ( 1994), a partir de três estudos de caso de programas alternativos
criados na década de 80 (PRIESP, RECRIANÇA e Programa Integrado de Atendimento ao Menor de Goiânia). discute os próprios programas e generaliza ao
utilizar essas experiências para tratar da política social dirigida ao "menor".
Aponta como suas principais lacunas o oferecimento de um ensino
profissionalizante deficiente e a falta de uma proposta pedagógica clara de
"formação mais geral", como ela diz, eficiente para reduzir carências e desigualdades, o que poderia possibilitar, então, o alcance da cidadania entendida
como algo mais do que o alcance dos direitos sociais.
Dentre as inúmeras produções sobre este tema, duas importantes dissertações devem ser mencionadas, a de Monteiro ( 199 5) e a de Westphal
( 1995), ambas tendo o projeto "Se essa rua fosse minha" como base empírica.
O trabalho de Monteiro ( 1995) analisa a experiência da Oficina de Literatura no projeto mencionado no período de maio de 1992 a maio de 1993 . A
autora, integrante da equipe do projeto e responsável por esta Oficina, volta
os olhos de pesquisadora para sua experiência narrando-a desde a abordagem de rua, já que era dela que partia a clientela, até a experiência da Oficina
como atividade de leitura lúdica e dialógica com a clientela. Nessa parte,
Monteiro analisa os textos produzidos pelos participantes da oficina procurando, como ela diz, identificar as relações que fazem entre os textos e a
realidade de cada um. Monteiro opera com os pressupostos da e'stética da
recepção estudada na área da teoria da literatura como um caminho que, ao
possibilitar que se desloque a ênfase de análise do texto para o leitor e para
leitura que este faz, permite que se identifique o que se passa com este no
momento da leitura.
Westphal (1995), em sua dissertação, parte da experiência da abordagem
de rua do "Se essa rua fosse minha", colocada em prática em 1992, para examinar as estratégias educativas do projeto. A partir de sua inserção como educadora no projeto, a autora se detém nas especificidades da clientela - crianças, . adolescentes e jovens - que ela classifica como em "dificuldades soeiais", e nas suas demandas, para indagar sobre os alcances e limites da ação
educativa empreendida pelo "Se essa rua fosse minha" como prática política
cotidiana e socialmente necessária, já que desperta um "outro olhar" sobre as
crianças de rua.
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Finalmente Alvim (1988; 1995; 1998), dentro deste debate .vem
contextualizando o tema de forma abrangente trabalhando conceitos (como
o conceito de campo). desenvolvendo estudos de categoria ("menor". "meninos de rua", "educador de rua", "educador social", "infância", "juventude") e
configurando o campo das formas de proteção às crianças, adolescentes e
jovens das classes populares, dando conta das diversas posições em jogo neste
universo (ONGs, OGs, educadores, igrejas, justiça, polícia, etc.). Neste sentido,
procuro refletir sobre a construção social de categorias sociológicas ligadas à
infância, adolescência e juventude das classes populares, demonstrando como
o trabalho, ou a fábrica mais especificamente, pode aparecer nesse contexto
como alternativa proposta à marginalização, secundarizando a questão da educação. Mostro, então, como a tentativa de se mudar o olhar negativo da sociedade em relação a "meninos e meninas de rua", levada a efeito por setores
militantes e especialistas diversos da questão desse segmento da população a
partir da década de 80, refletiu-se imediatamente tanto na substituição do
termo jurídico menor- tornado depreciativo e estigmatizante- quanto na criação de novas práticas de atendimento a crianças, adolescentes e jovens das
classes populares. Concluo que surge igualmente uma nova categoria social a de "educadores de rua" -com forte presença no complexo campo relacionado a todas essas questões.
Enquanto a literatura sobre meninos/as de rua aparece como um desafio, apontando para a exclusão social desses atares, vistos pelo senso comum
como "pivetes" e "marginais". a literatura sobre jovens vai abordar jovens das
"periferias". jovens pobres, geralmente organizados através de grupos musicais, teatrais, que se encontravam muitas vezes apoiados por ONGs, OGs e
Igrejas.
Em São Paulo, destacam-se os trabalhos de Helena Abramo entre outros.
No Rio, Regina Novaes, Alba Zaluar, Michel Hersman. Com exceção de Zaluar
que investe na relação entre o tráfico e a juventude, os demais trabalhos preocupam-se com o estudo dos valores, das representações que esta juventude
produz sobre si mesma e sobre as atividades nas quais se encontra articulada.
A visibilidade da infância e da juventude das classes populares pela sociedade e pelo mundo universitário só aparece em conjunturas distintas, e, na
maioria das vezes, quando estas se tornam um problema social ou quando
(em algumas situações relativas à juventude) elas surgem expressando formas
culturais específicas.
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inspiração para a minha apresentação veio através de uma Il,latéria do Caderno Diplô do Le
Monde Diplomatique, intitulado O
Marketing da Libertação do Cal
pital, de Tom Frank. Comentan- torever lJOunq
do em seu artigo o livro
Disruption, de Jean-Marie Dru, a apropriação da
ele diz que Dru "descreve co- imaqE:m da juvE:ntudE:
movido" e, de forma crítica, "comerciais em que pessoas de ida- pE:la propaqanda
de são humilhadas por jovens
brasilE:ira
transbordando sensualidade" e
com posturas inconformistas e
rebeldes (Frank, 2002, p. 44) . Eugênia Paim
A partir dessa observação, me (Antropóloga - IFCS/UFRJ)
lembrei de um comercial recente
do liquidificador Arno veiculado na televisão, em que dois jovens que representam exatamente a imagem clichê do inconformismo e da rebeldia jovem,
humilham, ainda que de forma ambígua, uma senhora idosa.
Fui mais além e tentei, então, refletir sobre como a imagem da juventude e
do jovem tem sido apropriada pela publicidade. Para isso selecionei propagandas em diversos periódicos, como Veja, Isto É, Marie Claire, Caras, Raça,
Nova, Exame e outras, e percebi que o jovem protagoniza de maneira esmagadora os anúncios de tal forma, que a propaganda passa a deter o poder de,
simbolicamente, humilhar não só os não-jovens, mas , principalmente, os outros tantos jovens que não se enquadram nos padrões valorizados pela publicidade. Isto marca de maneira sutil, mas indelével, com profundo mal-estar as
pessoas que estão distantes das expectativas que a publicidade produz.
Essas observações iniciais foram, então, desdobradas em alguns pontos de reflexão que considero importantes para a discussão.

O Jov€m como Construção Social
Mod€rna: A Juv€ntud€ como ldad€
f'avorita
Considero que, quando começamos a falar sobre juventude, o primeiro
ponto que devemos ter em mente é que estamos tocamos naquilo que Arit'~s
Caderno Diplô, no 3, jan/2002 .
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chamou de "campo inexplorado da consciência que uma sociedade toma de
seu comportamento com relação.à'idade", (1986, p. 79). O que ele quer dizer
é que, como a sociedade só tem estudado sua consciência de classe, não percebe que a imagem do jovem e da juventude da qual falamos é uma construção
social moderna, do século XX. Seria, para Aries, um fenômeno surgido na
Alemanha com a ópera Siegfried, de Wagner, cuja música exprimiria atributos
como pureza, força fisica, naturismo, espontaneidade e alegria de viver, uma
mistura que seria associada ao jovem e que, em seu conjunto, faria dele o
herói do século XX.
Sendo assim, nessa mesma época, por volta de 1900, na Europa, a juventude torna-se tema de interesse geral despertando uma preocupação tanto dos
moralistas como dos políticos e dos escritores. Começa-se a desejar saber seriamente o que pensava a juventude e pesquisas sobre ela surgem, de imediato,
na França. O século XX vai se consolidando como o século da juventude que
se expandia e se prolongava, empurrando a infância para trás e adiando a
entrada do jovem na maturidade. "O jovem propõe seus valores, seus apetites
e seus costumes transformando a juventude na idade favorita, uma idade à
qual deseja-se chegar cedo para nela permanecer por muito tempo." (Aries,
1986, p. 47)
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O Jovt:m t: a Juvt:ntudt: como
Siqno da Publicidadt: Modt:rna
Vimos que a figura do jovem moderno que fundamenta a idéia da juventude não está dada, mas supõe um processo de construção social que permite
afirmar que o jovem ou a juventude tratadas como realidades a-históricas,
não passam de "abstrações sem significado" (Marías, 1996) . Ser jovem' se refere a uma fase da vida dentro das classes de idade pelas quais uma pessoa passa
durante sua existência, um dado biológico socialmente "manipulado e
manipulável" já que se refere também ao processo arbitrário de divisões entre
idades que faz parte do trabalho de construção de populações (Bourdieu,
1983; 1989) .
Nesse sentido, isso significa dizer que o processo cultural de construção
do comportamento social do jovem moderno gerou, numa direção, uma
imagem de jovem possível de ser apropriada como signo publicitário, expressão daqueles seus atributos já vistos, somados a outros como a felicidade, o
desejo de aventura, a sensualidade, traduzidos para a linguagem publicitária. A
imagem do jovem torna-se então, a portadora da mensagem publicitária da
alegria de viver que irá ser associada às marcas de modo a provocar o desejo
do consumidor.
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Com isso, a intenção da publicidade não é somente ganhar a atençio dos
jovens. A mensagem publicitária da alegria de viver vai além do interesse do
mercado pela juventude. Ela precisa fixar a marca. Para que um produto sobreviva e se mantenha comercial, é necessário um segundo movimento: é
necessário que ele se faça notar, chocando e surpreendendo o público. Mais
uma vez a imagem do jovem vai ser estrategicamente usada, agora associada à
capacidade que se atribui a ele de derrubar as convenções sociais.

O Jov€m € a M€nsaq€m Publicitária
da Al€qria d€ Viv€r
No material coletado na mídia impressa, o jovem aparece como o símbolo
da publicidade moderna e nela relaciona uma marca a tudo aquilo que aparenta novidade, possibilidade de rejuvenescimento, posturas consideradas jovens. Isto é feito através daquela imagem do jovem abstrato, o jovem que é
"apenas uma palavra", como diria Bourdieu (1983), o jovem como um grupo constituído como se fosse dotado de interesses comuns relacionados a
uma idade definida biologicamente, uma unidade social apropriável. Para a
publicidade, o jovem é, então, o signo visível que representa o que a sociedade tanto cultua, sendo ele, na publicidade moderna, indispensável para passar
as mensagens de venda de modo a seduzir o consumidor.
Assim, a publicidade moderna:
• Distanciou-se das regras do antigo reclame, anúncio que não implicava
numa associação da marca com nenhuma postura particular. Aqui, apresento
como exemplo a marca Valda, tal como veiculada em outdoor em 1930. Recentemente, a partir do FestValda, um festival de música dirigido à Juventude, ela
associou a marca ao jovem (Accioly, 2000), modernizando sua estratégia de
marketing.
• Apropriou-se da juventude para introduzir a "venda de rejuvenescimento". Em 1939, a Propaganda da Gessy, que já pode ser considerada moderna, resume isso. De acordo com Accioly (2000), ela "se utiliza de uma
linguagem nova e envolvente criando conceitos que permanecem atuais até
hoje como o "tratamento de beleza" para o sabonete ou a idéia de "proteção
total" desenvolvida para o creme dental." "Gessy foi um pioneiro no uso da
venda pela emoção" usando na construção da imagem da marca uma jovem,
de modo a introduzir a idéia do poder <;lo rejuvenescimento dos produtos,
no consumidor.
• Vai exacerbar o uso da venda pela emoção, trazendo a imagem que traduz o que seria uma postura jovem, aquela ligada a alegria de viver, a felicidade e a espontaneidade, como nos anúncios da Nestlé.
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• Associa o produto com uma proposta de "comportamento jovem" baseado na alegria de viver, no naturismo e na espontaneidade, utilizados como
elementos de sedução do consumidor Bottero e Good Year.
• Enfatiza o prazer e a gratificação ao fazer prevalecer a imagem do jovem
- um anjo transgressor, fà de música - sobre um produto para jovem Itaú
Seguros , ou substituindo a marca por uma jovem que se confunde com a
mercadoria e conota, de modo eficaz, a pureza provisória da juventude ao
produto Mercedes-Bem, ou, ainda, substituindo o jovem pela palavra que expressa alguns "valores jovens". como a "individualidade" Cally, ou elementos e
idéias que simbolizam uma conduta jovem Palio Weekend .
• Prega a transgressão das convenções sociais se apropriando vorazmente
da cultura jovem, digerindo, por exemplo, a "atitude" contida no grafite arte dos jovens da periferia que faz parte do Hip-Hop -, com o propósito de
agitar o chamado "marasmo da marca", tornando-a facilmente visível e
identificável. Associa, assim, a cultura Hip-Hop, devidamente esvaziada de seus
conteúdos, ao produto como elemento de sedução do consumidor da Honda.
• Sublinha a imagem do jovem moderno como rebelde e inconformista,
aventureiro, herói, para apresentar o produto como um equipamento indispensável à juventude e a quem se quer novo e moderno, Honda.
• Associa a marca com uma visão mais ampla da libertação humana como
mecanismo para manter o interesse e a fidelidade à marca, já que a inconstância
é uma característica do consumidor sempre em busca da novidade. No extremo dessa estratégia de fixação da marca, como diz Frank (2002 , p. 45), as
marcas acabam por substituir as mobilizações, sendo um caso exemplar, como
ele cita, o da Benetton, que associou seu nome à luta contra o racismo. A
publicidade moderna é aquela, então, que admite os erros do capitalismo, do
mercado, e a injustiça social e utiliza o jovem através de imagens associadas às
ações "politicamente corretas". como as de protagonismo juvenil exercidas
através do trabalho voluntário e do empreendimento social para exaltar a
marca. Banco Real.
• Cultua a moda e, então, a juventude negra pode aparecer, mas quase que
exclusivamente nos anúncios "étnicos" da revista Raça Divore, ou em outras
na qual a imagem usada da jovem negra serve a uma série de associações,
predominando aquela que a liga ao produto através de uma sensualidade
transbordante, um feeling animal, como nessa propaganda de colchão em que
a jovem diz: "Eu não me reconheço à noite". Ortobom.
CoJ;Uo já foi dito, pode-se ver que a imagem do jovem e da juventude no
campo da publicidade, é uma imagem genérica que esconde todas as figuras
intermediárias que podem existir dentro dessa categoria, situadas entre seus
pólos básicos, o estudante burguês e o jovem operário (Bourdieu, 19 8 3, p.
114). O jovem que a publicidade retrata é o jovem que aparece de forma
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homogênea, que evoca o novo, que renova o marketing como um substantivo
cada vez mais branco e feminino, Louis Vuitton, cada vez mais exótico, Relógios
Orient, e cada vez mais jovem, Ellus, confirmando a juventude como a idade
social favorita e, como tal, capaz de estimular o público e despertar o mercado
consumidor.
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p€squ1sas
da un€sco·
sob r€
juv€ntud€s
no brasil

efiro-me, primeiro às pesquisas
da UNESCO (ver Referências no
final do artigo), sua modelagem,
algo sobre políticas de/para/
com a juventude, e passo, então
a discutir algumas informações
sobre o perfil da juventude, considerando tais pesquisas. Advirto que apresento uma leitura própria sobre possibilidades dessas
pesquisás, não se confundindo
portanto os meus comentários
com a postura da organização.
Antes de tentar cumprir tal
agenda, agradeço o convite do
ISER, da UNESCO no Escritório
do Rio de Janeiro e parabenizo Mary Garcia Castro
os organizadores por essa pro- (UNESCO- Brasil)
moção, onde é estimulada a participação de jovens vinculados a organizações com trabalhos em comunidades e de jovens pesquisadores.
O tema juventude passou a ser tema da moda, a nova identidade descoberta. Venho do movimento de mulheres, do movimento feminista e também de
trabalhar na Bahia por muito tempo com o movimento negro, acompanhando a ênfase hoje na questão das identidades. Mas quem reivindica a identidade jovem? No caso do feminismo e do movimento negro, são as mulheres,
ainda que de alguns setores da sociedade, e no caso, do movimento negro, os
negros, ainda que também de alguns segmentos sociais. Mas no caso do jovem, o sujeito é comumente representado. O que confere especial responsabilidade aos "representantes", em particular porque a delegação não necessariamente é manifesta.
Por outro lado, todo tema na moda corre o risco da simplificação, muitas
vezes em nome de boas intenções.
Apresentar percepções dos jovens, dar visibilidade a situações, diversidades vivenciadas e discutir propostas, proposições para políticas públicas, tem
sido um dos eixos dos trabalhos da UNESCO" sobre juventude, violência, cultura e cidadania.
A UNESCO é um órgão de cooperação internacional do sistema ONU. Diferente de alguns outros organismos da comunidade ONU, a UNESCO não é um
órgão de financiamento, mas trabalha com recursos que vem de diversas áreas, e no plano da cooperação técnica.
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Diferente de outras instituições que trabalham com pesquisa no plano de
cooperação internacional, a UNESCO optou por não vir a ser só uma agência
que "terceirizasse" pesquisas e~ temas emergentes, repassando financiamento
para outras instituições . Não, conta-se com uma equipe de pesquisadores e
quando se faz parceria com outros, em diferentes centros no Brasil, o Setor de
Pesquisas da UNESCO coordena e supervisiona a qualidade.
O Setor de Pesquisas da UNESCO se inicia em 1997, quando do assassinato
do índio Galdino e se realiza uma pesquisa sobre violência e os jovens de
classe média em Brasília. Insiste-se em conjugar o debate da ética e da economia política; entrelaçar cultura e economia política, discutir tipos de violência
e condições de vida e percepções de diferentes jovens.
Os textos veiculados pela mídia, sobre juventude e violência, têm um endereço: juventude, associando-se violência à pobreza. Então, por conseguinte,
os pobres são destacados como os violentos. Por exemplo, em recente número da revista "Isto É" se faz referência a um "Estado Paralelo do Tráfico", o que
é em si uma expressão ideológica que não considera que o tráfico é parte de
um estado de coisas na sociedade. Por outro lado, nessa reportagem se declara:
"os jovens são mais violentos e estão fora de controle", como legenda de uma
foto de um jovem negro, pobre, encapuçado com uma arma na mão. Quer
dizer, a idéia seria que uma marca destes tempos é o medo - o que é bem
explorado em textos de Regina Novaes- mas que o jovem é quem produz tal
marca, o jovem pobre, e não ao azar, como se retrata no imaginário social, um
jovem pobre e negro.
Na pesquisa promovida pela UNESCO em 1997, discute-se violências de
jovens da classe média. Jovens que quando perguntados - os assassinos do
índio Galdino -, como é que se deu isso, recorreram a uma expressão que foi
bem difundida pela imprensa: "foi uma brincadeira, não sabíamos que era
um índio. Pensávamos que era um mendigo." Uma sociedade que se éstrutura,
classificando alguns de "matáveis", outros de "assustáveis", e outros de protegidos. Se fosse índio caberia apenas assustar, mas se fosse um mendigo, por
que não queimar?
Naquela pesquisa citada se joga com debates sobre identidades e alteridades,
considerando o quadro de valores de uma classe média e alta de Brasília. São
dessa pesquisa as informações sobre a opinião dos jovens de escolas de classe
média alta sobre o que seriam atos de violência, a saber:
Matar um índio

4.7 %

Matar um político

4.7 %

Matar um mendigo

3%

Matar homossexual

0,2 %
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Tais dados já indicam uma visão de que se poderia tratar a violência op. as
violências por uma perspectiva de gradação, quando haveria atos mais ou
menos violentos.
Além dos óbvios sinais de alerta sobre preconceitos difusos, sugeridos pelos dados anteriores, há implicações mais sutis que me fazem retomar o tema
das identidades.
Discute-se hoje os direitos humanos das mulheres, os direitos humanos
dos negros e os direitos humanos do homossexuais, por exemplo. Foram 20
mil pessoas na marcha pelo orgulho gay em Salvador e 2 mil pessoas, em
Brasília, recentemente. Claro que tal chamada por direitos dessas identidades é
uma conquista de cidadania. Como o é, a preocupação com a cidadania dos
jovens.
Mas, falta mais debate sobre a cultura da violência, porque alguns, mesmo
entre as novas identidades, são mais protegidos, mais representados ou mais
vulneráveis do que outros. Estas são reflexões marginais, que indicam que
pesquisas não são apenas para descrever, documentar ou propor, no específico, mas que cabe também refletir além dos achados, sobre significados destes
tempos, o que estariam falando do imaginário social, não somente sobre as
juventudes, suas vivências e percepções.
No campo de pesquisas, a UNESCO desenvolve seis linhas temáticas:
A primeira linha - juventude, violência, cultura e cidadania - está com nove títulos
publicados, sobre percepções de jovens a respeito de um elenco de temas em
torno de cultura e violência.
A segunda linha seria sobre escola e educação, desafios e sucessos. Nessa linha foi
recentemente publicado pelas pesquisadoras Miriam Abramovay e Maria das
Graças Rua um estudo intitulado "Violências nas Escolas" e estão em andamento
cerca de cinco títulos. Entre eles, um que conta com a participação da Eliane
Ribeiro de Andrade e do João Paulo de Castro, sobre escolas bem sucedidas.
A idéia de ao mesmo tempo trabalhar no plano da denúncia e trabalhar no
plano de ilustrar casos bem sucedidos é outra perspectiva comum.
Nesse segundo plano, outra pesquisa sobre juventude, violência, cultura e
cidadania foi publicada com o título "Cultivando Vida, Desarmando Violência. Experiências em Educação, Cultura, Arte, Esporte e Cidadania com Jovens
em Situações de Pobreza" (Castro M; Abramovay, M; Rua, M. G. e Andrade, E.
R.). Nessa pesquisa, por um ano e meio se pesquisou a partir de cerca de
trezentas organizações governamentais e não ·governamentais que trabalham
na área de esporte, educação para a cidadanià, cultura, arte e lazer. Em profundidade, analisou-se 30 experiências, sua caracterização, metodologia, vocabulário de sentidos, refletindo sobre termos comuns, avançando-se por um debate teórico, desconstruindo certos termos como auto-estima, pertencimento
e protagonismo juvenil.
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São termos q ue faze m parte de um vocabul ári o comum de quem tra balha
com jovens, mas qu e podem ter ~ários sentid os e não são propriedade necessariam ente dos bem intencionados. Inclusive, de acordo com essa pesqui sa, sugere-se
que também o tráfi co recorre a tai s valora<,:ôes. Ao recrutarem os jovens, as o rganiza<,:Ões do crime, exercem sobre eles certo fascí ni o , que não está restrito a uma
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racionalidade econô mi ca, não se devendo esqu ecer qu e algun s valores manipulados no tráfico se in serem no universo de valo res difusos na sociedad e. Assim
poder, individu ali smo narcísico, auto aürm a<,:ão são fatores qu e também co ntam. Não há nada qu e dê mai s protagonismo juvenil do qu e estar com uma ARIS no ombro. Por que uma AR- IS dá um ce rto protagonism o ju venil ? Porque
dá poder, mesmo que seja pela intimidação. Ent ão , o qu e se disc ute é a fo rmatação
em práticas, desses conceitos, como a auto-estim a e o reconh ecim ento. Qu er
dizer, são mais do que valores absolutos co m sentid os únicos. Há um a série de
conceitos, qu e vão fazend o parte de um voca bul ári o usad o de forma acríti ca.
Há qu e se disc utir os sentidos das práticas sociais desses con ceitos.
UNESCO signifi ca Org anização das Nações Unida s para a Educa<,:ão e à Ciência, entã o a qu estão da edu cação é consid e rada estratégica . Al é m da s pesquisas no Brasil no de bate da educação, a UNESCO co nta com uma série de tex tos
que ho je têm um reconhecimento internacio nal no plano de de bate teórico,
que superam aqu e la visão monolítica de edu ca<,:ão co mo supe r estrutura; edu cação com o parte da cultura sem bases m ateriai s, fo ra de um co ntex to de
economia po líti ca (Ve r Delors e Morin) .
Dá-se ênfa se à escola. Há uma sé ri e de tex tos com análi ses críticas so bre a
escola .
A terceira linha de pesquisas do setor de pesqui sas da UNESCO no Brasil é
sobre educação, saúde, governabilidades e avaliações, quand o se discute as interações
entre sociedad e civil e soc iedad e po lítica, sa indo também de um certo lugar
comum ho je, o 'e nde usam ento' das orga ni za<,:Ôes não governam entais; o "deslumbramento " co m uma chamada sociedade civil , co mo se essa se m odelasse
à parte da sociedad e po lítica. Nessa linha se di sc ute governabilidad e e se ela bora avaliações de prog ramas, projetos e po líti cas.
A minha leitu ra , q ue , reco nh e<,: o . é m uito pró pria, é qu e haveri a uma
potencialidad e críti ca com tal linha, so bre os nexos entre sociedade civil e
sociedade po líti ca , o que (na minha leitura, in sisto) sugere a idéia de qu e o
Estado, com o pro põe Gramsci, é re ferênci a de setores da chamada sociedade
civil. Não há sociedade civil sem sociedade po líti ca. Isso é uma dialéti ca que
há de se guardar. Então, há que discutir processos de coo ptação , afirm a<,:ão de
lugares de advocacia e participação po pul ar e o utras identifi cações a partir das
interações entre sociedade civil e soc iedade po líti ca. Have ria qu e proced er a
crítica à chamada sociedad e civil, critéri os de re presenta<,: ão , di ve rsidad e de
institui ções e estar atentos a diferentes form as de faze r política.
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Não estou com tai s i n terê ncia s, sugerindo que tais ve to res são orientações
das linh as de pesquisas anotadas, mas sugerindo pote ncialidad es de tais linhas
para aná li ses a partir de, ou sobre juventudes.
Uma quarta linha de pesq uisas da UNESCO no Brasil, deno mina-se identida des JUVenis, vu lnerabilidades e participação no urbano e no rural, comparações internacionais.
Há, nessa linha, uma pesqui sa comparativa so bre a situação dos professo res e o se u quadro de id éias na Argentina, no Brasil e em o utros países da
América Latina .
Neste ponto gostaria de traze r para o debate um co nce ito a que estamos
recorrendo ultimamente , no debate so bre juventudes, o de vulnerahilidade
social (Abramovay, Castro et alli 2002). Este conceito ao apelar para debates
so bre capital cultura l e socia l, ativos, recursos e obstáculos, que pede referências a vários níveis analíticos - os indivíduos, a família, a comunidade.
A idéia nesse conceito é sair do círculo descritivo e que red uz os pobres a
não suj eitos , diferenciando-se de conceitos já bastante criticados, como o de
excl usão e pobreza.
Com o concei to de vu ln e rabilidad e social, não se perde o úni co , o identitário.
Considera-se que há qu e refl et ir so hre estereótipos, preconceitos, vulnerabili dad es de indivíduos espec íficos , vulnerabilidades em torno dos jovens, vulnerabilidades em torno das mulheres , vulnerabilidades em torno dos negros,
por exemplo.
Por outro lad o há o ape lo, in sisto, no conceito por trabalhar em diversos
níveis, considerando como se modela vulnerabilidades ao nível da comunidade , de instituições e da soc iedad e, inclusive trabalhando co m a noção de
estruturas vulnerabilizantes, ou se ja. co mpon entes de um sistema, de organi zações sociais que colaborariam para que certos indivídu os, mesmo dentro de
uma classe social, como entre os pobres, se jam mai s vulnerabilizáveis. Mas
considero que poucos trabalh os na América Latina têm enfren tado tal desafio
de co mbinar análises centradas nos indivíduos e suas percepções, com análi ses históricas que destaqu em est rutura s vulnerabilizantes.
De fato, certos períodos, certas organizações de soc iedade seriam mais
vu ln era bilizantes qu e outras. Tenta -se assim, na minha leitura, de novo, agora
sob re uma pot encia l idad e su hversi va do conceito de vulnerabilidade soc ial,
proceder a uma dial ética e ntre o mol ec ular e micro.
É interessante , entretanto, observar que há pecados originais no conceito
de vulnerabilidades - de ex tenso uso hoje pela CEPAL, por exe mplo - como a
sua difusão pelo Banco Mundial para fins 'instrumentais, na linha da antiga
perspect iva de capitalizar o que nos anos 60 era conhecido co mo "estratégias
de so brevivência, ou como os pobres se viram". Há também a recorrência
con exa em termos de me rcado, co mo capital, ativos e recursos, lembrando
traços das ciências sociais neoclássicas.
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Mas há reapropriações possíveis do concei to , um a certa transculturação,
seg undo referência do antropól?go cubano Ort iz, o u se ja a possibilidade de
remod elação de um conceito por usos mais apropr iados a uma realidade, e
com ou tra perspectiva . Transcu lturação é pega r co nce itos que têm determinada marca e, através de um processo de transfórmação con ceit uai por análises
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de práticas, dar chão , materialidad e própria.
Assim recorre-se ao conce ito de vuln e rabilidade no plano de nexos com
os debates de Bomdieu, sobre capi tal cu ltural e ca pital social, indicando formas de lid ar com vu ln e rabi Iidad es pelos vuln era bi Iizados, al é m de incluir
entre as vuln erabilidad es sistémicas, nã o so me nte as fcilta s de, mas o não acesso a, e
tam bém a vio lênc ias simbó li cas, o u seja. aqu e las viol ê ncias que se reprodu zem com a conivê ncia das vítimas. porqu e elas já tê m un1 gra u de legitimidade social.
A violência simbólica seria uma vuln erabilidade pe lo que impede a revolta, a crítica, pois es tá amparada por pod eres leg ítimos qu e codi fkam o im aginário social.
É uma violência simbólica, qu e reforça vulnerabilidades, a aprovação de
uma le i no Estad o do Rio de Jan e iro . so bre a obrigatoriedade de educação
religiosa nas escolas, inclusive privilegiando certas cosmovi.sôes religiosas em
detrim ento de outras, como as afro -brasileiras.
Há alg um tempo est ive em Brasília numa re união ampla com entidades do
movimento negro sobre discriminação nas esco la s. e foi re latado o caso de
um estudante que sai u da escola e que era co nside rad o um fracasso, mal sucedido, até quando a mãe foi pedir para ver os livros did áticos. Tod os limitavam-se à representação de brancos com o os be m suced idos. Nesses livros , a
história da coloni zação e da escravidão era co ntada re presentando-se os escravos de forma negativa. É constituinte de urna vio lê ncia si mbó li ca , uma vu lnerabilidade, es timular um certo acervo de conh ecim e ntos que mina a auto estima col etiva de um povo. Mina as referê ncia s estruturais.
A outra questão qu e trabalha o co nce ito de vu ln e ra bilidade remete à
dialética da metáfora escravo x an1o, o poder qu e te m os dominad os , mes mo numa situa ção de dominação de minar e sub ve rt e r a re lação. Então ao
refletir sobre a questão da vulnerabilidade , hav e ria que consid era r que
por mais v uln e rável que se se ja, se reco rr e a alguma estratégia de
con traposi ção a ess a vu ln erabili za ção, o que não impli ca em alterar o es ta do de vuln e rabilidades, no plano estru tural. Os se to res vulneráveis têm
um capital cultural, capital social, de múltipl os se ntid os, que pode vir a
ser aproveitado de alguma forma, por eles próprios, no se ntido de lidar
com a sua vuln e rabilidade.
Por exemplo, no deba te sobre violência, claro que há que reconhecer que
há vio lências, e que o desemprego, as desigualdad es soc iai s, são vio lências
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Além dessa re nexão so bre bases materiais de violênc ias, a UNESCO vem discu tindo muito sobre va lo res, a impo rtância de se ins istir em va lores , na ética e na
estética, no lidar com vu ln erabilidades , vio lências.
Mas por o utro lado, falta mai s discutir a relação entre pod e r e vio lê ncia, e
como se pode vir a recorrer a vio lência, por falta de poder, ou corn o forma de
lidar com a fa lta de pod e r na eco nomia, na cultura dominante , na sociedade.
Se o valor aprec iado soc ialmente é ter pod er, busca -se poder pelas alte rnativas
que se dispõe (os recursos disponíveis).
Segundo o estudo da UNESCO sobre Mapa da Violência e Juventude III
(Waiselfisz, 2 00 2), nas cham adas sociedad es de prime iro mundo os jovens
mais se suicida m, aprese ntando tais países, taxas de sui cídio e ntre os jovens até
trinta vezes maiores qu e os jovens no Brasil. Já o qu e destacaria o Brasi l, seri am as taxas de homi cídio dos jovens e pelos jovens. Se mata e se é morto,
comumente por um o ut ro jovem , quando não pela polícia.
Nos Estad os Unidos e na Europa ou o jovem mata a si m esmo ou en tão, a
certa altura, mata muitos.
Há que ren etir sobre tais d iferenças na discussão so bre violência e juventu de. Quando se mata um outro , afirma -se um certo poder, ou uma certa impo tência e bu sca por pod e r.
Nestes tempos de impotência do suj ei to frente a sistemas , recorre -se às
armas que se tem . Numa soci edade, na qual tanto se privilegia o valor de ter
poder, quer pelas aparências, qu e r pelo d inheiro , qu er pelos bens de consu m o, como não buscar caminhos, legais o u não, para se ter acesso a tais bens
simbólicos e materiais? O nexo e ntre viol ência e pod er se faz, o que é criticado
por Hanna Arendt, a naturalidad e do n exo, mas reconhecida a cons tru ção
social sobre tal n exo.
Nesta quarta linha de pesquisa da UNESCO estamos desenvolvendo no Rio de
Janeiro uma pesquisa, que conta com apoio da FAPERJ e se intitula "Cidadanias
Negadas, Vuln erabilidad es e Juvent udes do Rio de Janeiro" . Nessa estamos dando ênfase especia l ao de ba te sob re os jovens que não estudam e não trabalham .
Uma quinta linha de pesqui sas se intitu la identidade de gênero, sociedade civi l e
polít icas públicas. Nessa li nha se publicou um livro co m nom e bem sugestivo,
"Engendrando um Novo Femin ismo , Mu lh eres Líd e res de Base". Note-se a
preocupação co m as li de ranças juvenis, as lideranças de gênero, mas no plano
de organizações de bases comunitárias, quer sejam essas de corte feminista,
inscritas no movimento neg ro ou em outras área s. Discute-se práti cas , como
se viria gestand o uma soc iedade civil plural, inclu sive por movimentos sociais
militantes, chamando-se aten ção para urn certo capital cultural que retrabalha,
a partir de materialidades próprias, os debates do fe minism o.
A idéia també m é registrar e refl etir so bre a m emó ria soc ial de organizações de base comunitár ia, orga nizações não governamentais, inclusive ONGs
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qu e es tão fa zendo a d ife re nça no pl ano de cultura de paz. ou se ja. de uma
cultura antítese à ban ali zação da· vio lê ncia que estamos vive ndo.
Uma ou tra pesqui sa dessa linha de id entidad e de gênero , também traz
um títul o be m significativo. Refiro - m e à pes quis a e laborada pe la Míriam
Abramovay e a Maria das Graças Rua. so bre as práti cas co tidi anas do movi mento e de organizaçôes rurais, tipo MST. CON TAG e outras. ressa ltando -se o
caso das re la çôes de gênero em assentame ntos rurais. O nom e da pesquisa
surgiu da pergunta de uma mulh er e ntrev istada e m um assentam e nto rural:
"Companheira s de Lutas o u Comandantes de Panelas?"
A sexta linha de pesqu isa é so bre identidude étni co- mciul. Junto com o IPEA,
a U NESCO pro mo ve u um a pesqui sa feita pelo Ricardo Henriqu es sobre as
m enina s n egras na s esco las e uma ou tra e laborada por Héd io Silva, sobre
discriminação nas esco las - ambas a se re m publi cadas.
Ainda que gênero e raça se jam ob je tos de linha s de pesquisas em si, são
també m te mas tran sve rsais no plan o das pesqui sas da UNESCO.
No plano de um panorama das pesq ui sas da UN ESCO, por fim, destaco
uma es tra tég ia de fa zer pesquisa s. Ve m -se trabalh ando com p arcerias e se
conta com uma equipe de pesq uisadores "sêniores" (a sede do se to r de pes quisa é e m Brasília). alguns aqu i (Rio de Jan e iro) . Fa z-se parce ria s com uni versidades e organizações nã o governamentais na co ndução da s pesquisas. A
maioria das pesquisa s, com algumas exceções. são de caráter nac ional, e se
procede a uma combinação de métodos . Utili za-se dados sec undários. Na quela sob re vu ln era bilidad es e ju ventud es , co m f( Ko nos que não es tudam
e não traba lh am, tem -se a colaboração de Julio Ja co bo Wai selfis z, trabalhan do micro dados da PNAD 1999 e se ve m proced e ndo, no Rio el e Janeiro a
dois estud os el e casos, por entrevis tas e grupos fo ca is. Conta -se na equipe
com a consu ltaria ela Míriam Abramovay qu e há muito desenvolve na Amé ri ca Latina pesquisas recorrendo a g rupos fo ca is. O u seja, busca -se sempre
com bin ar técnicas quantitativas, em muito s casos surv eys, com téc nicas qua litativas, e na maioria elas p esquisas se desenvo lve estudos e m várias partes
elo Bras il.
A idéia é conjugar cam inhos, sa ind o de alguns debates es té re is que ainda
perm eiam boa parte ela academia, entre as propri edad es de téc ni cas qualita tivas versus as quantitat iva s e vice- versa. Pensa -se e m vários o lh ares, com
metodologias que p ossa m vir a se r c riticada s e c uid a-se da co nfia bilidacl e.
Um ou tro diferencia l das pesq ui sas promovid as pe la UNESCO, é a preo cupação co m políticas públi cas. Na ma ior part e das pesqui sas te m -se como
referênc ia percepções el e jovens, rrofesso res , no caso de ter co mo unidade
de observa ção a esco la , os pais e age ntes da co 111unid acl e. Nessas é comum
perguntar sugestões so bre po líti cas públicas . Ho je . o Setor de Pesqu isas es tá
organizando um banco de dados das chamadas ag e nd as jove ns o u de po lí-
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tiCa S rúbJ ic as rara a j LI Vellt ud e - que r aq ueJas oficialmente firmadas, C0ll10
sug es tões de fo ros inte rnacion a is e as colhidas junto a jove ns , tanto e m
p esqui sas como e m se minários esp ecia lm e nte desenha dos com ta I fim.
Recent e m e nte junto com a Fundação Kel!og, Miriam Abramovay e eu
fom os a quatro caritai s do Nordeste rara seminários sob re políticas públi cas e juve ntud es. Col e ta mos uma séri e de propos i<;ôes para uma age nda de
p o líti cas púb licas, qu e farão rart e de tex to a se r rublicado e m breve.
Várias o utra s entidades es tão trabalhando n esse mesm o sentid o, d e m o d elar uma age nda d e ro líticas r a ra juve ntudes , co mo a Organi za<;ão Brasi lei ra de Ju ve ntude e a Funda<;ão Ayrton Senna, o que é ó tim o .
De acordo co m alguns autores , a juve ntud e , principalm ente a ado lescên cia foi descobe rta na rassage m do Séc.XJX para o Séc. XX, é portanto urna
preocupaçã o rece nt e. Mas há co mplicad ores de di versos tipos em I idar com
juve ntudes, e m rarti c ular no p lano d o Estado. Um d eles es tá n o plan o
epistemológico, da concep<;ão d e juve ntud e , ignorando sua diversidade e o
qu e há de co mum qu e caracteri zaria uma geração, a de jove ns (ponto tam bém destacado em trabalhos da Regina Novaes); a conce pção d e ju ventude
como e tapa d e transi<;ão e estereótipos so bre o que ser ia ser jovem . Por
outro lado , há em distintos mini stérios e secretarias, várias políticas voltadas
para jovens, ou m elhor, rara adolescentes , e com umente também para cri ança s, o qu e já indica uma confusão conceituai e ideológica sobre o jovem.
No PPA - Plano Plurianua l de Invest im entos - , na Lei d e Diretri zes Orça m e ntária s e nos Minist é rios, já e xistem cerca d e ce m pro je tos ou programas
especialmente d esenh ados, sen ão , para jovens, voltados para crianças e ado lescentes. No PNDH IT (Plano Nacional d e Direitos Humanos 2) cerca de 70,
das du zentos e cinqü e nta rropos i<;ôes , re ferem -se a jovens . Contud o amai oria dos progra ma s são pontu a is, a vare jo e não se conta com sistemas d e
avalia<;ôes e não se sabe como rarticipam os jove ns qu er na sua elaboração ,
qu er no se u acompanham e nto.
Vale discutir como se vem dando a participa<;ão dos jove ns nas c hamadas
ag endas jove ns, e m qu e m edida se considera o se u cap ita l cultural. Por ou tro lado, em se discutindo políti cas para e mesmo com a ju ventude , mais d o
qu e inserir novos suj e itos em um processo viciado, caberia mais di sc utir as
forma s de fa ze r ro lítica no nosso pais. Cerca de 85 % d os projetos que fo ram aprovados na Câ mara dos De putados, e 60 % do s aprovados no Senado
no ano passado saíram do Ex ecutivo, COillU'rneJHe por m edidas provisórias,
c;eg undo m até ria d e um jo rnal conservador, como o Estado de São Paulo.
Ou se ja, pensar e m políti cas de e com a juventude d e veria passar por
discutir democracia participativa. Não é ao azar qu e o conceito d e gera<;ão
te m duplo s ig nificado. Re fere -se a um coorte, um período e m uma traj etória
de vida e se re fere a u1n tempo, a um ethos politico, econôrnico e c ultural. Ta!
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r eflexã o so bre o entrelaç am e nto entre biografias e história é part e da pers p ec tiva da Esco la d e Birminghto n , que con tribuiu com al g un s tex tos e
autores mai s in ovadores no plan o do d e bat e teó ric os sob re ju ventud e ,
como Stuart Hall, Paul Gilroy e o utros.
Quais são as caracte rí sti cas , os autoritari smos , os rasgos de pod er, a
cu ltura d es tes tempo s7 Propo r p o líti cas pa ra a ju ve ntud e por programas
pontuais, ou recom endar m edidas na área de seg ura nça , a ab ertura d e uma
quadra d e esport e no reduto de dete rminado político , a cr ia ção de uma
secreta ri a , uma nova maquinaria, uma nova inscrição se m disc utir, sem
qu es ti o nar a forma geral d e fa zer política, é não se dar conta qu e j u ventu d e p oten c iali za tran sgressão, in ovação. Ent ão a proposição d e política s
precisa dar cont a d a complex idad e dos nexos e ntre coisa de es tado e coisa
de jovens. Tais con sidera çõ es não vão no sentido de invalidar o movimen to por delimitar-se as 'agendas jo ven s' e a propos ição de programas para
jove ns , mas para ale rtar so bre limit es e ev itar deslumbra m entos. De fato , é
um avanço hoj e . quand o se fala de políti cas públicas par a a juventud e ,
sa ir d o plano do contro le , não consid erar qu e o jove m é caso de polícia e
tentar minimi zar a tut elagem do Es tado - acentos de pe rí o dos recentes na
América Latina, e m particu lar, no pe ríodo d os movim entos es tudanti s e
das ditadura s militares , se gundo Ernes to Rodrigu es , autor qu e muito tem
escrito sobre po líti cas para juventude na Re gião. Ho je haveria a preoc upa ção, em muito s campos , por po lí tica s nã o pom ma s com juve ntud es, o nde
os jovens teriam o qu e alguns den o minam, certo pro tag o ni smo, e qu e
o utros m e lh or se re ferem à participação - o qu e press upõ e um Es tado de
Be m Es tar Social e também press up õe inves tim e nto e m formaçã o política,
in clu siv e processual, o u seja, con hecimento sob re os rituais d e fazer polí tica fo rmal.
De fato há qu e c uidar sobre o te rmo protago ni sta, pois pod e se r usad o
de forma in strum en tal, com o o de de ixa r qu e os jovens se vire m co m os
esc assos r ec ursos materiais e in stitucionais qu e possu e m. Maria Eugénia
Millet, auto ra de teatro e coo rdena d ora da ONG ba ia na CRIA, qu e se d es ta ca em trabalho s com jovens na área d e art e e cr iação lite rária, le mbra que
o con ceit o d e protagonismo, no teatro, é o qu e está a frent e, o que marca
textos. Em co nversas informa is, e la nos c ha m o u a aten ção para o utra figu ra d o teatro grego, o antag o ni sta, o qu e cr iti ca , o qu e s ubve rte o sc ript.
Po is é , será qu e na forma de se fa ze r po líti ca e le itora l e re prese nt at iv a
fo rma,! h o je, h averia lu ga r para a ntagoni stas7 Para a cr íti ca jovem?
Quando insistim os que h á qu e se advogar não so me nte políticas com a
participação dos jovens , ma s políticas qu e se jam vo lt adas para os jov ens, é
para sublinhar a carga d e responsabilidad e do Es tad o . Ou se ja, política s
para a ju ve ntud e re m ete para o po de r de Estado e m leg islar, e m contro la r
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orçamentos e executar, poder que muitos de nós, especialmente os cidadãos mais jovens, não têm. '
Há que ter a preocupação por garantir o lugar de posturas críticas. Não
seria o caso apenas de propor políticas mas colaborar para que os jovens
possam exercer posturas críticas do fazer política.

Alqumas intormaçõE:s sobrE:
juvE:ntudE:s, a partir das
2
pE:squisas da UNESC0

Situação demográfica dos jovens
quadro 1

População JovE:m (15 o 2'+ anos)

Em 2002 a população em tal faixa etária seria da ordem de 34.081.330. 40% dos jovens vivem
em famílias em situação de pobreza extrema (famílias sem rendimentos ou com até I /2 salário
mínimo de renda familiar per capita).
Observa-se o ritmo elevado de crescimento da população entre IS e 24 anos, no panorama
demográfico brasileiro, uma "onda jovem", chamando a atenção para o fato de que estaríamos
vivendo um pico abrupto no número de adolescentes, cuja média gira em torno de I 7 anos.

A juventude da população pode colaborar para o debate não só do perfil
demográfico mas sobre sentidos da transição demográfica. Um indicador da
"mod ernidade da sociedade brasileira", seria seu es tági o na transição
demográfica (transição demográfica é a relação entre mortalidade e
fecundidade). O Brasil seria demograficamente moderno porque a mortalidade e a natalidade estariam diminuindo. Assim, seríamos um país desenvolvido,
em termos populacionais. Mas tal raciocínio é questionado quando se observa a mortalidade entre os jovens - essa viria aumentando, em particular por
causas externas (homicídios e acidentes de transito) - o que mais se apresenta
no item sobre violências.

Ver Castro, Mary Garcia e Abramovay, Miriam "Por Um Novo Paradigma Do Fazer
Políticas-- Políticas De/Para/Com Juventudes (a ser publicado na Revista Brasileira de
Estudos Populacionais, 2002/2003)
2

Os quadros e tabelas desta seção foram preparados pelo Setor de Pesquisas da UNESCO-

Brasília
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Trabalho
Seguem-se análises que equa~ionam estudo e trabalho, considerando grupos etários.
JovE:ns, sE:qundo E:ducação E: ocupaçao, RM Rio dE: JanE:iro, 1999. (%)

Só trabalham

JS e 16

17e18

19e20

21e22

23e24

Total

IS %

32%

56%

58%

69%

54%

Só estudam

29%

20%

8%

7%

4%

10%

Trabalham

46%

36%

21%

21%

12%

23%

10%

12%

15%

14%

16%

14%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e estudam
Não trabalham
e não estudam
Total

7'1

Um dos grandes cortes na relação estudo e trabalho é na idade entre 17 e
18 anos. Uma das primeiras inferências para políticas de tal dado é considerar
que a maior parte das políticas existentes no PPA (Plano Plurianual de Investimentos) , contempla só as populações até 17 anos. Quer dizer, existe um grupo acima de 17 anos que está totalmente fora de coberturas de políticas públicas; um dos grupos mais vulneráveis se considerarmos a saída da escola, a
inserção no trabalho ou formas como está em empregos de diversos tipos.
O efeito renda é indicado na tabela seguinte. Os grupos de 11!-ais baixa
renda, pela falta de oportunidade e um estado de desalento se destacam na
categoria dos que não estudam e não trabalham. Mas é interessante ri'otar que
a proporção dos que só estudam, no grupo de menos de um salário mínimo
é muito próxima do grupo dos mais ricos, de mais de cinco salários mínimos.
Aí nota-se a importância de combinar estudos que explorem estatísticas com
métodos qualitativos. Possivelmente os jovens desse grupo que só estudam,
os 40% de até 1/2 salário mínimo, e os 43% que só estudam, mas cuja renda
familiar per capita é acima de 5 salários mínimos por suas distintas realidades,
tenham acesso a diferentes tipos de educação quanto a qualidade e os significados sociais de freqüência em escolas na sua cotidianeidade, sejam totalmente diferentes. A pesquisa Cidadanias Negadas está em fase de intenso trabalho
de campo e esse é um dos desafios à equipe da pesquisa. Agora, notem que os
que não estudam e não trabalham correspondem a 20,4% do total de jovens
entre 14 e 15 anos, no conjunto das nove regiões metropolitanas - o que
significa mais de 11 milhões de jovens.

puquisas da

un~sco s obr~ juv~ntud~

no Brasil

Não existe uma preocupação ou políticas específicas para esse grupo, nesse
tipo de vulnerabilidade. Por exemplo: quando perguntado que políticas públicas propõem é comum jovens entre 14 e I 5 anos declararem "queremos
ter um trabalho". O direito de tempo de brinc~ e de tempo de estudar não é
reconhecido pelos adolescentes, face às suas necessidades e às da família. Abdica-se da reivindicação do seu direito a estudar, e não declaram que querem
bolsas, condições para que só estudem. A busca de trabalho é prioritária para
os jovens pobres e, em algumas entrevistas na pesquisa, nota-se que entre os
jovens que estudam e não trabalham, se aparecer uma oportunidade de trabalho, o estudo é abandonado mesmo que seja um trabalho de ganhos imediatos, e sem perspectivas a longo prazo. Limita-se as expectativas de futuro. Perspectiva que facilita o envolvimento em violências. A idéia do não futuro, do
"eterno presente" que se refere Frederic Jameson, é uma idéia que tem chão e
decolagem, estímulo no neo-liberalismo.
tabE:la 2

JovE:ns dE: 15 a 2'1 anos, sE:qundo E:scolondadE: E: sttuação quanto a

trobalho por rE:nda tamthar pu cap1ta, ConJunto 9 RE:qtoE:s ME:tropohtanas

Só
Estudam

Só

Até 0.,49SM

40,2

16,5

9,6

33,7

De 0,5 a 0,99 SM

36,6

23,2

12,8

27,5
21,5
19,9

Faixa
Renda Média

Estudam e Não Estudam
Trabalham Trabalham e não trabalham

Total
(100%)

Percapita

De 1 a 1,49SM

33,8

29.7

14,9

De 1,5 a 1,99SM

31,4

3 1,2

17,5

De2a2,99SM

32,3

34,4

18,2

15,1

De3a4,99SM

32,3

32,3

22,2

13,2

De5SMemais

43,4

25,1

23,6

7,9

TOTAL

35,5

27,6

16,6

20,4

Fonte: PNAD 1999, micro dados- pesquisa sobre Cidadanias Negadas, Vulnerabilidades e juventudes na Região
Metropolitana do Rio de janeiro-Castro e Abramovay (co-coordenação)-UNFSCO-FAPER), em elaboração.

quadro 2

AltE:rnattvas ao Trabalho

Entrevista escola, grupos de rappers
"Ah, rala, rala, e nunca tem nada. É melhor roubar, sabia?"
"Porque tipo assim, você trabalha lá. Você trabalha o mês todinho, pra pegar cento e vinte Reais.
Você não faz nada com cento e vinte Reais. Quando você vai àssaltar uma padaria, chega
quinhentos contos, só de uma vez. Cinco minutos ·dentro da padaria."
"Neguinho fica revoltado também, porque, tipo assim, um pai de família tem altos moleque pra
assumi, aí tipo, vai arrumá um tranco véio, ganha cento e vinte Reais. Aí o cara fica indignado. Aí
neguinho pensa em robá mesmo. Pra vê o filho dele morre de fome? O cara vai robá mesmo."
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Note-se a crítica social no depoimento do grupo de rappers. Em várias
pesquisas se tem destacado tal perspectiva de grupos como os de rappers e de
Hip Hop, considerando a importância cultural dessas manifestações não só no
plano artístico, mas para uma cultura crítica, uma forma de fazer política e
também, para muitos, de emprego.
As pesquisas da UNESCO, muitas delas têm dado muita ênfase à importância de expressões do Hip Hop, dos grupos culturais. Busca-se sair daquele
debate estéril sobre o que é mais importante, pão ou circo - culturalismo
versus economicismo - ou seja se é mais importante emprego ou cultura. Se
nós concebermos que cultura é um bem, é um direito de cidadania, que dispor de equipamentos de lazer, equipamentos de esporte é um direito de cidadania, arte, cultura e esporte são bens e pedem serviços, equipamentos.
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Exclusão I Desigualdades sociais
Passando por exclusão social, a conformação de um imaginário pautado
por pessimismo e violência, que se alimenta inclusive pelos preconceitos sofridos de várias ordens. Em uma série de pesquisas da UNESCO se vem perguntando aos jovens quais são os principais preconceitos, quais as principais
discriminações sofridas. Preconceito é algo mais psicológico, o nome do quadro a seguir apresentado deveria ser discriminações. Pode-se ter políticas públicas contra discriminações mas não se pode ter políticas públicas pontuais
contra preconceitos. Note-se como muitos jovens se dão conta dessa cultura
anti-jovem que está se criando no país. E expressam que são vítimas de preconceitos por somente serem pobres, por serem jovens, pelo fato de morarem
em bairros de periferia ou favelas. As pesquisas estão recheadas desse tipo de
observação, do jovem não conseguir emprego, embora tenha qualificação.
Mas quando se pergunta "onde mora", se "na favela do Alemão, de jeito nenhum". O estigma de violência se gruda em você: se é violentado n~ direito
de se apresentar, de ser, porque já é etiquetado como "marginal" ou porque
mora longe, ou no bairro também estigmatizado como lugar de violências.
Também se é codificado pela a aparência fisica ou pela maneira com que se
veste, pela condição racial.
Mas isso, das discriminações, dos estigmas, nós, pesquisadores já sabemos.
O importante que vem das pesquisas da UNESCO, é que são os jovens que
declaram, que espontaneamente apontam áreas de discriminação, construtos
de estigmas, e assim indicam uma massa crítica, uma revolta que pode derivar
em v-árias reações. Este se dar conta e anunciar as discriminações sofridas é
algo novo e que, possivelmente, há dez, quinze anos atrás não se registraria.
Isso é um ganho. Essa conscientização das discriminações em termos raciais,
por exemplo.

pE:Squisas da unE:Sco sobr€ juv€ntud€ no Brasil

quadro 3

PrE:concE:Jtos

Preconceitos enfrentados pelos jovens em situação de pobreza - comunidades da periferia: por
serem jovens; pelo fato de morarem em bairros da periferia ou favelas; pela sua aparência fisica, a
maneira como se vestem; pelas dificuldades de encontrar trabalho; pela condição racial; pela impossibilidade de se inscreverem nas escolas de outros bairros; problemas singulares quanto à
primeira inserção no mercado; requisito da experiência prévia e novas necessidades quanto a
profissionalização.

A Escola
Alunos, por cap1ta1s das UmdadE:s da FE:dE:raçao, sE:qundo o quE:
nao qostam nas E:scolas, 2000 [%1

Os alunos não gostam

DF

AL

PE

BA

PA

se

RJ

SP

Fspaço fisico

48

38

45

46

50

41

49

41

SecreGuia,direção

36

28

40

36

35

38

28

35

Maioria dos alunos

32

42

33

39

24

33

28

36

Aulas

29

20

26

24

19

34

23

26

Maioria dos professores

25

25

22

26

20

29

20

24

Total (N)

2761

7944

1864

3483

1466

3807

4806

11444

27

9

72

39

2

8

16

92

Fonte: ln Abramovay, Miriam e Rua, Maria das Graças "Violências nas Escolas"- UNESCO, 2002

A escola é um dos eixos de preocupações da UNESCO no Brasil. Nas pesquisas é comum uma ambígua referência à escola, se critica mas se considera
importante, é uma das referências básicas, não só pela idéia de que é necessária
para o mercado de trabalho, mas também pelas relações com os colegas - a
sociabilidade de pares - e com os professores. Na tabela anterior surpreende
as altas proporções dos que não gostam dos colegas e dos professores. Note-se
a alta proporção dos que não gostam do espaço fisico. Os estudos da escola de
ecologia humana já alertavam há muito da influência social do espaço fisico,
este não é um indicador solto. O espaço de convivência tem repercussões,
rebate na sua auto-estima, na sua identidade em relação a uma instituição, e
também nas relações sociais estabelecidas. Essa tabela é do livro "Violências na
Escola" coordenado pela Miriam Abramovay e o que nos chama a atenção,
insistimos, é que tenha tantos alunos que nãó gostem dos outros alunos. Para
o caso do Rio de Janeiro, tem-se cerca de .28% dos alunos das escolas em tal
categoria - ou seja, que não gostam dos seus colegas. São muitos também que
não gostam das aulas, não gostam dos professores. E os professores? Se os
alunos não gostam dos professores, a maior proporção dos professores não
gosta dos alunos.
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Quer dizer, discutir violência sem discutir esse clima de relações soCiais
vivenciado nessas instituições é reduzir a complexidade de fenômenos que se
alimentam de mal estares a umà ou outra causa. Não há, por outro lado, que
culpabilizar professor ou culpabilizar aluno, mas se dar conta de uma rede de
interações conflitivas e que se está dando com insatisfações de todos por uma
série de condicionamentos que não necessariamente tem a ver com a relação
primária, ou seja, entre o professor e o aluno, diretamente.
No Rio de Janeiro, 62% dos professores perguntados disseram que o que
menos gostam na escola é das aulas. Mas quem é que dá a aula? Vários psicanalistas têm alertado para o mal-estar potencializado pelo medo, pela impotência e um certo desgaste do ciclo de relações sociais, que nessa tabela sobre a
escola vemos tão bem.
Na pesquisa sobre violências nas escolas, não se destaca apenas a violência
fisica, a violência que sangra, que mata, a violência de brigas, mas se documenta e se debate violência sexual, violência doméstica, violência simbólica,
principalmente de professores em relação aos alunos, mas também dos alunos
contra outros, em violências nas relações de gênero, raciais e outras.
Violências
78

quadro Lt

Viol€ncios: ddiniçõE:s utilizados

(I) Intervenção fisica de um indivíduo ou grupo contra a integridade de outro(s) ou de grupo(s)
e também contra si mesmo, abrangendo desde os suicídios, espancamentos de vários tipos, roubos, assaltos e homicídios até a violência no trãnsito, (disfarçada sob a denominação de "acidentes"), além das diversas formas de agressão sexual.
(2) Formas de violência simbólica (abuso do poder baseado no consentimento que se estabelece
e se impõe mediante o uso de símbolos de autoridade); verbal; e institucional
(marginalização,discriminação e práticas de assujeitamento utilizadas por instituições diversas que
instrumentalizam estratégias de poder).

Fonte: ln Abramovay, Miriam e Rua, Maria das Graças "Violências nas Escolas" -UNFSCO, 2002

quadro 5

"Banalização" do Viol€ncio

(Grupo Focal com jovens)
"Amamentados ao som dos tiros"
"A gente fala que fomos amamentados pelo som dos tiros. Porque várias vezes, a gente tava na rua,
ou a gente tava em casa e, constantemente, era muito tiro... e tinha muita coisa que a gente via."

Fonte : ln Castro, Mary; Abramovay, Miriarn; Rua, Maria das Graças e Andrade, Eliane "Cultivando Vidas. Desarmando
Violências. Experiências em Educaçio, Cultura, Lazer, Esporte e Cidadania com Jovens em Situação de Pobreza"UNFSCO, 200 I
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quadro 6

V1ol€nc10 mstituc10nol

(em Grupo Focal com jovens)
"Tinha que fazer tudo ou apanhava"
"Eu uma vez vinha do ensaio .. . os policiais me pegaram na rua e me pediram a identidade. Eu era de menor, tinha 15
anos, eles colocaram uma arma no meu rosto. E me fizeram sambar, eu tive que sambar. Perguntaram se eu tocava, 'você
canta?"Canto', cantei para eles. 'Você dança?' 'Danço'. 'Você bate palma?' 'Bato'. 'Bata palma', tinha que fazer tudo
isso ou apanhava."

Fome : ln Castro, Mary; Abramovay, Miriam ; Rua, Maria das Graças e Ribeiro, Eliane "Cultivando Vidas. Desarmando
Violências. Experiências em Educação, Cultura , Lazer, Esporte e Cidadania com Jovens em Situação de Pobreza"UNFSCO, 200 I

Note-se nos quadros testemunhos da indignação contra a violência, o que
convive com a sua banalização. Aliás, há que alertar não somente sobre a
banalização da violência, mas também a banalização do uso do termo cultura
de paz, a forma desatenta quanto a sentidos usados de uma forma genérica.
Em uma dada comunidade pesquisada, um dos entrevistados quando perguntado se sua área era violenta, ele respondeu que não, que violenta era
aquela área lá do Rio, daquele programa "Cidade Alerta" . "Aqui não é violento, não.
Só aparece um corpo ou dois, mas é aquela violência básica." Ou seja, daqui a pouco, vamos
precisar de diversas escalas para mensurar e para definir o que seja violência a
depender do contexto.
Nos discursos sobre violência tanto o conceito sobre o que se considera
violência está influenciado por vivências como pelo dito e apreendido nos
meios de comunicação, por exemplo.
A violência institucional é uma das violências que mais se registra em distintos discursos. É lugar comum, na maioria das pesquisas da UNESCO a critica à ação da política, como essa trata os jovens, principalmente se negros, se
pobres, se vivendo nas "periferias" . Essa violência institucional alimenta uma
cadeia de violências e é pouco referida nos debates públicos sobre violência.
O debate público está tão impregnado de emoção, da necessária indignação pelo sofrido pelas vítimas, que é dificil se referir a essas questões, como o
direito humano dos agressores e as condições de vida e de violências por eles
sofridas. Quando houve o caso daquele ônibus no Jardim Botânico, o 174,
muito se falou da violência que foi seqüestraí os passageiros, a tortura passada, e as mortes ocorridas, e haveria, de fato; noticiar tais acontecimentos. Mas
poucos jornalistas se interessaram pela história de vida do seqüestrador, sobre
o que sofreu no âmbito da Chacina da Candelária, e sobre o tipo de morte que
ele teve no camburão.
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tabE:la Lt
Óbitos na populaçõo dE: 15 a 2Lt anos por qrupo dE: causas
E:xtunas, sE:qundo cidadE:s sE:lE:cionadas, 2000
Cidade

Causas externas%

Acidentes

Homicidios

Suicidios

3,2

de transporte
Brasília

71,2

17,6

45,2

Cuiabá

68,2

15,1

45,0

2,3

Porto Alegre

62,0

12,9

37,3

5,2

Rio de Janeiro

74,3

7,65

5,0

0,8

São Paulo

79,6

3,9

61,9

1,6

Teresina

49,7

13,5

22,3

2,2

Natal

58,9

9,4

8,7

1,1

Fonte: ln Waiselfisz, Jacobo "Mapa da Violencia III. Os JovellS do Brasil", UNFSCO, 2002

No Rio de Janeiro,' entre as mortes dos jovens de 15 a 24 anos, 74% é por
homicídios, suicídios e acidentes de transporte. Dessas chamadas causas externas (mortes violentas), o homicídio tira 55% de vidas de jovens de 15 a 25
anos no Rio de Janeiro, sendo que 70% causadas por arma de fogo.
80

Cultura, lazer e esporte
A carência de lazer, trabalho e escola é explorada pelo tráfico que, em
muitos lugares, torna-se referência para os jovens, ocupando um espaço deixado em aberto pelo poder público e pela comunidade.
quadro 7
(em Grupo Focal com jovens)
"O tráfico foram nossos heróis"

[Os traficantes] colocaram lazer na comunidade, organizaram o futebol, coisa que a comunidade ama. Colocaram o baile
funk, que na época a gente adorava. Colocaram uma série de outras atividades, assim, para animar a comunidade. Poxa, os
traficantes foram os nossos heróis, entendeu? Na época, os traficantes eram os meus heróis e não os policiais.

Fonte: ln Castro, Mary; Abrarnovay, Miriarn; Rua, Maria das Graças e Andrade, Eliane "Cultivando Vidas. Desarmando
Violências. Experiências em Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Cidadania com Jovens em Situação de Pobreza"UNFSC0,2001 -

O _d epoimento do quadro anterior é bem significativo: sugere que o tráfico não é um "Estado Paralelo"; que o tráfico tem alguma legitimidade nas
comunidades mais pobres, não só porque dá emprego, mas estaria seduzindo também pelo lado do lazer, do divertimento. De fato, a moeda do tráfico
tem um valor mais alto, se ganha mais com o tráfico do que no trabalho do
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setor informal, mas há também o tráfico como propiciando áreas de lazer,
de esporte, áreas de diversão - algo que vários trabalhos há muito tempo
vem sinalizando. Desde 1996, nos trabalhos que eu tenho participado sobre
juventude, questiono a antítese "pão x circo", mas entendendo que não é
uma dialética fácil.
No debate sobre cultura da violência versus cultura da paz, há que cuidar
quando se propõe investimentos em cultura, arte e lazer como forma de dar
alternativas aos jovens contra a violência, ver pesquisa "Cultivando Vidas. Desarmando Violências" . Mais uma vez se insiste contra o uso instrumental da
cultura e a substituição do pão pelo circo, ou vice versa, o circo pelo pão. Há
que evit~r tal simplificação mas defender a importância, ainda que não à suficiência, dos investimentos em ética, estética, equipamentos culturais, a abertura de espaços de sociabilidade e lazer e chamar atenção para o valor contra
violências de tais políticas, o que, insisto, se não conjugado a políticas de
emprego e de boa educação, podem se perder ou ter efeitos apenas paliativos,
temporários.
No relatório da UNESCO sobre cultura, conhecido como Relatório Cuellar,
cultura é entendida como um bem em si, quer seja a cultura popular, quer seja
aquele acervo de cultura construída, o balé, as artes plásticas, enfim o que
emociona, que implica beleza, o que fala do espírito. É um bem em si, como
acervo da humanidade e se tem como meta a cidadania cultural, se deveria
preocupar com a democratização dessa cultura. Todos deveriam ter acesso ao
que agrada o espírito, quer como consumidores quer como produtores de
cultura. Portanto, além de falar de cidadania política, cidadania social e cidadania civil, há que ter claro o direito a uma cidadania cultural, ao acesso ao
acervo de bens culturais. No relatório Cuellar se faz referência também a um
aspecto mais instrumental da cultura, como um bem, qual seja, a cultura como
antídoto à violência. A cultura, a arte, o belo, a aprendizagem de bom nível
que ensine a pensar, ou que ensine a questionar, que contribua para a criação
de uma massa crítica - essa seria uma cultura que pode vir a ser antídoto à
violência. E não é ao azar que há uma série de projetas, quais muitos de vocês
estão envolvidos, no plano da arte, da criação, da discussão, do Hip Hop que
vêm significando alternativas, se não absolutas pelos próprios limites do sistema em que a questão reside, mas limites possíveis de serem explorados no
debate contra a violência.
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tobE:lo 5 Razão E:ntr€ BibliotE:cos, MusE:us, TE:otros € CinE:mos € população dE:
15 o 2it anos (%). sE:qundo municípios sE:lE:cionodos, 1999.

Muniá pios

EqUipamentos por 100 000 jovens
Bibliotecas
11,95

Museus

Teatros

Cinemas

10 ,66

12 ,69

9,01

Rio de Janeiro

1, 13

3,97

5,26

6,08

Natal

0,61

1,23

0,92

1,54

Recife

1,06

5, 67

4 ,25

8,51

Salvador

0,12

0,20

0,25

0,64

São Paulo

Fonte: ln Castro, Mary; Abramovay, Mirian1; Rua , Maria das Graças e Andrade, Eliane "Cultivando Vid as. Desarmando
Violências. Experiências em Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Cidadania com Jovens em Situação de Po breza"UNESC0,2 001 -
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A Tabela anterior foi elaborada a partir de pesquisa do IBGE sobre equipamentos dos municípios. Esses dados são em si significativos da carência cultural e social no país quanto à distribuição de equipamentos básicos como biblioteca, museu, teatro e cinema. Se fossem calculados ao nível de bairro, os
índices seriam muito mais baixos. Demonstram a importância de trabalhar
com uma política muito simples, que é a da descentralização, da expansão e
da ampliação das alternativas de arte, cultura e lazer. No Rio de Janeiro, existe
uma biblioteca por 100 mil jovens e menos de 4 museus por 100 mil jovens.
A idéia foi ampliar o leque de indicadores para identificar cidadanias negadas,
indo mais além dos indicadores formais, ainda que necessários, d~ renda e
emprego. O mandato da UNESCO inclui a preocupação com arte, cultura, educaçao e c1enCia.
Note-se que nas pesquisas da UNESCO vem se destacando a pobreza de
alternativas para ocupação do tempo livre entre os jovens, em particular, os
pobres, que vivem em zonas chamadas ideologicamente de "periféricas", 88%
ocupam seu tempo livre, principalmente vendo televisão. Em uma cidade como
o Rio de Janeiro, que tem o título de Cidade Maravilhosa, principalmente por
suas praias lindas, 3 1% dos jovens de periferia não vão à praia. Creio que é na
publicação "Fala Galera", que é uma pesquisa feita pela UNESCO no Rio de
Janeiro, que se documenta que 70% dos jovens, em algumas áreas da zona
Norte nunca tinham atravessado o Túnel Novo, que dá acesso a Copacabana,
sendo muito forte a demarcação dos territórios, ou por falta de condições
financeiras, ou por medo, por estigma, ou até por controle das áreas pelo
tráfico. Tais dados desmistificam a idéia de cidade democrática e cidade acessível a todos.
-

'A

*

rf

puquisos do unf:sco sobrf: juvf:ntudf: no Brasil

Questões para políticas públicas de/ com/para juventudes
quadro 8 ComphcodorE:s concE:ttuOJs poro E:loboroção dE: políhcos pubhcos dE:/
com/poro JUVE:ntudE:s- ConcE:pção dE: JUVE:ntudE:

• Não conceber os jovens como atares com identidade própria.
• Não se considerar a diversidade entre juventudes.
• Pensar a juventude por um duahsmo "adultocrata" e maniqueísta: a juventude perigo hoje x a
juventude esperança amanhã.

FONTE: Castro, Mary e Abramovay, Mary- Politicas Públicas de/co m / para juventudes-a ser publicado Revista de Estudos
Populacionais 200 21 2003

Na reflexão sobre políticas públicas ou sobre agenda jovem haveria que
sair do lugar comum, da proposição por criar uma secretaria ou uma série de
programas para os jovens, sem questionar a operacionalização e participação
do jovem, assim como sem questionar como se faz política neste país. Há
propostas de políticas pelos próprios jovens, na maioria das pesquisas promovidas pela UNESCO.
Trabalhamos (Castro e Abramovay-a ser publicado) sobre paradigmas de
políticas de/para/ com juventudes, com complicadores ao nível epistemológico ou ecos de uma geração, para a formulação de políticas; os
complicadores ao nível do sistema sócio-econômico, a idéia do pensamento único, a lógica do autoritarismo, as desigualdades sociais e o desemprego; assim como a mentalidade d e desencanto quanto ao futuro; os
complicadores da forma de fazer e acompanhar as políticas públicas no
país; e os complicadores das atuais políticas públicas voltadas para adolescentes e jovens.
Por uma pesquisa pela Internet feita pelo Setor de Pesquisa da UNESCO
em Brasília, identificamos o que existe nos planos governamentais, aprovados em termos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Plano Plurianual de
Investimentos, há muitos programas, mas a maioria a varejo, pontuais, e sem
amparo de avaliações pela sociedade, pelos jovens. No Brasil, como adverte
o INESC (Instituto de Estudos Socioeconômicos), tanto o fazer leis por medidas provisórias, como os cortes de verbas e os remanejamentos de verbas
fragilizam, por outro lado, o alcance das p0líticas públicas, e este é outro
ponto a refletir quando se propõe políticas específicas para um tipo de
população.
Voltando ao quadro anterior, sobre complicadores conceituais, ou seja, a
forma como se concebe juventude insiste-se que tal visão pode complicar
que política se propõe : Ou os jovens são concebidos como a esperança, são
o amanhã, ou os jovens são o demônio, são os violentos, hoje.
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Algumas correntes da psicologia passam a idéia da juventude sem uma
identidade em si, mas como fase, uma transição. Então não pode haver nem
constituinte de políticas, mas sim uma população tutelada. Os jovens padeceriam então de uma identidade para se auto representar, como têm as mulheres
e os negros, porque não seriam uma identidade, mas um grupo passando,
transitando.Tal concepção é um complicador para ser sujeitos por políticas.
A concepção dos jovens como um perigo, deu chão para as políticas de
controle, do movimento estudantil, ontem, e hoje por programas específicos
relacionados a costumes.
Outro complicador conceitua!, que é destacado em muitos textos sobre
jovens, como os de Regina Novaes, é não se considerar a diversidade entre
juventudes.
Se há vários tipos de jovens, vários tipos de grupos jovens , então há que se
tomar cuidado com políticas genéricas.
As mulheres por seus movimentos sociais, têm há muito advertido sobre a
diversidade entre as mulheres, e não ao azar no movimento feminista, um dos
mais criativos hoje é o das mulheres negras, que reúne vetares de classe, raça e
gênero.
Há diversas juventudes e algumas são antagônicas em relação a outras. No
livro "Juventude, Violência e Cidadania", o que jovens de classe média falam
sobre jovens pobres é, às vezes, de arrepiar. Então, pressupor uma solidariedade
baseada em geração sem passar por gênero, raça e classe é outra simplificação
que se deriva da não consideração tanto da diversidade mas também das clivagens
entre jovens e que, por outro lado, há varias formas de fazer política.
Muitos jovens estão em sindicatos, em partidos de esquerda, mas há vários
intelectuais que insistem em uma generalidade, qual seja, de que hoje a forma
de fazer política dos jovens seria estar em uma ONG, ou em um grupo cultural
artístico ou em atividades comunitárias. Estão alguns, não todos, e muitos
estão em vários tipos de organizações e frentes.
Insisto não há uma necessária coesão entre os jovens, mas identificações
que passam mas não se definem apenas, por geração, classe, gênero e raça. Há
que mais analisar diversas práticas sociais. Pensar a juventude por dualismos
adultocratas e maniqueístas implica em classificações que não se apóiam em
práticas sociais.
Apesar de várias pesquisas de corte empírico, falta ainda mais reflexão teórica sobre juventudes no Brasil e debates sobre formas de fazer políticas dos
jovens. É uma grande contribuição que este Seminário traz para tal objetivo,
para discutir políticas e discutir com os jovens . Desculpem a simplificação de
uma série de temas, mas esta intervenção tem o sentido de pensar livre, ainda
que tenha organizado informações de pesquisas.
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Temas do Debate com o público
1. Sobre a participação política dos jovens e a idéia de que haveria uma
tendência para proceder certa separação entre cultura e política:
Está sendo programada uma pesquisa (Castro e Abramovay), sobre o perfil dos militantes da União Nacional dos Estudantes. Faz parte de um projeto
grande da UNE, da UERJ e da UNESCO, sobre a memória social dos 65 anos da
UNE. Temos intenção de entrar nesse campo do perfil político-ideológico dos
militantes; os debates entre correntes e as propostas, como as relacionadas à
educação.
Por outro lado, em outros trabalhos tem-se documentado a participação
de jovens em movimentos sociais e ONGs, como no livro "Engendrando um
novo Feminismo. Mulheres Líderes de Base". Então, essa questão de formas de
fazer políticas é uma preocupação.
Não é tônica da UNESCO essa idéia de que nos anos 60, 70, as mobilizações dos jovens seriam mais políticas, e nos anos 80, 90, mais culturais.
A idéia que nós estamos trabalhando é de que cultura como modo de ser,
de estar no mundo e de fazer coisas, como é concebida por Raymond Willians,
envolve participação política. Então, há formas de participação políticas mais
visíveis, mais organizadas no sentido de legitimação social e há outras que
hoje diferem das que eram registradas, ou eram mais visíveis nas décadas de
60 e 70, como o movimento estudantil universitário. Hoje a fragmentação e a
diversidade são marcas desta geração ou marcas destes tempos, e não só do
grupo de jovens. Eu não me filio à perspectiva de que os jovens não mais se
engajam em organizações do tipo sindicato e partidos e de que ONG é uma
forma organizacional por excelência dos jovens.
Há novas formas de fazer política. A questão das identidades, como as de
gênero e raça tem também hoje mais força que antes, mas insisto, há muitos
jovens em sindicatos e partidos. Há uma diversidade de massa crítica, uma
diversidade de lugares de realização de política. Há muitos jovens e organizações juvenis que estão contribuindo para mudar a cara de vários partidos
políticos, suas estruturas rígidas e que estão levantando o debate sobre identidades, costumes e relações.
Eu considero que a política deixou de ser coisa exclusiva de políticos profissionais, deixou de ser uma instância em separado da vida social. Hoje, a
cultura política inclui micro políti ca e política molecular; política de defesa
do status quo e política como projeto de transformação social. Por outro lado
há que mais investir em formação política, até no plano processual, ou seja,
possibilitar o aprendizado das idiossincrasias da política formal, das leis e dos
orçamentos; conhecer os rituais da política formal.
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Enfatizei, por outro lado, que nas pesquisas da UNESCO, registra-se que os
jovens dão sugestões na área de educação, de violência, de trabalho, de participação, sobre o grêmio estudar~til, sobre parlamento jovem, e vários outros
temas.
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2. A questão da criação dos ministérios e das secretarias de juventude
Este é tema de amplo debate a nível internacional. Ernesto Rodrigues, especialista reconhecido internacionalmente sobre políticas públicas para a juventude, e um dos autores do "Livro Branco de Políticas para a Juventude", considera que na maioria dos países que implantaram ministérios e secretarias
específicas para jovens e com jovens, isso não funcionou, sendo tais organismos aos poucos marginalizados.
Vale sobre este ponto um paralelismo entre o movimento de mulheres e o
movimento juvenil. O movimento de mulheres no Brasil chega à criação de
uma secretaria para os direitos das mulheres; depois de quase 20 anos de
movimentos sociais, de manifestações, de formação de uma massa crítica, de
uma massa popular de controle social. Se se quer a criação de um ministério
de cima para baixo, e isso já aconteceu em alguns países, como se garantirá a
participação crítica, o controle social? Mas há casos em que tal fórmula funcionou. No Chile funciona bem e em outros países não. O comum é se "guetificar"
a maquinaria estatal para jovens. Alguns jovens ficam representando muitos
outros, geralmente relacionados à maquinaria partidária dominante, muitas
vezes , sem nenhum recurso, quer financeiros, quer humanos. Daqui ha pouco desaparece e fica aquela profecia auto-cumprida: "Não fizeram nada".
Algumas das experiências que nós analisamos no livro "Cultivando Vida,
Desarmando Violência, Experiências Bem Sucedidas na Área de Arte e Cultura", trabalham na formação político-cultural e no fortalecimento da cultura
política entre os jovens.
Vocês conhecem os sites das organizações juvenis dos partidos7 O que se
concebe como ação de e para a juventude? Na maioria dos casos é como
arregimentar os jovens para o fortalecimento da campanha de A, B, C ou D.
Isso é formação? É isso que se considera cultura política?
Algumas entidades, como a AUÇUBA em Pernambuco; e o ARTVISTAS MDE
HIP HOP investem em formação política O ARTVISTAS são IS jovens de Hip
Hop, que expressam em suas letras e grupos de trabalho debates críticos.
3. Sobre o protagonismo juvenil no tráfico de drogas:
Hoj e se fala muito na formação de redes e esta é uma ênfase da UNESCO.
Em recente ida ao Nordeste, fiquei impressionada com o fortalecimento de
redes de jovens. Entre essas , uma em que tem um protagonismo forte é a
Pastoral da Juventude, uma a rede de jovens com quase 4 mil membros. Outra

p€squisas da un€sco sobr€ juv€ntud€ no Brasil

rede é o MIAC (Movimento Integrado de Ação Cultural), a rede de organizações de jovens do Nordeste na área de cultura, políticas, que envolve jovens
na Bahia.
A criação de redes de organizações é uma nova forma também de fazer
política importantíssima, um protagonismo coletivo.
O protagonismo juvenil e a auto -es tima que trabalha pelo tráfico, vão
em cima de valores dominantes , como do consumo, do individualismo
narcísico. O que é individualismo narcísico? De acordo com debates do
Guattari, é aquele que investe na mobilidade pessoal, em valores do eu,
sem uma referência coletiva, uma referência social em termos de projetas
políticos. O protagonismo juvenil, por exemplo , que muitas das organizações trabalham, é positivo, é diferente do tráfico. Nesse, alguém vai ser
admirado na comunidade , se tiver dinheiro, se estiver com uma arma e se
instigar medo. Ele é poderoso pelo medo, pela ostentação, pelo dinheiro.
São alguns valores que, numa sociedade de consumo também são estimulados por outros caminhos . Colaboram para um tipo de mobilidade pessoal. Já o protagonismo juvenil, a que se referem muitas dessas entidades
que trabalham com jovens em arte e cultura, em profissionalização, também envolve a formação de uma massa crítica e de nexos entre o eu e o
nós. Alguém será admirado na sociedade, na comunidade, por sua arte,
por seu trabalho comunitário. Ou seja, joga-se com o mesmo princípio do
individualismo do querer ser admirado. Que é algo que não é bom nem
ruim. É parte da natureza humana, querer ser admirado. Mas por quais
referências?
Será admirado pelo seu trabalho de arte, pelo seu papel no Circo Picolino
(ONG em Salvador) ou no AfroReggae (ONG no Rio), por exemplo; pelo seu
trabalho com jovens; pelo seu trabalho de informática com os velhos; pelo
seu tipo de trabalho comunitário; pelo que você representa para sua própria
família.
Muda o sentido do individualismo, apela-se para uma individuação, não
apenas narcísica, mas também ampliada, com nexos entre o eu e o nós. Guattari
fala da importância de estabelecer nexos entre três ecos: o eco eu, o ec(l social
e o eco sistema, ou o eco ecológico, com a Terra.
O que eu estava me referindo é que os mesmos termos podem ser usa dos, mas se faz necessário o debate epistemológico. Às vezes está todo
mundo dizendo a mesma co isa: vamos trab~lhar a auto -es tima, vamos trabalhar o protagonismo. Vamos trabalhar .como? Em que bases? Com que
referências? Com que sen tid o? E com que projeto político? E é político
mesmo. É via cultura, mas é um proj e to político. Porque pode ser um
projeto de crítica; de transformação da sociedade; ou muito pelo contrario. Qual é o projeto?
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Eu tenho um artigo que se chama "ONGs. Cenários de Sociedade Civil e
3
Estado. Quando O PPP - Povo, Poder e Projetas - Faz A Diferença" em que
advogo que o que diferencia esse mundo tão pulverizado de entidades da
sociedade civil, são os chamados 3Ps: Onde é que está o Povo, onde está o
Poder e onde está o Projeto político.
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4. Quanto à questão sobre a diversidade entre os jovens.
Este é outro lugar comum nos escritos sobre juventude. Mas diversidade
em termos de quê? Reconhecer que os jovens são diferentes por classe social,
já é um avanço, mas não é o suficiente. As diferenças, por gênero, por sistemas
de linguagens e por sistemas de discriminação também contribuem para o
debate, mas ainda não é suficiente.
Quais são as relações sociais, os antagonismos, as interações e as possibilidades de aliança ou não7 Há uma ambigüidade entre os termos heterogeneidade, diversidade, desigualdade e discriminação. Por exemplo, se fala muito
na identidade juvenil. Essa identidade pode ser construída, para alguns autores. No plano da diversidade, quem sou eu em relação aos outros? Os outros
amigos ou os outros inimigos. Será que é ao acaso essa linguagem, segundo a
qual aqueles outros são chamados de "alemão" ? Quem é "alemão" é inimigo.
Falar em diversidade sem refletir as interações, as formas de sociabilidade
e os antagonismos, é ficar numa perspectiva funcionalista, não dialética.
S. Sobre a relação entre professores e alunos nas escolas:
Fala-se mal da escola, mas se tem a escola como uma das principais referências. Por outro lado, os jovens criticam mas sugerem muitas políticas na
área de educação, muitas coisas em relação a escola. Mas é importante atentar
para as percepções e críticas, são pistas sim. Esse mal estar dos alunos em
relação aos professores e dos professores em relação aos alunos, é uma pista
importantíssima de que algo está problemático. E mostra como a escola , um
lugar idealizado como sendo uma das principais referências para trabalhar,
para abrir espaços mentais, para abrir espaços até físicos - como as escolas de
paz no fim de semana - como alternativas a violências, torna-se reprodutora
de desencanto e de violências.
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nossa conversa lembrando que este momento é expressão da capacidade de mobilização de uma rede social. Na impossibilidade do compareci mento da palestrante convida- Paulo César Rodrigues Carrano
(Faculdade de Educação- UFF)
da para a mesa d e hoje, fui
acessado no contexto de nossa
rede de atuação em torno da questão da juventude. Acredito que uma rede
tem que funcionar assim. Ou seja, ela deve ter uma arquitetura capaz de rapidamente acessar os nós que a compõem. Nós no sentido daqueles elementos e
processos sociais que fazem a ligadura da rede e estabelecem vínculos ativos
entre sujeitos e coletividades.
Pretendo contribuir para o debate sobre as redes de movimentos sociais,
buscando, principalmente, trazer elementos para a discussão de categorias que
considero centrais: as ações coletivas e as lutas sociais pelo poder. Neste sentido
apresentarei inicialmente elementos relacionados com o conceito de redes
sociais, para depois discutir as redes sociais da juventude.
Devo adverti-los que não sou especialista em redes, tema com significativo
acúmulo em diferentes campos disciplinares, tais como o da geografia, o das
ciências sociais, o das denominadas ciências duras como a fisica e a química
dentre outros. Entretanto, motivado pela busca de compreensão dos sentidos
das ações coletivas dos jovens nas cidades, estudo a temática das redes subordinando-a aos meus interesses de pesquisa.
Considero que a busca da compreensão dos significados sociais da juventude, das diferentes juventudes, é também a procura por entender a complexidade
do funcionamento das redes sociais. Parece-me essencial que a orientação deste
curso temático seja a do debate não apenas de recortes específicos da questão
juvenil, mas também dos processos sociais sobre os quais as práticas e políticas
de e para a juventude se desenvolvem. Neste sentido, ganha relevo tanto a discussão sobre as bases materiais que fazem emergir a denominada sociedade das
redes - como as novas formas globais e locais de poder que se estabelecem - e
as suas contrafações antagonistas. Sobre isso, poderíamos citar as diferenças entre aquilo que se convencionou chamar de consenso de Washington e os movim entos sociais antiglobalização neoliberal qu~ encontraram no Fórum Social
Mundial de Porto Alegre um local de articulação de muitas identidades (étnicas,
sociais, culturais, religiosas e políticas) que ·expressam a resistência mundial à
exclusão social provocada pelo capitalismo contemporâneo.
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Parto do princípio que nos diferentes territórios de nossas cidades estão se
processando, em conjunto com. os graves fenômenos relacionados com a violência e a exclusão social. redes de ações coletivas que apontam para a consolidação de generosas e democráticas formas sociais de realização humana. Sem
dúvida. os jovens são atares chave desse processo.
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O predomínio organizacional das redes contemporâneas não é a forma piramidal. mas sua dimensão de horizontalidade resificada. Isso não quer dizer que
não haja hierarquias, que não existam fluxos hegemônicos e fluxos
hegemoneizados. Sei que quando falo de hegemonia, posso estar causando certo incômodo naqueles que acreditam que essa categoria teria sido superada pelo
processo histórico, ou para ser mais preciso. por certa ilusão ideológica do fim
da história promovida pelo capitalismo, essa forma pretensamente superior e
definitiva de organização das sociedades humanas. Para alguns, a categoria
hegemonia parece ter perdido sua vitalidade analítica. tendo caído em desuso
junto com a Guerra Fria e o Muro de Berlim. Quando digo hegemonia, não
penso na luta entre blocos rígidos e consolidados, quer seja entre classes sociais
ou Estados, refiro-me, entretanto, ao jogo político entre sujeitos e projetas que
entram em disputa pelo poder por diferentes mediações sociais.
Há pouco menos de um ano, o mundo teve um exemplo trágico sobre o
funcionamento de um tipo de rede de ação coletiva com alcance global. O
ataque às torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, trouxe para os
EUA o problema de reagir contra uma força armada que não tem um centro
único de poder, mas que atua em muitas células com graus diferenciados de
autonomia frente a centros superiores de controle.
I
Para Manuel Castells o atentado terrorista de I I de setembro apresentou
de forma dramática para o mundo essa forma de organização orientada para o
enfrentamento militar - um terrorismo de geometria variável - evidenciando a nova
natureza de conflitos internacionais que ocorre não entre Estados nacionais,
mas entre Estados e organizações fundamentalistas de caráter resificado, desprovidas de centro unitário de comando , ainda que existam determinadas
unidades de propósitos. O fato das redes sociais não requererem um centro
único de comando, não quer dizer que não haja compartilhamento de significados. No caso das redes fundamentalistas, esse compartilhamento é político, mas também espiritual e caracterizado por fortíssima adesão ideológica.

Castells . M. Folha de São Paulo, Caderno Mais, dezembro de 200 I .

A marginalização das redes de movimentos sociais que fazem oposição ao
imperialismo do estado norte-americano é um dos efeitos perversos dos atentados terroristas de I I de setembro. Não vou aprofundar esse debate, mas
insisto que isso é algo muito sério que precisamos discutir neste período especial de nossa vida social. A criminalização dos movimentos sociais de orientação antagonista é um fenômeno ideológico com graves conseqüências práticas e acontece quando se coloca no "mesmo saco" o fundamentalismo islâmico
de orientação terrorista, movimentos sociais revolucionários e também movimentos antagonistas que não têm como objetivos imediatos a derrubada do
poder em seus países de origem, mas legalmente participam da luta democrática contra as diferentes formas de dominação política, econômica, cultural e
as desigualdades sociais.
As redes sociais se confundem com a própria ação humana na face da terra
desde os primórdios da vida em sociedade, claro que em graus variáveis de
extensão e complexidade, dependendo do momento histórico. É possível pensar que desde o instante em que alguém estabeleceu um vínculo social criou-se
também o objetivo comum de associação e o princípio chave da rede social.
O professor e geógrafo Milton Santos apresenta três momentos da produção e da vida das redes . O primeiro seria o do império dos dados naturais, no qual o
engenho humano era limitado às contingências da natureza; a característica
principal desse momento era a espontaneidade das redes , o consumo limitado
e a lentidão do tempo social. O segundo momento, o do desenvolvimento da técnica, foi marcado pela busca do controle do território; momento de constituição dos Estados nacionais, cujo marco foi a modernidade capitalista; houve
também a ampliação do consumo através do comércio internacional, as redes
buscaram se mundializar, mas seu funcionamento ainda era limitado; pode-se
dizer que o Brasil foi uma invenção desse segundo movimento expansivo de
redes em busca de novos mercados e territórios. O terceiro momento identifica-se com o período técnico-científico-informacional (ou o da denominada pós-modernidade): os suportes das redes encontram-se, agora, parcialmente no território, nas forças naturais dominadas pelo homem (o espectro eletromagnético) e parcialmente nas forças recentemente elaboradas pela inteligência e contidas nos objetos técnicos (por exemplo, o computador).
Um corolário do desenvolvimento das redes seria o de que quanto mais
avança a civilização material, mais se impõe o caráter deliberado na constituição de redes. As redes dominantes são presididas por discursos que se apresentam com a linguagem de atares longínquo~ que se fazem repercutir instantaneamente e imperativamente sobre outros lugares distantes. Milton Santos assinala que tais redes de poder são os mais eficazes transmissores dos contemporâneos processos de globalização.
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Milton Santos criticou a popularização e a imprecisão no uso do conceito
de redes . O conceito de rede ~oi utilizado pela primeira vez no âmbito da
química. Lavoisier a chamou de verdadeira ciência de ligação entre as substâncias. Não devemos desconhecer as dimensões físicas das redes (como, por
exemplo , as da Internet e de outros sistemas de comunicação e transporte),
entretanto, é preciso afirmar que a rede é também social e política, pelas pessoas, mensagens e valores que a freqüentam . É n este sentido que não devemos ignorar o poder da
ideologia que circula por redes técnicas e aparentemente desprovidas de significação política. Como afirmou Mészaros, em nossa sociedade tudo está impregnado de
ideologia . Esse marxista húngaro cita o exemplo de um dicionário de sinônimos
de um programa de computador, onde as palavras conservador e liberal são apresentadas com acento positivo e a palavra revolucionário é associada a coisas
dignas da atenção policial e judiciária (enfurecido, extremista, extremo, faná tico, radical, ultra). É neste sentido que podemos afirmar que as redes sociais
são uma combinação entre suporte técnico e ação humana politizada. Interesses humanos em concorrência são o suporte das redes.
As redes dependem de fluxos, e interessa aos poderes hegemônicos que os
seus fluxos se desenvolvam com rapidez e sem interrupção. O que seria hoje a
questão da ALCA (Associação do Livre Comércio das Américas) senão a tentativa
de criar uma câmara de compensação dos investimentos internacionais,
hegemonizados pelos Estados Unidos? Assim, quando os neoliberais defendem
a desregulamentação do Estado, eles estão falando não em fim das normas reguladoras, mas em aplicação de novas normas para proteger interesses hegemônicos.
É por isso que o chamado risco Brasil pode ser considerado como o risco percebido de uma possível interrupção dos fluxos de acumulação capitalista. Assim,
entendam o risco Brasil como sendo o capital preocupado com a possibilidade de
ver seu fluxo de acumulação interditado. Os mercados capitalistas buscam superar as barreiras à livre acumulação tanto a nível global quanto nas localidades.
É preciso superar a idéia de que a globalização seja algo produzido por
forças inumanas - a mão invisível do mercado, por exemplo - em esferas que
seriam efetivamente globais. Quero dizer com isso que todo processo de globalização é resultante de ações de sujeitos concretos e que possuem referências locais. Da mesma forma, toda globalização interage com uma localidade
que não se apresenta apenas como um ente passivo; pelo contrário, as redes
do lugar podem opor resistência aos fluxos de tendência dominante. A ordem
global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E os lugares
respondem ao mundo segundo os diversos modos de sua própria racionalidade.
A ordem local funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presen ça, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com
base na contigüidade. Assim, o cotidiano é, portanto, o localmente vivido.
Garantia de comunicação.

Milton Santos ressaltou esse poder revolucionário do lugar. O lugar tem
um poder e esse poder é, fundamentalmente, o que ele denominou do poder
dos homens lentos. Existem diferentes temporalidades convivendo em um
mesmo lugar. A globalização faz com que os tempos lentos sejam referidos
aos tempos rápidos. O tempo dos homens lentos agiria, então, contra a velocidade da máquina capitalista, expressando a capacidade das coletividades se
organizarem, se associarem em redes colaborativas com a lentidão adequada
às necessidades dos homens e contra a pressa da máquina da acumulação
capitalista. Talvez haja alguma relação entre a "teoria dos homens lentos" e o
fato do professor Milton Santos ter sido um baiano. De toda forma, a preconizada lentidão dos homens contra a velocidade do capital não pode ser confundida com preguiça - assim como a sábia cultura baiana também não deva
sê-lo- mas, com a busca da vivência segundo o ritmo dos interesses de coletividades humanas autodeterminadas.
Eu quero dizer, então, que a categoria "redes sociais" não é auto-explicativa.
É neste sentido que a questão do poder e de mobilização social ganham relevância na compreensão dos processos - locais/ globais - de realização das
redes sociais. É desta forma que a rede só é real, realmente efetiva, historicamente válida , quando utilizada no processo de ação.
Se considerarmos que a rede só é válida em ato, ela não pode ser nada
enquanto não for praticada , acessando seus recursos e pondo em movimento
suas intenções coletivas. Redes sociais não são coisas que se expliquem com
anterioridade, pelo contrário, são fatos sociais que só podem ser compreendidos em seus processos de realização. É neste sentido que não podemos dizer
que uma rede é, mas, sim que está sendo isso ou aquilo. Desta forma, uma
ação coletiva em rede social é algo que necessita se redefinir o tempo todo,
demonstrando capacidade de se auto-avaliar.
Assim como na vida pessoal, se auto-avalia melhor quem considera a avaliação externa. Em geral, somos muito complacentes com as nossas próprias
dificuldades. Neste sentido, eu chamo a atenção mais uma vez para a compreensão de que as redes se constróem na ação, se auto-avaliando e permitindo-se
também que outros sujeitos sociais a avaliem.
Eu insisto na importância de analisarmos o caráter coletivo das ações sociais. Por um lado, muitas vezes, algumas pessoas pensam que trabalham em
rede e não trabalham.Trabalham até com outras pessoas, trabalham mesmo
com organizações sociais, mas não trabalham ria busca da multifuncionalização
das ações, da descentralização das decisões. e da elaboração de processos de
avaliação coletiva. Por outro lado, muitos outros que trabalham em rede efetivamente não têm o conhecimento teórico dessa situação. Tal como a personagem do Burguês Ridículo de Moliêre que falava em prosa e não sabia. Então,
estar aqui com sujeitos que trabalham em rede pode ser também uma forma
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de potencializar nossas ações. Não é à toa que as pessoas aproveitam este espaço para compartilhar endereços eletrõnicos, números de telefone e fazer sub redes. O que a organização do ~urso possibilitou foi a armação de uma grande
rede, o tornar disponível um significativo ponto de encontro de uma rede
social em torno da questão da juv entude. Mas, foge do controle dos
organizadores as sub -redes que se criarão. E é bom que fuja . Esse tipo de
pensamento não é tranqüilo para quem não está acostumado com a noção do
trabalhar em rede. Por exemplo, o aparecimento de uma lista de endereços
não autorizada no auditório poderia causa r uma reação negativa nos
organizadores do evento, caso esses fossem refratários ao movimento das redes sociais. Imediatamente alguém diria: "essa lista não é oficial, portanto, não
pode circular". Tenho certeza, entretanto, de que para os organizadores deste
curso isso não é um problema. Aliás, e pelo contrário, sinto que as pessoas se
sentem à vontade para fazer com que essa rede frutifique e que surjam outras
iniciativas também inovadoras.
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Compreendo as redes sociais da juventude como expressões de identidades múl tiplas. Não aprofundarei o debate sobre as especificidades das redes da juventude, uma vez que isso será matéria de outra atividade do curso temático.
Entretanto, quero evidenciar minha percepção da pluralidade dos vínculos
sociais que as diferentes juventudes estabelecem em seus relacionamentos. Julgo pertinente dar peso relativo à categoria de tribos urbanas, bastante utilizada
quando se trata da ten tativa de categorização da ação coletiva dos jovens na
cidade. Na minha perspectiva, podemos utilizar tribos como metáfora de uma
identidade coletiva em determinado espaço social, contudo devemos saber de
seu pouco potencial explicativo dos verdadeiros con juntos de ação coletiva
que expressam muito mais mediações e vínculos sociais do que essa "categoria/metáfora" permite intuir.
Ao buscarmos elaborar categorias de análise, devemos sempre pensar em
seu potencial explicativo do real. Algumas categorias são redutoras quando
querem ser mais do que realmente são: metáforas do social. A categoria de "tribos
urbanas" é muito interessante para que identifiquemos determinado grupo
social no espaço; não há problema que digamos por vezes, com fins de simplificação do discurso, que determinado grupo social é a " tribo dos skatistas".
dos "funkeiros" ou a "tribo dos pagodeiros". De fato , externamente é possível
encontrar fortes identificações nos estilos dos agrupamentos juvenis que justificariam a adoção de referenciais de análise centrados na homogeneização
social. Entretanto, quando abandonamos a perspectiva da evidência imediata
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e penetramos n os espaços sociais dos grupos, temos condições de perceber
configurações sociais realmente existentes, expressando conjuntos de ações
coletivas que não sustentam empiricamente as categorias analíticas que apresentam a idéia de isolamento e fragmentação social como os traços definidores
da vivência das juventudes nas cidades. É neste sentido que considero que a
categoria tribos urbanas dá idéia de um apartamento social que em verdade
não existe. As relações dos jovens são muito mais complexas do que a idéia de
tribo, herança da antropologia de sociedades tradicionais que, mecanicamente
transportada para o urbano, pode criar mais uma idéia fora de lugar.
Considero a noção de identidades múltiplas (Melucci, 2001) ferramenta
conceituai muito mais adequada para a compreensão dos movimentos das
redes sociais , não apenas dos grupos da juventude como também das outras
redes sociais das sociedades complexas.
Sempre que me refiro às redes sociais das sociedades complexas recordome de um filme italiano que me agrada muito, chama-se "Pai Patrão", dos
irmãos Paolo e Vitória Taviani - adaptado do livro Padre Padrone: l'educazione di un
pastore, de Gavino de Ledda - exemplifica de maneira magistral a educação
numa família de recorte tradicional. Trata-se da história de Gavino em seu
processo de educação familiar como pastor de ovelhas e a sua gradual percepção de um mundo que está fora dos limites culturais de sua comunidade de
referência . Nessa história, é evidente como a tradição familiar é um peso que
submete as gerações mais novas e restringe drasticamente as possibilidades de
escolhas. Para Gavino, sim, a juventude é a tomada de contato com relações
que chegam de fora: a cultura urbana, a língua nacional, a tecnologia industrial, etc; elementos estranhos e conflitantes com o seu circunscrito universo
cultural de colono. Gavino , até o fim de sua adolescência, esteve submerso na
vida no campo, no dialeto de sua Sardenha e no domínio quase absoluto das
relações patriarcais e clericais. Alistando-se no exército nacional, uma instituição de caráter nacional integrador - como a escola, que não pode seguir por
oposição de seu pai - estabelece novos relacionamentos que abalam seus antigos vínculos relacionais e põe em crise sua relação familiar.
Esse filme apresen ta a vida de um jovem imerso nas relações patriarcais e
comunitárias de uma região camponesa de redes sociais pouco variadas, onde
os laços de hereditariedade condicionam as possibilidades de escolhas sociais.
O filme começa com o "pai patrão" arrancando o menino Gavino da escola
em que foi matriculado sem o seu conhecimento. Para o pai somente um dos
filhos poderia estudar - o que cuidaria da contabilidade dos negócios da
família -, os outros deveriam seguir a tradição familiar e ser colonos. Neste
caso, a escola representava exatamente o vínculo familiar com a universalidade do mundo e da cultura nacional percebidos como ameaçadores da estabilidade comunitária do ethos do ser colono. Esse jovem que cresceu com estrei-
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tas redes sociais (família, igreja, e grupos homogêneos de sociabilidade) somente ampliará suas possibili~ades socioculturais ao ingressar no exército,
instituição nacional que evidenciará a pouca complexidade e a baixa possibilidade de opção social das instituições e redes comunitárias de seu lugar de
origem. Poderíamos apontar nesta mesma direção com a produção nacional,
"Lavoura Arcaica" que também expressa os conflitos familiares de jovens submetidos ao patriarcalismo e aos estreitos limites de redes sociais limitadoras
do direito e da possibilidade de optar, marcas distintivas da sociabilidade dos
jovens em sociedades complexas.
As possibilidades dos sujeitos controlarem a própria ação, produzirem sentidos existenciais diferenciados de suas famílias e comunidades de origem e a
indeterminação frente ao futuro são traços marcantes do cotidiano das sociedades complexas. Isso faz a diferença frente àquelas sociedades nas quais a
ação social e os sentidos simbólicos encontram-se ligados ao binômio produção/natureza e aos fortes vínculos com a tradição. Neste sentido, a descontinuidade apresenta-se como um dado da vida individual contemporânea. O
indivíduo não apenas reproduz os traços de hereditariedade e tradição de sua
comunidade de origem, mas vive continuamente a capacidade de redefinir-se.
A resposta sobre o que "eu sou" não seria um condicionamento externo, mas
estaria associada à capacidade do indivíduo definir-se e diferenciar-se ati vamente do outro. Percebo que a incompreensão sobre as possibilidades de ação
e produção simbólica autônomas seja uma das causas de muitas das dificuldades existentes para o diálogo entre jovens e adultos, especialmente quando
esses últimos preocupam-se mais com a imposição de limites do que com a
compreensão dos próprios limites frente à autodeterminação prática e simbólica da ação juvenil na contemporaneidade. O corpo - hoje transformado em
signo visual da sociedade de consumo - é o verdadeiro limite da ação humana exatamente por ser fronteira entre natureza e éultura.
É desta forma que o desafio de saber escolher se apresenta como um desafio
educativo orientado tanto para a autoconsciência quanto para o agir solidário.
Percebo que o debate sobre a juventude, em muitas circunstâncias, se dissocia
da totalidade da vida social, de suas dimensões sociais, políticas, econômicas e
culturais. Não acredito ser possível falar em sociologia da juventude sem buscar compreender o social que constitui e é constituído pelas diferentes juventudes. O que chamamos de juventude não existe em abstrato. Os jovens são
sujeitos de um processo histórico concreto no qual há pesos, medidas, densidades, cores, cheiros, formas e conteúdos específicos.
Digo isso porque, em muitos momentos, o debate sobre a questão da juventude assume ares de busca de diluição das diferenças, em nome de uma
abstrata noção de "causa jovem". Considero extremamente relevante o esforço
de se buscar construir uma agenda mínima para a definição de políticas pú bli -

cas para a juventude, entretanto, não podemos desconsiderar as difer.enças
entre sujeitos que se encontram em distintos espaços sociais. A desconsideração
das diferentes inserções sociais que constituem o "ser jovem no Brasil", redunda, invariavelmente numa certa ideologia da unidade juvenil. Seria algo como
pensarmos a possibilidade de se constituir um partido da juventude, por cima
das classes sociais e das correlações de força que atravessam a sociedade.
Não creio que seja possível também discutirmos as redes sociais da juventude sem falarmos nos conflitos inerentes aos encontros sociais ativos entre atares situados em distintos lugares sociais. Na área do saber na qual atuo,
a pedagogia, a dimensão do conflito é muito maltratada. Especialmente na
·escola. É comum que aquilo que é considerado como algo fora da ordem,
diversão - no sentido de divergir dos objetivos oficialmente traçados - seja
tratado como insubordinação contra a instituição educativa e seus agentes.
Se não compreendermos que o conflito é algo inerente à sociabilidade
humana, continuaremos tratando-o como violência que necessita ser reprimida. A verdadeira violência se realiza quando inexistem canais para a resolução
democrática dos conflitos. Neste sentido, uma questão fundamental nas discussões das redes sociais relaciona-se com a constituição de espaços públicos
democráticos para a ritualização dos conflitos oriundos daquilo que é a beleza e ao mesmo tempo o complicador das sociedades humanas : o coexistir com a
diferença e o contraditório. Uma das mais importantes demandas de políticas públicas orientadas para as juventudes diz respeito à necessidade da criação de espaços públicos que estimulem e fortaleçam a organização de jovens em redes de
movimentos sociais preocupadas com o respeito à existência das múltiplas
diferenças de identidade.
Não devemos apenas registrar as diferenças na composição das identidades,
mas sim procurar reconhecer aquilo que está em jogo nos conflitos entre os
diferentes atares sociais. Esse movimento pode contribuir para que avancemos
na superação das desigualdades que produzem a assimetria do tecido social. A
globalização n eoliberal provocou efeitos perversos em toda a América Latina,
sobretudo sobre os jovens. Um desses efeitos está relacionado com a fragmentação dos territórios que repercute sobre as culturas juvenis. Uma via desses efeitos é estrutural e diz respeito ao impacto da globalização neoliberal que avançou
contra as políticas sociais. O desmonte do Estado, a ausência de políticas de
constituição de redes d e proteção soc ial e d e incorporação dos
jovens ao m ercado de trabalho deteriora as· condições de vida e provocam
uma crise terrível de socialidade. A globali~ação também provoca efeitos culturais que derivam da explosão de ofertas de identidade provocadas pelos
mercados simbólicos. Sem cairmos no maniqueísmo da passividade dos jovens frente aos produtos das industrias culturais, podemos dizer que existe
uma autoridade educadora das mercadorias culturais (Carrano, 1999) que, em última
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instância, também produz identidades e grupos de pertencimento que, em determinados casos, expressam grau 'elevado de colonização de seus sentidos culturais. Viveremos continuamente 'o risco real de consolidação de guetos de identidade caso não avancemos na constituição de espaços públicos democráticos
para a vivência da diferença.
Na vivência dos grupos de identidade da juventude são criados valores de
forma contingente a partir de experiências particulares desses grupos, uma vez
que os jovens são capazes de reconhecer aqueles que compartilham dos mesmos valores, estéticas e formas de vida. Esse "elemento moral" pode ser estendido para a convivência com outros grupos sociais. Políticas públicas educativas e
democráticas nas cidades podem provocar a ampliação universalizante desse
"elemento moral" que se constitui em grupos particulares. O estímulo à ampliação do diálogo entre os diferentes grupos e redes sociais da juventude apresenta-se, assim, como um combate à lógica do medo e do apartamento -na dupla
acepção fisica e simbólica do termo - que predomina em nossas cidades.
Sempre quando falamos em sociabilidade juvenil no Rio de Janeiro, lembramos do funk. E com razão, uma vez que essa é uma das mais importantes
e extensivas expressões culturais das juventudes em nosso Estado. O funk é
um significativo exemplo de como a criatividade juvenil popular é capaz de
gerar redes de sociabilidades alternativas no contexto da ausência de políticas sociais, especialmente na área da cultura e do lazer. O funk representou
uma verdadeira explosão cultural de sociabilidade, principalmente para a
juventude empobrecida das periferias da cidade do Rio de Janeiro e demais
cidades do interior.
O baile funk no Rio de Janeiro representa não apenas a maior opção de
lazer para uma enorme população de jovens de ambos os sexos; ele pode ser
compreendido como jogo social, cultura vivida e compartilhada por jovens
que se expressam mais significativamente nos bailes de fins de semana em
clubes populares e comunidades periféricas.
Considero que o jogo não se constitui como u m espaço social de suspensão da realidade cotidiana, tal como a atividade lúdica é apresentada nas
análises idealistas. Como nos ensina Elkonin ( 1985), o jogo nasce da realidade das condições de vida que traduzem o mundo no presente. Nas práticas culturais da juventude se pode compreender que determinadas relações,
consideradas simplesmente como violentas, são verdadeiros jogos rituais
referidos às condições de vida social dos jovens que os põem em movimento. Em grande medida, as brigas entre as galeras nos bailes funk não se constituem como uma esfera dissociada do ritual de brincadeiras da festa. É nesse sentido que se pode afirmar que os jovens participantes dos bailes funk
vivem uma realidade de violência social que , em muitos momentos, os im pulsionam para a realização de também violentas formas lúdicas de sociabi -
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lidade. Se quisermos acabar com a violência entre os jovens não nos -basta
interditar-lhes o jogo do momento, mas operar transformações na
materialidade de suas circunstâncias de vida.
O movimento funk encontra-se profundamente associado à imagem da
violência das galeras e da influência dos traficantes de drogas nos bailes; essa
representação é extensiva mesmo para aqueles bailes nos quais a cultura das
brigas e a influência do tráfico de drogas não são dominantes. Ficou o estigma
da sociabilidade praticada por jovens das "classes perigosas".
O funk movimenta, a cada fim de semana, uma expressiva quantidade de
jovens que encontram no baile um significativo espaço de sociabilidade que
se constitui numa das poucas opções de lazer para jovens residentes em bairros populares empobrecidos, desprovidos de serviços urbanos e políticas culturais de integração social. A identidade cultural dos jovens do funk transcende a simples participação nos bailes, para ser incorporada à moral dos grupos,
à estética das atividades cotidianas e também às perspectivas de profissionalização
na área da produção cultural (composição de letras e músicas, interpretação,
D], MC, iluminação de ambientes, segurança, marketing etc).
A insistência de muitos setores da "cidade oficial" em criminalizar o funk e
criticar sua estética, sem apresentar outras possibilidades de sociabilidades alternativas, acaba por aumentar o poder de influência material e simbólica dos
traficantes de drogas que agem, em muitas ocasiões, como mecenas culturais
em comunidades populares nas quais o Estado se faz presente muito mais pela
via da ação repressiva da polícia do que por políticas públicas democráticas.
A socialização dos jovens das classes populares é marcada pela ausência
quase total de redes de proteção social, característica de um quadro de exclusão social que promove o estreitamento da possibilidade de exercitar escolhas
culturais alternativas e que, em última instância, influencia seus processos de
socialização. Romper o isolamento social desses jovens que vivem em contextos de fortes precariedades materiais e culturais é favorecer a expansão quantitativa e qualitativa de seus relacionamentos com outras redes sociais.
Pensar os jovens no Brasil implica levar em conta as enormes disparidades
sócio-culturais existentes e os diferentes contextos nos quais esses se constro2
em como sujeitos. Essa diversidade se acentua no contexto de uma crise pela
qual passa a sociedade brasileira, com reflexos nas instituições tradicionalmente responsáveis pela socialização , como o trabalho e a escola. Uma das
expressões dessa crise são as transformações profundas no mundo do trabalho.

2

A noção de crise é utilizada não no sentido de uma ruptura, de caos, mas de mutações

e recomposições profundas nas relações sociais, onde se esgotam modelos anteriores e
ainda não estão delineadas as novas, como sugere Melucci ( 199 1) .
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Tanto no Brasil como no exterior, ·constata-se uma mudança nos padrões da
organização do trabalho, que alt~rà as formas de inserção dos jovens no m ercado de trabalho. Assim como no trabalho , a escola para essa parcela da população parece não constituir uma referência de valores na sua construção como
sujeitos.
A situação dessas parcelas de jovens se vê ainda agravada pelo encolhimento do Estado na esfera pública, que não oferece soluções por m eio de políticas
que contemplem a juventude, o que gera uma privatização e despolitização
das condições de vida . Nesse contexto, as famílias se vêem cada vez mais
responsabilizadas por garantir a reprodução dos seus membros, não contando com quem as possa "ajudar a se ajudar" (Sarti, 1999).
O acesso ao trabalho digno e bem remunerado - além da ampliação dos
níveis e da qualidade da escolarização - representa uma das metas mais necessárias a se buscar para a conquista da autonomia e ampliação das redes sociais
de relacionamentos dos jovens com o conjunto da vida social e seus possíveis
beneficias culturais e materiais.
Temos o registro de algumas políticas públicas e ações de iniciativa da
sociedade civil orientadas para a profissionalização da juventude. Tenho percebido, entretanto, que a maior parte das iniciativas são predominantemente
orientadas para a perspectiva de inserção individualizada do jovem no mercado de trabalho.
A dificuldade em pensarmos na formação para o trabalho em torno de
lógicas mais cooperativas pode estar na própria gênese da sociedade brasileira.
Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, nos ensina a maneira como no
Brasil Colônia predominou a prestância no lugar da cooperação. O latifúndio,
centralizado, autoritário, patriarcal e baseado na mão de obra escrava, impediu aquilo que ocorreu em outros países : o desenvolvimento de pequenas
propriedades de produção baseadas no "trabalho livre" e cooperativo.
Do meu ponto de vista, parecem-me mais transformadoras da realidade
aquelas iniciativas que se preocupam com o estímulo à aprendizagem de formas de trabalho que não negam a inserção individual dos jovens no mercado,
mas que, por se desenvolverem comunitariamente entre produtores associados, assumem uma perspectiva social e educativa mais ampla.
Deveríamos estimular a constituição de empreendimentos associativos que
possibilitassem aos jovens atuar profissionalmente como sujeitos coletivos.
Isso porque, frente à lógica competitiva do mercado, a tendência tem sido a
fragmentação das potencialidades de trabalho, radicando no indivíduo isolado o sucesso ou o fracasso da busca de uma ocupação e de seu próprio desempenho profissional.
A lógica do empreendedorismo jovem, tal como vem sendo "vendida" é uma
forma perversa de defesa de um empresariamento pessoal que termina por
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reforçar as dimensões de competitividade e individualismo presentes em
nossas cidades. A noção de empreendedorismo será tanto mais generosa e útil à
democratização da sociedade quanto mais buscar os sentidos da cooperação mútua e o fortalecimento de redes sociais entre jovens trabalhadores
associados.
Quero concluir afirmando a necessidade de que os coletivos organizados
em redes sociais emancipatórias busquem permanentemente avaliar e negociar suas autonomias relativas com os vínculos que as constituem. Defino autonomia pensando no marxista inglês Raymond Williams que a apresentou como
sendo a eqüidistância relativa - de sujeitos e instituições - entre os poderes
políticos, económicos e culturais em determinado contexto histórico.
Pensando na dimensão política, qual o grau de autonomia de uma rede
social que pauta suas ações somente pelos interesses político-administrativos do
chefe de um executivo local, por exemplo? Qual seria o tamanho da autonomia
económica de uma organização social que dependesse integralmente de um
único financiador privado para empreender suas ações? Que autonomia possui
uma ação coletiva no interior de determinada rede institucional religiosa para
encaminhar a discussão sobre o direito de mulheres interromperem a gravidez
como forma de autodeterminação de seu próprio corpo?
É neste sentido que penso que as redes necessitam buscar a autoconsciência e negociar constantemente seus limites e autonomias. Concordo, assim,
com Edgar Morin quando ele afirma que é preciso que tenhamos consciência
de nossas inconsciências, tanto no plano de nossa individualidade quanto
naquilo que se refere ao nosso agir coletivo em redes sociais.

TE:mas do DE:batE: com o público
O papel da imprensa no caso das redes
Eu vejo a imprensa como algo central na democracia. Vejamos o recente
caso da tentativa de golpe civil-militar na Venezuela contra o presidente Hugo
Chávez. Houve um evidente envolvimento da imprensa hegemónica na
Venezuela para depór um presidente que, por mais que não gostemos de sua
índole populista e de seu "jeitão" de "porteiro de boate" - tal como disse o
Arnaldo Jabor em mais uma de suas crónicas preconceituosas- não devemos
esquecer que ele foi eleito por vias democráticas e que seu mandato só poderia ser interrompido constitucionalmente.
A imprensa também tem um poder muito grande no caso específico da
juventude. A imprensa contribui para perpetuar um determinado senso comum dominante sobre a juventude popular que a vincula permanentemente
com a antiga noção dos pobres como constituintes das classes perigosas. A
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imprensa não fala sempre da mesma maneira dos jovens que estão em conflito com a lei. As denominações variam segundo a origem social do jovem,
quer seja ele favelado ou jove~ cidadão integrado à cidade oficial. Alguns
profissionais da imprensa insistem em utilizar a denominação menor para os
jovens pobres e criança e/ ou jovem adolescente para os de classe economicamente
mais favorecidas. Isso por preguiça conceituai, incompetência profissional ou
mesmo por adesão ideológica à lógica do dualismo social. É preciso afirmar
que quanto mais a imprensa for refratária com a democratização social mais
ela vai ser canal de expressão dos setores dominantes de nossas sociedades.
Essa questão está na base da democratização da própria sociedade e não apenas da reformulação dos cursos de jornalismo. Se acreditarmos que basta melhor formar os profissionais da imprensa para impedir que essa aja de forma
conservadora, estaremos vivendo o auto-engano que pensa que o jornalista
bem formado possui toda autonomia do mundo para fazer o que quiser e
bem entender dentro do jornal, da televisão, do rádio ou Internet. Sobre isso
precisaríamos voltar a discutir a questão da autonomia. Em verdade, o que
devemos discutir é a necessidade de se ampliar o controle democrático sobre
os meios de comunicação.
10'1

O tráfico como rede?
É preciso não idealizar a noção de redes sociais, mas compreender que existem inúmeros tipos de redes. Assim, reconhecer que rede é vinculo e conexão é
aceitar que o tráfico de drogas se organiza em rede também. É uma rede perversa
para a juventude, mas uma rede com grande atratividade. As redes do tráfico de
drogas exercem influência não apenas para os jovens moradores das favelas,
mas se estende por toda a cidade numa intrincada malha de significações ideológicas. Eu conheço jovens de classe média que fazem pichação das iniciais CV
-Comando Vermelho- ou TC- Terceiro Comando- e que nunca se relacionaram diretamente com ninguém dessas organizações criminosas. Entretanto, criar
esse vínculo simbólico é também compartilhar de signos de poder reconhecidos e temidos por toda a cidade. Assim, é possível afirmar que essas redes do
tráfico são extensivas simbolicamente e que suas siglas agregam e transferem
uma parcela de seu poder. As redes do tráfico se estendem por intimidação, mas
também em relações de parceria, camaradagem e assistencialismo através de seus
diferentes núcleos de poder. Em verdade, elas serão tanto maiores e influentes
quanto mais o poder público se ausentar e menos canais alternativos de interlocução os sujeitos possuírem em sua vida cotidiana.
Percebemos que as ações coletivas das redes criminosas do tráfico de
drogas também se expandiram territorialmente para o conjunto da cidade,
especialmente nos últimos dez anos. Aliás, talvez a violência provocada pelas
redes do tráfico de drogas tenha sido o fenômeno - não direi democrático
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para nao baratear uma palavra que nos é tão cara - mais socializadot que
experimentamos no Rio de Janeiro da década de 80 para cá. Episódios brutais
de violência que se concentravam em favelas e morros se espraiaram pelo
tecido urbano. A obediência provocada pelo medo da violência do tráfico já
não é mais exclusividade dos pobres e favelados. "Eles que são brancos que se
entendam". Essa frase cínica, que se ouvia no asfalto quando algum acontecimento violento vitimava o morro e expressava a insensibilidade da "cidade
oficial" com o sofrimento alheio, perdeu o sentido. Assim como vivem há
muito tempo, os moradores de áreas controladas pelas redes dos traficantes de
drogas, o medo também passou a ser o principal organizador da experiência
pública dos cariocas a julgar pelas recentes ações terroristas de traficantes em
diferentes lugares da cidade.
Vivemos numa sociedade complexa e organizada em redes que expressam a
interconexão entre as várias esferas da vida social. O social é marcado por uma
ecologia da ação na qual não é possível que um segmento social sofra sem que
outro também sinta direta ou indiretamente seus efeitos. Quem sabe, ainda que
principiando pelo temor por nossa própria segurança, não caminharemos para
a realização de nossos sonhos de humana liberdade expressos em uma das frases
que Karl Marx mais gostava de dizer e que a mim também agrada muito:
"Nodo do que é humano me é (nem pode ser) estranho".

biblioqratia
ELKONIN, Daniil B. Psicologia dei juego.

MORIN, Edgar. Ciênc ia com consciên -

Madrid : Visor, 1985 .

ciu . Rio de janeiro : Bertrand, 1998 .
SANTOS, Milt o n. A natureza do espaço:

CARRANO, Paulo Cesar Rodrigu es.

espuço e tempo, razão e emoção. São Pau -

Angra de tontos Reis: priuicas educativos e

lo: HU CITEC. 199 7.

jovens lru(n)çodos der cidade . Niterói:
Faculdad e d e Edu cação / UFF, tese

SARTI. Cynthia. Famí lia e jovens no

de doutorado, 1999.

ho ri zonte das ações. Revisto Brasilei ro de Edu cação, São Pau lo, n. I I,

MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: movimentos sociu is nus sociedudes
complexas. Petrópoli s, Rj : Edito ra
Vozes, 200 I.

MÉSZAROS, I. O poder da ideologia. São
Pau lo: Ensaio, 1996.

maio / ago. 1999.

105

a

trajE:tórias:
credito que posso falar muito
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perspectiva creio que é bom siHumanos 8€nto Rubião
tuar de onde estou falando, que
experiência e instituições m e
servem de base.
Itamar Silva
Eu moro no morro de Santa (Rede de Jovens Cidadãos)
Marta, em Botafogo. Aí, junto
com outros jovens, fundamos o Grupo ECO, que tem uma larga história, desde 76. Quando começamos éramos jovens mas, naquele momento, não existia uma preocupação institucionalizada em dar voz e abrir espaços para a
juventude. Na minha opinião, parece que os jovens se sentiam agentes de
mudança e a política era o ponto de conversão dos mais inquietos.
No Santa Marta, este grupo começou a desenvolver trabalhos comunitários, lutando para democratizar a associação de moradores, fazendo teatro para
conscientizar a população, trazendo o debate racial a partir da valorização da
cultura local, organizando mutirões para limpeza de valas e construção de
barracos, enfim, a gente estava fazendo política, a gente estava na batalha. Hoje,
o Grupo Eco trabalha com crianças e adolescentes, tem um grupo de jovens
que se articula a partir das várias atividades e vem disputando espaços na
hierarquia do Grupo. Esse trabalho me projetou pra fora os limites daquela
favela. Entrei de cabeça no movimento de favela do Rio de Janeiro e, em particular, na luta para tirar a FAFERJ das mãos dos "chaguistas", que considerávamos um atraso. Os ventos da redemocratização permitiam que os jovens retomassem a cena política, abertamente, sem o risco da prisão ou do banimento.
Também nos anos 80 acompanhamos o crescimento das ONGs de assessoria e
um pouco mais a frente, o aparecimento de algumas poucas que se propunham a um trabalho direto (trabalho de base). Foi n este movimento que, em
1987, m e encontrei com a Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos
Bento Rubião.
A Fundação Bento Rubião nasceu em 1986, defendendo o direito do pobre à terra urbana. A partir de I 9 8 9. incorpora o tema da criança e do adolescente, participando de toda a articulação que deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA . Uma vez efetivada· a lei , passou a contribuir para a
implementação dos novos dispositivos criados e , desta forma, teve assento
nos vários conselhos a nível municipal, estadual federal.
Em 1990, a Fundação iniciou um trabalho com crianças e o adolescentes,
de 7 aos 1 7 anos de idade. Este trabalho é desenvolvido em 7 favelas do Rio de
Janeiro, sendo 3 na zona sul, 2 na zona norte, 1 em Bangu e 1 na Pavuna. A
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proposta oferece atividades culturais, esportivas e educacionais para essas crianças. Acompanhei esse trabalh~ por I O anos.
Nos últimos dois anos, começamos a refletir, a partir da pressão dos próprios adolescentes e jovens (uma boa parte completava 17 anos e não saía do
projeto), quais as possibilidades desses jovens na cidade do Rio de Janeiro?
Como fortalecer a articulação entre as várias favelas? Como fortalecer a autoestima desses jovens, juntamente com o fortalecimento da sua identidade de
jovem morador de favela? Essas reflexões, juntamente com um contexto que
começou a perceber, principalmente a partir da juventude pobre, os efeitos
perversos da desigualdade social e econômica do Brasil, nos levaram a propor
um projeto específico para atuar com esse campo.
Então, a gente pensou um projeto, que se chama Rede dos Jovens Cidadãos, cujo objetivo geral é: "operacionalizar iniciativas de caráter educativopedagógico, ético-político e sócio-cultural, que materializem e consolidem o
exercício da cidadania dos jovens e adolescentes de diferentes grupos sociais,
ampliando as possibilidades de democratização da sociedade carioca" . O que
se pretende é uma Rede para estabelecer vínculos e multiplicar práticas solidárias e democráticas que respeita diferenças e critica desigualdades. A base da
Rede seriam os encontros gerais e os pontos de articulações. É importante
frisar que na concepção do projeto, os pontos de articulações não precisam
situar-se em um espaço particular. Os integrantes continuam a realizar a maioria de suas atividades em suas próprias localidades.
Desde o início, estava muito claro para nós que não era necessário e nem
prudente, se criar uma nova instituição de jovens, até porque já tem várias
iniciativas desenvolvendo trabalhos pontuais e localizados. A nossa proposta
era, e é, a de promover o encontro das diferenças. Por esse motivo, escolhemos um trecho da música do Sérgio Ricardo para servir de slogan para a nossa
Rede: "Tenho para a minha vida, a busca como medida. O encontro como chegada e como ponto
de partida". Com essa chamada, parecia-nos claro que a Rede, em nossa concepção, era um álibi para o encontro. Um espaço que mantinha a autonomia de
cada instituição na Rede e, principalmente, não colocava mais um carimbo de
propriedade nos jovens que dela participam.
A pergunta que nos fizemos para desenhar as primeiras atividades da Rede
foi: é possível articular os diferentes jovens dessa cidade em torno de eixos
comuns? Como concretizar a proposta de juntar grafiteiros, funkeiros, lutadores, jovens de favela, jovens de classe média e outros para se pensar coletivamente a vida na cidade?
Então, nós não tínhamos uma idéia pré-definida, o que tínhamos era a
proposta do Encontro, e a expectativa que esse Encontro produzisse alguma
coisa nova. Bonito, não acham? Muito legal! Mas na prática tem muitas dificuldades. É poético, mas dói muito!
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A estrutura inicial da Rede estabeleceu três pontos de articulação: Zona Sul,
Zona Norte e Maré. A escolha não foi aleatória, nessas áreas contávamos com
instituições que estavam articuladas no processo de reflexão da Rede. Na zona
sul o ponto de partida foi o Grupo Eco, do Morro de Santa Marta. Na zona
norte, a base foi o trabalho da Agenda Social desenvolvida na grande Tijuca. E
na Maré contávamos com o apoio do CEASM. O trabalho inicial com essas
instituições foi importante para ajudar a mapear outras iniciativas com jovens
nas respectivas áreas. No entanto, por vários descaminhos que não cabe aqui
analisar, essa estrutura não deslanchou.
Então, reformulamos a dinâmica de funcionamento da Rede. A proposta
que se pôs em prática foi a realização de encontros anuais com encontros
bimestrais entre os grupos, onde aconteceriam as articulações e também a
construção do próprio encontro.
O primeiro encontro aconteceu em 2000 e dele participaram cem jovens.
Esse número não é muito nem é pouco, é apenas uma referência quanto ao
tamanho do evento. O critério definido foi que cada grupo ou instituição poderia indicar 2 jovens e mais uma pessoa que tivesse representação institucional,
caso não fossem os próprios jovens. A proposta foi a de refletir sobre a cidade
que você vê e a cidade que você quer. O debate foi muito legal, a dinâmica foi
boa, a participação foi uniforme. Tinha jovens dos trabalhos desenvolvidos pela
Prefeitura, jovens de ONGs, grupos culturais. Podemos dizer que esses jovens
responderam a "nossa" expectativa. Discutiram, trouxeram questões políticas
para o debate, se comportaram segundo o nosso padrão de urbanidade. Podemos afirmar que aqueles jovens eram representantes institucionais de seus projetas. Guardadas as devidas proporções, todos com capacidade de intervenção
no debate. Ficamos contentes. Parecia que este era o caminho.
No intervalo entre o primeiro encontro e o segundo em 2 001, começamos
a levantar algumas reflexões , principalmente, instigados pela relação das várias
entidades com a proposta da Rede . Podemos afirmar que a concepção do
projeto não se disseminou . Os grupos e entidades não se sentiram co-autores
das idéia e os jovens não tiveram autonomia para ampliar o intercâmbio.
A partir das reuniões preparatórias para o segundo encontro da Rede, começamos a perceber que a terminologia Rede vem do campo da informática e
é como uma ditadura dos tempos de hoje : tudo tem que funcionar em rede e
melhor se forem redes virtuais. No entanto, a gente fala muito mais de ações
articuladas, trabalho articulado, fazer juntos. A nossa' praia ainda é o contato direto
entre pessoas.
Esse debate sobre um certo saudosismo do "nosso tempo de juventude" e
o imperativo das novas tecnologias e a necessidade real de se encontrar novas
motivações, novas bandeiras para o engajamento dos jovens, ocupou o tempo que antecedeu ao segundo encontro.
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A proposta encaminhada foi a ·realização de uma plataforma da juventude.
É claro que isso está ligado a um:a experiência política da década de 60. Essa
crítica apareceu ao longo do debate. No entanto, eu defendo que a gente não
deve abrir mão daquilo que somos e do que sabemos fazer. Certo ou errado,
a minha atuação comunitária sempre foi uma atuação política. Não acho que
devemos jogar fora essa experiência. Talvez, o que nos falte é a coragem e a
tranqüilidade de dialogar com o novo ou com a possibilidade de se construir
algo diferente do já experimentado. Então, decidimos fazer um inventário das
utopias: levantar, junto com os jovens, todas as suas demandas, seus sonhos,
suas possibilidades e, a partir desse elenco de questões, se chegar a uma plataforma da juventude.
Aí veio o segundo encontro da Rede. Foi em novembro de 2001 . Diferentemente do primeiro, não se limitou o número de jovens por instituição. A
convocação foi aberta, privilegiando as áreas de contato das instituições que
estavam na coordenação deste encontro. Participaram 200 jovens.
O encontro aconteceu no SESC da Tijuca. Coração da classe média tijucana. E,
aquele encontro é responsável por muitas das questões que eu vou colocar pra
vocês aqui. Primeiro, participaram desse encontro uma quantidade de jovens
não institucionalizados. Jovens que em suas comunidades estão na periferia dos
trabalhos que são oferecidos. A nossa expectativa era de, a partir das oficinas que
foram oferecidas, se fazer uma discussão mais densa, uma discussão mais política sobre os encaminhamentos para a construção de uma Plataforma da Juventude. Mas a diversidade, as diferenças, as desigualdades eram muitas, a gente não
deu conta. Na platéia tinha meninos que estavam na rua, atendidos por uma
determinada entidade. Jovens de favela muito próximos do tráfico de drogas,
jovens de classe média, alunos de escola particular da Tijuca, jovens articulados
em torno do teatro, dois grupos de funk, jovens meninas com filhos no colo,
jovens ligados a pastorais da Igreja Católica, e outros. Foi impossível conseguir
um fio condutor que prendesse igualmente as atenções. Ali ficou claro que a
palavra juventude é plural e desigual. E o desafio de se estabelecer um ponto de
partida uniforme está longe de ser superado.
Escolhemos para iniciar o encontro uma dinâmica que trouxesse à tona os
sonhos de cada um. A pergunta foi a seguinte: Qual é o seu sonho? Cada
jovem ganhava um sonho doce e escrevia em uma tarjeta o seu sonho. Essa
dinâmica foi muito legal! No entanto, quando lemos os sonhos, caímos na
realidade. Os sonhos diziam: "Eu quero ser parte do Comando Vermelho",
"CV .é nós", "é ter uma arma CV", "quero ser traficante", "é acabar com a
miséria e com a fome nesse Brasil", "meu sonho é ir para o Gugu", "meu
sonho é ter um emprego e partir para a luta"; "meu sonho é ter minha casa , ser
muito feliz, com minha família", "meu sonho é ser cantor de funk", "meu
sonho é ser artista de televisão".
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A maioria dos sonhos está ligada a uma vida espetacularizada e numa ·relação midiática. Não há processo cumulativo, a vida só se resolve por mágica. A
grande maioria espera dar um salto e ocupar um lugar de destaque. Fica evidente a descrença na dinâmica da sociedade baseada no estudo e/ ou na qualificação profissional ou na ascensão progressiva. Aí, eu falei : "Caramba, é
isso mesmo! Vieram para o encontro os jovens reais. Vieram para cá os jovens
que a gente tem dado as costas, porque são difíceis".
E nesse ponto eu volto para reflexão da Rede. Certamente a proposta de se
construir uma plataforma da juventude é importante e é possível. Por outro
lado, há muito o que se fazer no interior das comunidades para entender o
desabafo desses jovens e contribuir com a qualificação de seu discurso, antes
de falarmos de relações horizontais.
É claro que a nossa tarefa deve ser a de ampliar os espaços de encontro na
cidade. No entanto, é fundamental o fortalecimento de redes locais, principalmente nas favelas, para que esses jovens cheguem em condições básicas de
igualdade nos espaços que se pretende discutir a cidade e seus desafios.
Na minha opinião é uma perversidade as políticas, tanto do Estado, quanto
da Prefeitura para jovens de favelas. Por vezes, eu fico em dúvida se eles querem
mesmo competir com o tráfico de drogas ou simplesmente desarticular as poucas iniciativas com jovens nessas comunidades. Digo isso porque os critérios
nem sempre são transparentes para a escolha e/ ou manutenção dos jovens no
projeto e, em geral, não estabelecem articulação com as iniciativas locais que já
existem.
Hoje os projetas estabeleceram a ditadura da bolsa. Elas variam em mais de
100% para as mesmas atividades, pelo menos essa é a percepção da comunidade. Qualquer proposta de mobilização qu e se faça para os jovens eles perguntam: "de quanto é que vai ser a bolsa?" Não se trata de negar a necessidade
dos jovens obterem recursos para sua manutenção, para o seu consumo. No
entanto, quando pensamos em políticas públicas, temos que pensar na universalização das oportunidades e na sustentabilidade das ações. Pois um projeto que oferece ao jovem de 1 7 anos hoje, uma bolsa de 200 Reais e não lhe
oferece perspectiva de inserção no mercado de trabalho daqui a uns anos,
quando estará fora do proj eto, precisa ser repensado. E outro ponto fundamental é a articulação interna desses trabalhos, pois temos que entender que
as iniciativas governamentais devem contribuir para ampliar a arena pública e
formar cidadãos comprometidos com o bem. comum. E não privatizar um
exército de jovens. Mesmo que seja para o bem.
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ou falar da experiência da Ação
Educativa, que é muito diferente da que foi apr esentada
pelo CRIA. A Ação Educativa é
uma ONG de São Paulo, fun dada em I 994, que apóia e a €Xp€ri€ncia da
propõe proj e tos educativos e
Ação Educativa
de juventude, visando à promoçã o da justiça soc ial e ao
fortalecimento da d emocracia Maria Virgínia de Freitas
participativa no Brasil.
(Ação Educativa)
Desde a fundação da Ação
Educativa, nós observávamos a existência de um discurso muito alarmista sobre a juventude. Os jovens apareciam na mídia, na maior parte das vezes,
como um perigo, envolvidos em atos de violência. Ao mesmo tempo, observava-se um outro discurso, falando de uma juventude apática, desinteressada,
individualista, consumidora. Esse discurso, de forma mais ou menos explícita,
deixava transparecer um ideal de juventude, muito associado à imagem daquela dos anos 60, que seria a "verdadeira" juventude. É lógico que a imagem
que se tem dessa juventude também é construída, aparecendo como um modelo um pouco mítico: "aquela juventude sim, cumpriu o seu verdadeiro
papel revolucionário". É como se a juventude tivesse uma natureza revolucionária e os jovens dos anos 80 e 90 contradissessem essa natureza. Era como
se todos os jovens dos anos 60 tivessem se engajado em movimentos de transformação social, e nenhum jov em dos anos 80 e 90 manifestasse tal
engajamento.
Mas o que acontecia era que a movimentação se dava em espaços diferentes
daqueles onde ela era procurada. Se nos anos 60, eram os jovens de classe
média, os estudantes - secundaristas e universitários - que traziam o novo,
nos anos 80 e 90, a efervescência do diferente começa a nascer em outros
espaços sociais. Em cidades como São Paulo, é nas periferias que começamos
a encontrar uma série de grupos de jovens que se organizam para fazer música, dançar, grafitar, fazer teatro, produzir fanzines, organizar ações de solidariedade etc. Mas essa movimentação ainda estava muito pouco visível: não aparecia na mídia, não aparecia na universidade , não aparecia nos debates públicos. O que nós observávamos é que esses jovens demonstravam uma grande
necessidade e, também, uma grande capacidade da expressão. É sobretudo em
torno da dim ensão cultural que esses grupos vão se articular para encontrar
seus iguais e, por m eio de diferentes linguagens, expressar suas questões, suas
visões de mundo, suas condições de vida, suas revoltas, seus projetos de sociedade. Nós observávamos essa riqueza e nos inquietávamos com sua invisibilidade.
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Então, a Ação Educativa desenhou, como uma de suas principais linhas de
ação, a tarefa de apoiar esses grupos juvenis.
É essa linha de ação que ~os diferencia de grande parte das ONGs que
trabalham com jovens. Na verdade, na sua grande maioria, as ONGs trabalham
com adolescentes- geralmente no limite de 18 anos -. raramente chegam aos
jovens com 21 anos de idade. E nós não nos colocamos nesse limite. Para nós,
os trabalhos com juventude não podem se restringir aos adolescentes; a juventude não se encerra aos 18 anos, nem aos 21. Mas agora não vamos nos
alongar discutindo o conceito de juventude.
Nesse segmento, o público principal do trabalho da Ação Educativa vem
sendo, então, os grupos juvenis. O objetivo é buscar formas de apoiá-los na
realização de seus projetas, na amplificação de sua voz, na sua inclusão nos
espaços de debate e negociação de direitos. Esses grupos não são ligados a
ONGs e dificilmente contam com algum tipo de apoio institucional.
Que tipo de apoio nós buscamos oferecer? De um lado, oferecemos informação e formação: da divulgação de informações pontuais que possam ser de
seu interesse- eventos , oportunidades de formação, possíveis fontes de apoio
para seus projetas etc. -à formação em elaboração de projetas. De outro lado,
buscamos facilitar a articulação entre diferentes grupos juvenis, de diferentes
regiões da cidade, de diferentes regiões do País. E é esse trabalho, de apoio à
articulação juvenil, que se relaciona de forma mais direta com o tema deste
debate, embora, até o presente momento, nunca tenhamos falado dessa articulação como "rede de jovens".
Nossa primeira atuação mais significativa nesse sentido ocorreu em 98, por
ocasião do Festival Nacional de Juventude, realizado em Brasília. Naquele momento, convidamos diversos grupos juvenis de São Paulo para uma reunião,
onde apresentamos a programação do Festival, que incluía uma Plenária de
Políticas Públicas de Juventude. Os grupos sugeriram, então, que fossem feitas
algumas discussões prévias para preparar sua participação na Plenária, o que
ocorreu na própria Ação Educativa. Esse processo foi extremamente rico, pois
reunia grupos muito diferentes, de diferentes áreas da cidade e, também, de
diferentes identidades socioculturais: alguns grupos ligados ao Hip-Hop, alguns
anarco-punks, um grupo de estudantes de classe média que vinha trabalhando
com a noção de solidariedade, grupos ligados à Pastoral da Juventude e um
grupo de apoio à economia solidária. Era uma diversidade bastante grande,
apenas suplantada pela da própria Plenária que, além desses, reuniu também
setores do movimento estudantil, juventudes rurais, partidárias, sindicais ou
engajadas em movimentos específicos, como o MST. A Plenária foi riquíssima.
Pela primeira vez reuniu-se tal diversidade de organizações juvenis.
A diversidade manifestava-se também no grau de institucionalidade dos
agrupamentos. Enquanto alguns estavam organizados especificamente em tor-
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no de uma forma de expressão cultural, com uma ação bastante localizada,
outros tinham na intervenção política, muitas vezes político-partidária, o foco
de sua atuação, contando com presença disseminada pelo país. Foi um enorme desafio a tentativa de diálogo entre tantos, tão diferentes. Os setores mais
tradicionalmente organizados em torno do movimento estudantil, das juventudes sindicais e das juventudes partidárias, muitas vezes se encontram e se
confrontam em espaços mais claramente definidos como de articulação política. Naquele ano, por exemplo, várias dessas organizações haviam participado
das reuniões do Fórum Mundial de Juventude, ocorridas em Portugal; no
entanto, os outros grupos sequer sabiam da existência de tal Fórum. A Plenária
foi uma tentativa de criar um espaço de discussão mais amplo, reunindo esses
setores mais organizados, que têm mais acesso às informações e melhores
condições de participar de eventos em diferentes regiões geográficas aos outros grupos que não têm essa institucionalidade, que têm outro grau de organização. A discussão foi seríssima, o debate foi super acirrado, e dali saiu a
proposta de um Fórum Nacional de Organizações Juvenis.
Mas é grande a dificuldade de se desenhar uma forma de organização que
reúna grupos tão diversos. Assim, na primeira reunião pró-Fórum ainda repetiu-se praticamente a m esma diversidade reunida durante o Festival de Brasília.
Mas, nas seguintes, aqueles grupos, que estou qualificando como organizados
nas formas mais tradicionais, foram se retirando desse espaço. Então, o Fórum
acabou reunindo grupos de atuação mais local, mais marcadamente de caráter
cultural, e menos institucionalizados. A ausência de uma maior institucionalidade colocou questões cruciais para sua continuidade. A ausência de recursos para financiar a organização e realização dos encontros, aí incluídas as
viagens e estadas dos jovens, bem como para manter uma secretaria técnica em
condições de garantir a circulação de informações, ao lado de divergências
quanto ao caráter do Fórum, colocaram dificuldades de tal ordem que, desde
janeiro de 200 I, ele não mais se reuniu.
Essa é uma questão extremamente séria, sobretudo num momento em que
ganha força o debate sobre a necessidade e o caráter das políticas públicas de
juventude. Esse debate pouco resultará se não contar com a presença da própria juventude, através das suas próprias organizações, e de forma que a diversidade de "juventudes " se faça representar. As organizações que têm essa condição de se articular de forma nacional representam uma parcela da juventude; elas não dão conta da imensa diversid~de juvenil. A tarefa da criação de
espaços de articulação juvenil, que contemplem as diferentes condições e identidades juvenis, se coloca como um desafio para que a juventude ocupe espaço e influa de forma mais decisiva na construção dessas políticas. A Ação
Educativa continua buscando formas de apoiar esse processo, mas não cabe a
ela organizá-lo, nem dirigi-lo.
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Nesses últimos dois anos, nós ·começamos a desenvolver um trabalho mais
diretamente de formação, e aí algumas coisas interessantes vêm acontecendo. Vou
falar aqui de dois projetas que acabam resultando num fortalecimento das
redes de jovens, embora essa idéia não estivesse no centro das propostas. O
primeiro -chamado Culturas Juvenis, Educadores e Escola, conta com apoio da Fundação Ford e, desde 1999, procura trabalhar a relação escola/jovens, ou, dito
de outra forma, com as distâncias entre esses mundos, entre o mundo escolar
e mundo juvenil. Nós trabalhamos com um grupo de educadores de algumas
escolas e, com eles, vimos discutindo a questão da juventude. Paralelamente,
nós montamos um grupo de jovens que vinha de cinco grupos juvenis diferenciados - três grupos ligados ao Hip-Hop, um grupo de ação cultural comunitária (também ligado ao Hip-Hop), um grupo de anarco-punks de combate ao racismo e um coletivo anarquista de ação comunitária. Como se vê,
reunia-se ali uma razoável diversidade. Com eles, então, discutimos o que é
escola, qual é o lugar da escola na sua formação, onde foram buscar acessar
conhecimentos. Em seguida, organizamos um encontro entre esses grupos,
onde se gestaram algumas idéias que resultaram no desenvolvimento de algu mas experiências de aproximação entre as escolas e esse mundo dos jovens.
Nesse projeto, os jovens receberam apoio material e técnico para a produção
de um vídeo, que pode ser caracterizado como um recado para a escola. O
processo foi tão intenso que, embora os jovens continuem nos seus grupos,
eles criaram uma nova identidade entre si e se atribuíram um nome: Grupo
Educação Ritmo Rua. Hoje, alguns outros jovens, que se identificaram com a
proposta, entraram nesse grupo e vêm exibindo e debatendo o vídeo; eles
mesmos fazem a programação e levam o vídeo para escolas, diretorias de
ensino, eventos públicos. Oferecer-lhes o curso e a produção de um vídeo foi
uma forma que encontramos de amplificar a voz desses grupos. Essa foi nossa
primeira experiência de propor um trabalho conjunto a grupos e pessoas com
identidades tão diversas, e consideramos altamente positivos seus resultados:
por um lado, o vídeo vem sendo bastante difundido e tem estimulado um
debate muito rico em torno da questão escola/jovens e, por outro, os jovens
têm avaliado muito positivamente os avanços realizados na sua capacidade de
trabalho coletivo e convivência com o diferente.
Em seguida, nós tivemos um outro projeto que foi de formação em elaboração de projetas. Muitos dos grupos juvenis, além de suas expressões artísticas, acalentam outros projetas, sobretudo de atuação nas suas comunidades, e
sentem a necessidade de uma formação que os ajude a viabilizá-los. Então,
com apoio da Fundação Levi-Strauss, nós oferecemos, em 200 I, um curso
sobre elaboração de projetas para integrantes de grupos juvenis. Reuniram-se
aí um número maior ( 12) e uma maior diversidade de grupos. Segundo esses
jovens, um dos efeitos mais positivos do curso, além da própria capacitação
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na elaboração de projetas, foi terem enfrentado o desafio e terem conseguido
conviver por tanto tempo. Há grupos com alto grau de divergência entre si,
com grande dificuldade de diálogo. Isso se refere, sobretudo, a grupos que
partilham uma mesma identidade. As divergências entre certos grupos do HipHop, às vezes, são maiores que entre eles e grupos de outra identidade. Assim
como em outros movimentos sociais, há tendências divergentes dentro de um
mesmo movimento juvenil: há disputas dentro do Hip-Hop, dentro da Pastoral da Juventude e outros. Há, dentro do Hip-Hop, por exemplo, uma tensão
entre arte e política: até que ponto é arte, até que ponto é política? Onde são os
limites? Tudo isso gera uma discussão muito acirrada entre os próprios grupos
juvenis. Por isso, a avaliação positiva, pelos jovens, da convivência e do trabalho conjunto, ganha especial significado.
Além desses dois projetas, há uma outra experiência que fortaleceu a capacidade de articulação entre diferentes grupos juvenis. A Ação Educativa, há dois
anos, conta com um espaço, numa área bem central da cidade, que inclui um
auditório, salas de eventos, biblioteca e espaço de convivência - o Centro de
Juventude e Educação Continuada. Isso nos deu condições de realizar outras
atividades que nós não tínhamos antes. Uma dessas atividades é a Semana de Cultura
Hip-Hop que, após sua segunda edição, já se consolidou como evento anual.
Essa Semana nasceu da proposta de um grupo de organizar um debate sobre
o Hip-Hop, com a presença de seus criadores em São Paulo. A idéia pareceunos interessante e oportuna e, a partir dela, fomos imaginando que outras
atividades poderiam se agregar ao debate proposto. Daí surgiu a idéia de uma
Semana de atividades e debates ligados ao Hip-Hop. Para programá-la e realizála, convidamos grupos com atuações e propostas diversas dentro do Hip-Hop.
Nós tínhamos instalações adequadas e a missão de tornar o centro num espaço de articulação juvenil. Mas a Semana só faria sentido se fosse planejada
pelos próprios integrantes do movimento. Para nós, havia uma condição: a
Semana deveria ser um espaço plural, ali deveriam se expressar as diversas
tendências do movimento.
A experiência da Semana de 2001 foi extremamente difícil para nós da Ação
Educativa. As tensões entre os grupos eram extremamente acirradas e nós éramos seres estranhos para boa parte deles. Havia desconfianças sobre nosso
interesse na organização do evento, havia temor que privilegiássemos uma ou
outra tendência. Afinal de contas, o que essa ONG quer? Por que está abrindo esse espaço?
O que está querendo em troca? Uma das desconfianÇas, por exemplo, diz respeito à
questão étnica, ao fato de que a maior pa~:te dos assessores e assessoras que
trabalha na ONG é branca, enquanto os jovens do movimento são, na sua
maioria absoluta, negros. É uma desconfiança muito saudável, mas que nos
exige atenção e cuidados redobrados para garantir a transparência e construir
uma relação de confiança. Mas apesar de todas as dificuldades, e com muitas
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tensões durante o processo, a Semana foi realizada. Ao final dela, todos disseram: "Bom, nós queremos a segunda" .
Foi após a realização dessa Semana que teve lugar o curso de Elaboração de
Projetas, anteriormente referido. E os grupos que organizaram a Semana puderam dele participar. No mesmo período, a Ação Educativa integrou o Projeto
I
Centro Nacional de Formação Comunitária e ofereceu, a I 20 jovens, um curso de
formação de agentes sociais. Esse curso foi realizado numa região da cidade
com forte presença do Hip-Hop e alguns dos grupos organizadores da Semana, também dele participaram. Assim, quando se iniciou a programação da
segunda Semana de Cultura Hip-Hop, já havia se estabelecido uma relação de confiança entre esses grupos e a Ação Educativa.
Para a realização dessa segunda Semana, nós pudemos contar com outros
equipamentos, além das instalações da Ação Educativa. Nessa área central em
que estamos, há muitos equipamentos culturais e educacionais - uma biblioteca infanta-juvenil, um centro cultural da USP, SESC, SENAC, um espaço de
convivência e lazer dos funcionários da Santa Casa, entre outros - o que deu
origem à articulação do Circuito Vila Buarque de Educação e Cultura. O Circuito busca
potencializar o uso desses espaços e fortalecer a identidade da Vila Buarque
como um bairro de educação e cultura. Então, a segunda Semana, além de ser
organizada num clima de parceria, pôde contar com mais e melhores espaços
que a primeira. Os shows, por exemplo, ocuparam o palco do SESC, num
ambiente agradável, com excelente acústica e propício à convivência. No Centro Universitário Maria Antônia, da USP, ocorreu a mostra de vídeos. Na biblioteca, as oficinas de grafite. No Centro dos funcionários da Santa Casa, as
oficinas de dança. Na Ação Educativa, as oficinas de música e os debates. Isso
criou uma interessante circulação pelo centro da cidade de jovens que vivem
em suas periferias.
O fato dos shows se realizarem no palco do SESC significou um reconhecimento da produção musical desses grupos. O fato da Semana contar com o
apoio de tantas entidades que gozam de prestígio social, significou um reconhecimento da produção cultural desses jovens. O fato da Semana ser organizada por um coletivo de grupos do movimento Hip-Hop trouxe visibilidade
e credibilidade dentro do próprio movimento. Vieram jovens de outras cidades e até mesmo de outros estados, como Paraná e Goiás.
Foram cinco noites de debates, com presença média de I 20 pessoas, que
durante 3 a 4 horas diárias, discutiam temas candentes ligados à cultura Hip-

O Projeto Centro Nacional de Formação Comunitária é uma iniciativa do Ministério
da Justiça / Secretaria de Estado de Direitos Humanos e do Ministério da Previdência e
Assistência Social I Secretaria de Estado da Assistência Social.
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Hop: sua relação com educação, com etnia, com gênero, com a questão da
profissionalização, seu dilema entre cultura ou movimento. Foram debates
muito acalorados. E foram mais de 20 oficinas, todas elas com muitos jovens.
Os jovens não eram apenas o público, eles estavam no palco, nas mesas de
debate, na condução das oficinas.
O sucesso da Semana está criando um espaço propício de articulação entre
os grupos. Já há grupos discutindo a possibilidade de organizar a Semana em
outras cidades. Foi marcada uma reunião para articulação de um fórum do
Hip-Hop; o momento é propício, pois as relações estão muito aquecidas.
Então, o fato da Ação Educativa poder oferecer um espaço de encontro, no
centro da cidade , para grupos que vivem e atuam na periferia está mais facilmente viabilizando esse encontro. E o fato de nossas atividades de formação
serem sempre plurais, destinadas a grupos de diferentes identidades, provoca
a convivência e vai abrindo espaço para novos encontros, para a construção
de novas identidades. Nesse momento, volta a discussão, entre os grupos, sobre a necessidade de reativação do Fórum. E, numa conjuntura de fortalecimento do debate em torno das políticas públicas de juventude, creio que em
breve veremos novas articulações entre grupos juvenis para nele influir.
Creio que essas experiências da Ação Educativa apontam algumas questões
centrais para um processo de articulação entre as diferentes juventudes, seja na
forma de Fórum, seja na de rede. E, discutir esse trabalho ao lado da experiência do MIAC pode nos ajudar a identificar as diferenças entre a organização de
uma rede de jovens e a de uma rede de ONGs que trabalha com jovens. Essas
redes têm identidades diferenciadas, ainda que possam e devam se articular.
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no QV€SSO
do mundo

ormalmente, o Teatro de Anônimo é citado no meio de outros
projetas sociais e a gente acaba
ganhando esse cunho e a gente
não gosta. A gente está de "saco
cheio ", para dizer a verdade, de TE:atro d€ Anônimo,
ser identificado como grupo de
por uma nova
projeto social. Até porque não
se quer disputar grana do de- cE:na c1rcE:ns€
senvolvimento social. A gente
quer disputar grana da Secreta- Márcio Libar
(Teatro de Anônimo)
ria de Cultura, do Ministério da
Cultura. Isso é uma questão clara, uma questão de foco nossa. Então, nossa discussão é da cultura. E aí tem
um diferencial muito legal. Vou entrar por essa porta, qu e tem um pouco a ver
de onde eu falo, de onde é meu depoimento. É fundamental gastar um pouco
de tempo nisso, porque é a base de toda a metodologia de trabalho que eu
tenho aplicado até hoje. Seja como artista, seja como educador, professor,
como uma pessoa que tem um cargo público. Eu sou do Teatro de Anônimo,
um grupo há I 5 anos, e o meu ofício é de ator. Mas minha especialização ... ,
eu sou palhaço. Às vezes, as pessoas confundem muito quando eu começo a
falar, eu falo que sou palhaço, e gostaria de garantir esse lugar, porque palhaço
é uma questão muito séria. Acho que todos acham que estou de palhaçada.
Porque às vezes, você fala assim "parece que o cara entrou numas de dizer que
é palhaço para ele poder falar umas besteiras, umas gracinhas e tá perdoado".
Não. É um processo de iniciação duro, que tem a ver com a eliminação de
vaidades, de egos, que tem a ver com assumir sua condição de ridículo. Isso as
pessoas não sabem, porque fica muito decodificado pra gente , a idéia do
palhaço Ronald Me Donald, ou então Bozo , aquele palhaço como alegria da
criançada, que é uma idéia norte-americana de utilização da figura do palhaço
como divulgador do circo, elemento de publicidade do circo. Mas vou tentar
dar um outro recorte pra vocês rapidamente, pra que se compreenda melhor
que metodologia é aplicada e baseada em quê. Eu trabalho com a idéia do
palhaço, que é uma idéia mais de uma escola européia, e não uma escola
norte-americana, que é a idéia do palhaço como perdedor. Como grande
perdedor. Aquele que perdeu na sociedade .. aquele que perdeu pro sistema.
Aquele que perdeu a dignidade. E somente quando se perde totalmente a
dignidade é que se pode atingir uma outra condição ~e dignidade. Os pobres
sabem muito bem disso. E o Carlitos, o Chaplin, imortalizou um pouco essa
figura . O vagabundo perdedor, que luta em todos os filmes contra a injustiça,
e no final, ele perde a mulher também. E está sempre sozinho. E aquele perdedor
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ridículo e idiota, ele nos apaixona·. Não apaixona só a nós no Brasil, mas no
mundo inteiro, em todas as culturas.
Por que esse arquétipo do palhaço é um arquétipo que se multiplicou e se
perpetuou em todas as culturas? Porque ele encarna um princípio que é eminentemente humano, aquele que recomeça sempre, mesmo depois da derrota.
Esse é um princípio. E, ele se apaixona no final dos filmes do Chaplin. Eu digo
Chaplin porque é o exemplo mais próximo de todos nós, porque o cinema
registrou. Porque quando você perde, ou quando você não tem as coisas normalmente que se tem, você só é grande na solidariedade ou no amor. É a única
possibilidade de você transcender. E o palhaço como arquétipo encarna também essa perspectiva do que é solidário e daquele que você ama pelo amor.
Aquele que perdeu, que é daquele jeito. Que ama, que chora, que dá o cachorro quente para o menino e fica com fome. E no final das contas, isso nos
apaixona de uma forma ou de outra. E esses valores são muito necessários
nesse momento de hoje. A gente trabalha muito sobre esses valores, da solidariedade, enfim, garantindo esse enfoque. A partir da compreensão desse arquétipo, a compreensão da pesquisa do grupo que eu trabalho, ou então a
compreensão do mundo cómico como mundo ao contrário, o mundo pelo
avesso, o mundo ao revés. O mundo cómico é aquele mundo que a Igreja
permitiu ter só quatro dias, que é o carnaval, para o ser humano expressar
tudo de selvagem, grotesco, ridículo e abominável que ele tem. Logo, compreendendo o palhaço como arquétipo principal desse mundo ao contrário, cabe
então, ao palhaço ser instaurador do mundo ao revés. Instaurador de outro
mundo, de um outro tempo. E essa é a missão do palhaço na sociedade, da
maneira que eu compreendo, da maneira que o grupo trabalha. Aquele que
transgride, aquele que instaura um outro tempo. O tempo da festa, o tempo da
brincadeira, o tempo da alegria, o tempo do riso, o tempo das coisas não tão
sérias assim. Então, às vezes eu me permito falar umas bobagens porque tam bém não me levo tão sério assim. E como a minha profissão é dar tortada, no
final vocês podem m e dar tortada que eu engulo. Faz parte do ofício, até por
compreender que essas opiniões não têm tanta importância assim. E essa é a
questão, de como você se coloca no mundo, e a partir do mom ento que você
perde, você não tem mais nada a perder. Então, como eu não quero me identificar como vencedor nesse mundo, como vencedor desse sistema, não quero
me identificar com os vencedores, não quero m e identificar com o mundo
dos espertos, eu preferi ser um tonto, um idiota. Porque como não tem nada
a ganh-ar mais aí, também não tenho mais nada a perder. Como não tenho
mais nada a perder, posso falar o que quiser. Isso que eu queria garantir, antes
de falar qualquer coisa.
O tema geral do encontro, que é juventude, cultura e cidadania, embora
não seja o tema de hoje, mas eu estudei para ele. Tem uma coisa do erro, uma
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historinha que eu sempre gosto de contar: no circo, como na sociedade, acontecem coisas incríveis. Pessoas voam, desaparecem objetos, pessoas equilibram
várias coisas no alto ao mesmo momento, atravessam o fio de arame ... e o
palhaço está no circo porque ele é aquele que cai. Porque ele é aquele que
erra. É quem está no espetáculo para mostrar para todos nós a nossa condição
de seres humanos. Para que nós possamos engolir a nossa própria arrogância
e não nos considerarmos super-homens, capazes de transformar por nós mesmos ou individualmente. Essa figura é presente no espetáculo com esse objetivo. A idéia de errar e da perda. Para mim, se me chamarem de idiota é quase
um elogio.
Como o Anônimo está fazendo 15 anos , eu não consigo mais, nesses últimos tempos, refletir nada que não seja em cima desses últimos 15 anos, que é
um recorte muito interessante da nossa história. Ela vai pegar o final dos anos
80, com a queda do muro de Berlim, a gente vai vir com uma lógica de
mercado se impondo no mundo, numa mídia violentamente bancada pelos
Estados Unidos e pela Inglaterra, numa idéia de que os bens de consumo
começam a vigorar, temos que ser competitivos, temos que disputar, e essa
lógica veio vigorando aí produzindo resultados, pro bem e pro mal. Eu vou
pegar o exemplo do Teatro de Anônimo como um exemplo bem concreto de
tudo isso. O Anônimo tem um caso raro. Há 15 anos as mesmas pessoas trabalham juntas. Somos um grupo de seis pessoas e dessas seis, cinco trabalham
juntas há 15 anos. E uma trabalha há dez. Já é um dado ao revés, ao contrário
do mundo de hoje. Ou seja, somente uma rede de afeto muito bem instaurada
pode garantir uma proteção a esse colet ivo. Quando a gente começou, agora
estou com 36 anos, eu estava ali com 20,21 anos. Tinha pessoas entre 16, 17,
20 anos. Éramos jovens assim da Abolição, Engenho da Rainha, Irajá, Vila da
Penha, Padre Miguel, Jacarepaguá. Todos daquela chamada classe média
empobrecida. Quem tinha uma condição um pouco melhor era minha família porque minha mãe era professora. Agora vejam vocês. Porque minha mãe
era professora da rede pública e tinha duas matrículas no magistério. E isso me
dava um diferencial. Há 1 5 anos atrás isso fazia diferença. Os outros eram
filhos de lavadeiras ou donas de casa, mulheres que não trabalhavam. E a gente
se conheceu numa escola do Estado, no Visconde de Cairú, que é um colégio
no Méier de 2° grau. E era muito doido a gente pensar o seguinte: foi naquele
colégio do Estado , de 3.000 pessoas que esses pobres conseguiram ter acesso
a esportes, futebol, handball, vôlei, basque~e·. ao teatro, coral, laboratório de
química, aulas de música. Podia não fazer isso tudo, mas tinha acesso, para
garantir o papel do Estado. Foi aí que a gente foi mordido. Aqueles cidadãos
que ainda não tinham opinião, aqueles jovens, foram mordidos pela possibilidade até de querer ser artista. Tudo que não estava desenhado para aqueles
pobres. Imagina. O que estava desenhado para aquele tipo de jovem
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"zonanortista", morador de conjunto habitacional... não havia nenhum morador de favela, mas no pé do morro tinha uns três. De perder amigo no
tráfico, ou polícia. Então, isso não é estar em cima, ou no asfalto, não é privilégio desse território. É um espaço que acontece mais fortemente na periferia
com certeza. Foi fundamental, no momento, esse papel do Estado e aí, para
reforçar que as outras escolas que apareceram no caminho do grupo, na seqüência de formação foram a Martins Penna, que é a escola de teatro do Estado; a UNIRIO, que é Universidade Federal; e a Escola Nacional de Circo. Ou
seja, não fossem os espaços garantidos pelo Estado, nós não teríamos condições de nos formar. O que significa que nós sempre nos utilizamos de maneira cidadã dos benefícios oferecidos por um Estado de Direito. Para que a gente
não abra mão quando discutir alternativas e esquecer que o Estado tem um
papel fundamental.
Pensando um pouco no futuro que estava reservado para esses jovens, eu
lembro o que pensava ser. O máximo que eu podia ser naquela época era caixa
do Bradesco. Porque mexia com dinheiro, usava terno e gravata, podia comprar um fusca e ter dois filhos, na época que eu tinha 20 anos. E aí aconteceu,
fui expulso da escola com 2 I anos, e desisti de estudar. O que significa para
uma família um jovem com 21 anos desistir de estudar? Mas isso não significava que eu não sabia o que queria. E nem do que eu estava a fim de estudar.
Eu, apenas, por um motivo de revolta, ou de rebeldia, ou explosão de
testosterona, não me enquadrava naquele contexto ou não queria aquilo. Isso
também não era fruto de uma consciência política que vou subverter. Não. Eu
não cabia ali. E esse momento é, mais ou menos, o momento da formação do
grupo, o teatro, a perspectiva de trabalho de um grupo passa a ser a primeira
alternativa institucional de sobrevivência. O que era muito doido. Com seis
meses, o Anônimo conheceu um grupo vizinho ao Cairú que se chamava Poça
D'água. Era um grupo que tinha um escritório, uma máquina Hemington,
porque naquela época não havia PC, carteira assinada, projeto e eles ganhavam
dinheiro. Aquilo pra gente foi um exemplo, porque era a maneira que íamos
provar para nossas mães que aquilo ali era trabalho. Então, com seis meses, o
Anônimo tinha CNP]. Ou seja, a gente não tinha nem espetáculo, mas já era
firma. Isso é para demonstrar essa coisa de que o pobre tem mesmo que se
institucionalizar; ir para o exército, ter carteira assinada. Muitas vezes, você
prefere ter carteira assinada e ganhar menos, do que ser autônomo e não ser
reconhecido como trabalhador. Porque aquilo te garante uma institucionalidade.
É melhor o neguinho com 18 anos estar servindo o exército e não tomar uma
vadiagem quando tomar uma dura da polícia, porque aquilo ali é uma maneira dele estar protegido pela institucionalização. Eu separo isso como um dado
importante, que lá na frente vai fazer a maior diferença, esse dado de ter se
institucionalizado cedo. E o que esse grupo virou 15 anos depois? Todos pas-
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saram por esse processo de iniciação, ou seja, todos são palhaços mesmo, no
sentido de que todos sofreram o processo de iniciação como um todo. Nós
somos gestores bem sucedidos, porque a gente tem um trabalho de 15 anos e
hoje o Anónimo é um dos grupos mais importantes de teatro de rua e circo
do Brasil.
Mas o que significa uma gestão do mundo ao contrário? Uma gestão de
palhaço7 Cansados de esperar o Estado nos ajudar, dar uma casa na Lapa, todos
os grupos ganharam, a gente chegou tarde e não ganhou. Por isso a gente
desistiu e resolveu alugar uma casa na rua do Mercado, perto do Centro Cultural Banco do Brasil, por "dois contos e meio" por mês, com nossa própria
receita, sem nunca ter conseguido patrocínio. E sem nunca ter entrado em
cartaz com bilheteria. Porque a gente não vive de bilheteria, a gente vive de
vender espetáculo. Uma maneira que a minha geração inventou. Geração Anónimo, Parlapatões, Galpão. Bilheteria já era uma coisa falida. A gente pegava o
produto, em forma de projeto, levava no SESC e nas prefeituras e vendia. Saía
de casa sabendo quanto ia ganhar. Com isso, a gente fez receita. Trabalhava no
ano seguinte com a receita do ano anterior, com o lucro do ano anterior. Desse
lucro, alugou-se a casa. Como "pão de pobre cai sempre com a manteiga
virada para baixo", três meses depois a casa pegou fogo. E isso foi uma porrada pra gente, porque na história das perdas, naquele momento se perdeu algo
que mais nos legitimava como grupo. Aquilo era motivo de muito orgulho.
Todo mundo ficava muito orgulhoso quando ia na nossa sede: "Pô, como é
que vocês conseguem ficar numa sede dessas, se vocês não entram em cartaz,
vocês não têm patrocínio ... ". Já era o mundo ao contrário incomodando as
pessoas: "como pode?". Depois do incêndio, o que se provou é que uma rede
de solidariedade se formou, com neguinho fazendo espetáculo e pagando
cachê pra gente. A gente conseguiu assim uns quarenta contos que seguraram
aquele ano de trabalho pra gente. Passamos um ano incendiando cada um, a
sua própria alma. Pensando: "o que a gente vai fazer agora?" Porque essa idéia
da perda é uma coisa muito séria.
Vou abrir um parêntese para falar sobre isso. Não me deixem esquecer que
eu estava no incêndio. Porque perder é a coisa mais certa que temos nesse
mundo. Por isso que os grandes palhaços são os velhos. Porque todo mundo
ainda vai perder os pais, e isso se a vida for generosa e tudo acontecer naturalmente. Se não acontecer de morrermos antes de nossos pais. Mas ainda vamos
perder a nossa saúde, a nossa memória, os de~tes, as vistas, alguns amores pelo
meio do caminho ... não é querendo ser '~deprê", não. É verdade! Só que a
gente adia esse assunto; "não quero falar sobre isso agora". Por isso que os
palhaços são sempre os mais velhos, porque já perdeu a beleza, já está cheio
de rugas e mijando nos sapatos. Ele entra e você já ri, já está banguela. Aquilo
ali já não tem muita vaidade para poder enganar todo mundo. É aquilo.
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Mas, voltando lá pro incêndio~ quando se estava resolvendo ir para a Fundição Progresso, quase defininçlÓ tudo, me liga o dono da casa perguntando
se a gente queria comprar a ruína. Era uma ruína. Por 190 mil, com 3 anos
para pagar, 5 mil por mês, a juros de poupança. Dinheiro não tinha, lógico.
Mas a gente pensou com lógica de palhaço. Só para dar exemplo da lógica de
palhaço na gestão: se o dinheiro é virtual, porque se fala em produção, milhões, mas não vê nenhum no bolso. Você vai fazer a produção de um festival,
compra as passagens aéreas, hotel, hospedagem, mas não vê esse dinheiro. Ele
vai assim pelo computador e quando vê, já comprou as passagens todas. O
dinheiro é virtual. A arte é um bem imaterial de valor intangível. Pô, então, eu
sou rico! Tenho todo o dinheiro que a gente precisa. Quando a casa pegou
fogo, a gente já conseguiu quarenta contos, agora que tem a casa então ... e a
gente começou a entender sobre a lógica do sistema. E começamos a pensar
sobre um monte de coisas. Rico é educado para pensar assim. O rico tem uma
série de frases que diz assim: "quem não deve, não tem crédito", não é isso? A
gente tinha agora um patrimônio de 190 mil e uma dívida de 5 mil por mês.
Como é que as coisas começam a ficar possíveis. E que a gente chega e depois
compreende o seguinte: essa dívida nos dá poder. Nos dá poder de dizer para
os caras, que temos uma casa e que precisamos pagar. E acreditamos nisso,
levamos isso, já pagamos quase dois anos da casa, sem atrasar uma parada,
porque pobre paga. Por isso o Bradesco está rico. Porque pobre paga. A gente
paga sem nenhum dia de atraso os 5 mil por mês com a nossa receita e a casa
vai ser nossa. Porque um dos nossos princípios do mundo ao contrário é
também ocupar territórios. Segundo o célebre pensamento do Professor Milton Santos. Ocupar territórios pra gente é uma coisa séria. Tratamos disso
muito seriamente. Isso é um exemplo de como essa coisa descomprometida,
aparentemente irresponsável, quando você pensa que te enfraquece, te fortalece. E principalmente no mundo em que as lógicas estão se subvertendo.
Agora, eu dou um salto para um desenho mais ou menos da política mundial, para ver como é que a gente se insere nessa parada. Pra compreender um
pouco esse mundo e entender um pouco onde está nosso trabalho. A gente
tem uma coisa muito concreta que é assim: estamos entrando numa era pósindustrial. O mundo se caracteriza agora não por produção de parafusos, nem
de martelos, nem de ferramentas. O trabalho não está regido mais por sirenes,
nem por horas que o ser humano fica em frente de uma máquina. Quando se
fala em pós-industrial, está se falando em produção de bens imateriais. Estamos falando em produção de pensamento, produção de idéias e produção de
subjetividades. Como somos todos trabalhadores de cultura, talvez sejamos
uma das mãos de obra mais necessárias e mais importantes nesse momento,
como produtores de subjetividades. Como produtores de estética. Do ponto
de vista de educação, eu acho que nosso trabalho, o meu trabalho como pa -
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lluço, o trabalho da Carmen, nos somos muito mais "deseducadores·:, do
ponto de vista do sistema, do que educadores. Porque nós não estamos educando para esse sistema. Ao contrário, meu objetivo é quebrar, não é contribuir. Nem que seja para se instalar na fissura do sistema como mofo, que
aproveita suas falhas para se instaurar. Precisamos partir desse princípio, desse
desenho, para compreender um pouco esse tema geral. E que toda questão
sempre esteve e está em torno da questão do trabalho. É o problema de todo
mundo aqui. Com certeza. É o daqui, e o daí. De todo mundo. É a questão do
trabalho, de como você paga seu aluguel, de como alimenta os seus sonhos,
de como projeta as coisas que desejou, de como consegue ter condições para
trabalhar, de como consegue ter condições para viver. Esse problema está levantado desde Marx lá no comunismo, e o problema não deixou de ser a
produção, mesmo com o mundo globalizado. O problema ainda é a produção e o trabalho sobre outra ótica. Que ótica é essa? Porque até o final dos
anos 80, o mundo era dividido por Estados-Nação muito concretamente, com
sua fronteiras muito delimitadas, com várias ditaduras em vários cantos do
mundo. Com vários sistemas de opressão em cada parte do mundo. O ideal
comunista, o ideal marxista é o quê? Trabalhadores do mundo, uni-vos! Ou
seja, no momento em que todo o oprimido mundial tomar consciência de
que está oprimido na sua produtividade, logo nós conseguiremos quebrar o
sistema . A sua proposta era tão grande, que o nome do hino do comunista é
Internacional Socialista. Já havia uma intenção globalizante, do ponto de vista
da revolta , muito mais do que do ponto de vista do sistema. Na verdade , o
mundo se globaliza como uma maneira de se defender dessa globalização da
multidão. Da consciência da revolta. Porque, mesmo em época sem televisão,
sem telefone e sem Internet, a Revolução Bolchevique se comunica com a
Revolução Russa, que se comunica com a Revolução Chinesa, que se comunica com a Revolução Cubana. Hoje, com isso tudo, a gente não consegue conectar uma coisa daqui com uma coisa dali em Salvador. A gente não consegue com todos os meios à nossa disposição. Por que? Quando você não tem
mais um Estado-Nação, e você tem o mundo sem fronteiras, o poder deixa de
ter um centro. Portanto, as nossas armas que estavam apontadas para um centro do poder na ditadura, agora ela aponta para onde? E aí eu acho que as
coisas começam a mudar de figura, porque você também começa a ser dominado a partir do seu próprio consentimento, com essas idéias dos bens de
consumo, que muitas vezes, confunde. Eu também quero ter celular, eu também quero ter microondas, também quero ter carro, também quero morar
num apartamento legal, também quero andar de táxi. Quero e pronto. E a
partir de então, começa a trabalhar. E todo mundo quer. É uma questão de
bio-política , está dentro de mim. Eu aceito esse jogo. Porque quero e tenho o
direito. O ISER levantou essa pesquisa sobre bens de consumo na favela, você
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vai ver que tendo os bens de consumo é Classe B. Tem casa com 3 televisores,
não sei quantos vídeos. não sei quantos DVDs. Mas acesso aos bens de consumo não significa acesso à cidad~nia, acesso aos verdadeiros bens de formação
do cidadão. E essa foi a grande cilada que os anos de 1990 prepararam pra
gente, e que a gente sem sacar reproduz. Projetas ligados à cultura podem
ensinar muito, e o exemplo do Anônimo pode servir.
Primeiro, acho que toda educação deve ser para autonomia, pela autonomia. Do ensino básico ao ensino superior. A universidade deve trabalhar pela
autonomia do cidadão. Por que? Porque o mundo do trabalho que tinha,
faliu. E a gente está preparado para um mundo que não existe mais. Logo. se
não trabalharmos nossa autonomia, nós seremos incapazes de construir nosso
próprio mundo. O nosso próprio mundo de trabalho. Isso é uma questão
séria. E onde que ela vai ficar séria realmente? Retomando a questão da produção e da produtividade : num mundo sem fronteiras. É que, se a gente for
dono da nossa produtividade, a gente é dona do nosso tempo. E se a gente é
dono da nossa produtividade e do nosso tempo, o sistema não nos tem. Não
importa que você esteja em Paris, em Copacabana, no Andaraí, em Gana ou na
Nicarágua. Se seu trabalho é rural. tecnológico ou artístico. Você é dono da sua
produtividade e do seu tempo. Aí fica ruim do sistema te pegar. E foi essa a
trajetória que o Anônimo cumpriu. E essa trajetória que o Anônimo tem cumprido. E, mesmo tendo se recusado a se enquadrar em uma série de aspectos,
como a gente agora está se recusando a se enquadrar como projeto social,
nem o fato de eu ter sido expulso da escola no 2° grau, por exemplo, não
impediu com que hoje, eu fizesse parte de um grupo bem sucedido há 15
anos, na sua experiência de gestão, que eu tivesse um casamento de 1 5 anos, o
que é legal de falar porque é uma rede afetiva . Que por mais arrogante ou
petulante que eu seja, existe uma rede afetiva que me prova que sou uma
pessoa minimamente razoável na convivência , as pessoas me aceitarem tanto
tempo assim, não impediu que hoje eu tenha um cargo público de coordenador de teatro de rua e circo. E não impediu que, de vez em quando, eu seja
convidado para falar umas bobagens para vocês.
Então. é isso aí.

P

afro r€qqa€:
art€ €
atitud€
contra o
narcotráfico

ara começar eu queria fazer um
comentário muito breve sobre
a origem do Grupo Cultural
Afro Reggae. Muitas vezes, as
pessoas acham que é um grupo
surgido em Vigário Geral, amaioria das matérias sobre a gente
começa assim. Na verdade, o
Afro Reggae surgiu fora de qualquer favela. Começou através do
encontro de pessoas de di versos
bairros de classe média da cidade reunidas em torno da realização de festas e da confecção
de um jornal da cultura negra,
que era chamado Afro Reggae
Notícias. Foi a partir desses en- Écio Salles
contros, das reuniões para pen(Projetos Especiais - Afro Reggae)
sar o jornal, que começou a germinar a idéia de desenvolvimento de um trabalho social, que teve início em
Vigário Geral devido a uma triste e infeliz coincidência, a chacina em 199 3.
quando 21 pessoas foram assassinadas na comunidade. Com esse acontecimento, houve uma articulação no sentido de desenvolver projetos em Vigário
Geral e o Afro Reggae foi um desses grupos. A partir daí começa o trabalho.
Vigário Geral já vinha de um acontecimento que, de certa forma, é até mais
grave: uma guerra com a favela vizinha de Parada de Lucas que, em 1993,
completava 1O anos, por questões do narcotráfico. Essa guerra vitimou muitas
pessoas naquela comunidade e causou um trauma muito grande. Um fato
pouco conhecido é que a guerra entre traficantes de Vigário e de Parada de
Lucas envolveu, obrigatoriamente, o que podemos chamar de "população civil" da comunidade. As pessoas que não eram bandidos, muitas vezes trabalhadores, cidadãos, acabaram tendo que comprar ou arrumar uma arma para
proteger suas casas. Em uma invasão, os traficantes adversários atingiam não
só os bandidos, mas aniquilavam os animais domésticos, estupravam e espancavam as filhas das famílias que não tinham nada a ver com essa história. Esse
era o contexto quando o Afro Reggae chega em Vigário Geral, em agosto de
199 3. Também havia o sentimento de não te'r direção, de que as coisas não
tinham muito rumo. Não havia expectativa, não se tinha muito o que fazer.
Por isso eu acho que essa questão que todos repetem com muita freqüência, da auto-estima é importante, por mais que hoje seja quase um clichê em
todos os movimentos sociais, a gente sempre toca na questão da cidadania, da
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auto-estima, etc. É da maior importância, porque isso começa a surgir não só
de um discurso social, mas da percepção de uma transformação sensível dentro das comunidades. Acho que isso aconteceu no Andaraí, acontece na Maré,
acontece em Vigário Geral, na Cidade de Deus, ou em qualquer outra favela,
com o jovem que de alguma maneira se envolveu em algum projeto social.
Eu não sei se todos aqui já ouviram falar do Afro Reggae, conhecem o trabalho que é desenvolvido. O Afro Reggae tem um lado muito visível, que é a
banda Afro Reggae, formada em 1997, a partir de oficinas de música desenvolvidas em Vigário Geral. Mas esta não é a única comunidade onde a gente está
presente. O Afro Reggae hoje desenvolve projetas em três outras comunidades:
Cidade de Deus, Cantagalo e Parada de Lucas. Esta última é uma favela "rival", e
ainda hoje existem problemas. Os relacionamentos afetivos entre uma comunidade e outra são interditados. As pessoas que desenvolvem trabalho social do
Afro Reggae têm uma espécie de salvo conduto para entrar em ambas as comunidades, mas muitos jovens que hoje fazem parte do grupo não têm condições
psicológicas de ir até a outra comunidade, porque na adolescência da maioria
desses jovens, eles eram inimigos nos bailes funk e, muitas vezes, tiveram conflitos fisicos que geraram ressentimentos que duram até hoje. É muito curioso
acompanhar a trajetória, por exemplo, do Anderson, que é o vocalista da banda,
e de um jovem de Parada de Lucas, que eram rivais na época dos bailes funk. O
Anderson é hoje uma das pessoas mais importantes do grupo, é o que fala mais,
aparece na televisão, enfim é o vocalista da banda Afro Reggae. Quando ele ia
aos bailes funks brigava com os jovens de Parada de Lucas, e um desses jovens,
por ser forte como ele, era um dos seus adversários principais. Hoje esse adversário é um dos chefes do tráfico em Parada de Lucas.
Então, eu acho que a chegada desses projetas sociais, não só do Afro Reggae,
mas de tantos outros grupos, trouxe um diferencial importante. No nosso
caso, quando vemos a banda se expressar, a forma de estar no palco, as letras
das músicas, a própria atitude dos jovens, percebemos que tudo isso traz um
elemento para alguém que teve algum convívio com as realidades das favelas,
que é a de apropriação de alguns elementos da própria "cultura" que o tráfico,
de alguma maneira, impôs naquela favela.
Quando se chega em qualquer favela, é perceptível entre os jovens que
participam daquela "cultura" do tráfico, um modo de agir, de se vestir, e a
pressão do consumo é concreta. Muitos jovens com que a gente tem contato
alegam que a entrada no crime se deve ao fato de querer comprar um tênis
Nike, ou querer ter uma roupa legal. enfim, uma necessidade do consumo, de
possuir determinadas coisas, de realizar certos desejos que hoje fazem parte
do imaginário dos jovens, de modo geral, não só os das favelas. Mas para o
jovem favelado é, naturalmente, mais dificil ter acesso a esses bens. E o Afro
Reggae constitui uma realidade em que, se o jovem de fato desenvolver um
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trabalho, ele poderá ter acesso àqueles bens sem ter que recorrer ao crime,. sem
ter que usar arma, utilizando uma outra linguagem.
Quando comecei a trabalhar no Afro Reggae, precisei entender a força que
a idéia de consumo tem na nossa sociedade. Gosto da argumentação do Nestor
Garcia-Canclini, um pensador que observa que com a migração do centro de
poder mundial da Europa para Estados Unidos, as nações latino-americanas
passaram de um domínio político a um domínio preferencialmente econômico. Com isso, alguns críticos sugerem que nós teríamos passado de uma
situação em que tínhamos como orientação a cidadania - nós éramos cidadãos- dominados ou não, para uma outra em que nós passamos a consumidores. E essa mudança de relação é substancial, porque as exigências dos cidadãos são em muitos aspectos diferentes das exigências do consumidor.
Não querendo entrar aqui no mérito de até que ponto é real essa migração
e, pensando objetivamente, a relação com o consumo é muito mais importante para os próprios jovens das comunidades com quem trabalhamos, ou seja,
a possibilidade de comprar um tênis Nike tem maior apelo do que, por exemplo, o acesso a uma escola de qualidade. Isso é um fato. Bom ou não, equivocado ou não, mas é um fato. Para ele, muitas vezes, é melhor ter um tênis Nike
a uma educação de qualidade. E acho que há uma dificuldade de pensar isso
de forma mais abrangente. Concordo com o Márcio Libar quando diz que
perdemos o referencial do inimigo. A globalização, que nem é um processo
muito novo, na verdade desde as grandes navegações esse processo ganhou
impulso, torna muito difícil pensar um outro projeto de forma macro, de
forma abrangente. Isso ficou evidente na prática do que chamam de socialismo real que se mostrou muito problemático, e é um discurso que não convence mais a ninguém. Então, hoje, a grande dificuldade talvez seja ter o que
oferecer a esses jovens. Nosso grande drama é que o crime tem objetivamente
o que oferecer. Pode ser uma mentira, uma ilusão. Muitos jovens, infelizmente, pensam assim : "vou ter um tênis Nike, vou ganhar muito mais do que o
meu pai, que rala o dia inteiro, e vou viver pouco. Beleza! É uma troca justa".
Além disso, o consumo acaba servindo para criar também identificações. O
jovem aqui com tênis Adidas, Nike, é o protótipo de centenas de jovens, que
se vestem exatamente assim, em São Paulo, Capão Redondo ou em Nova Iorque,
as pessoas da cultura Hip-Hop se vestem dessa maneira. Essa moda, a necessidade de consumir determinadas marcas acabou sendo, além de uma imposição da mídia, também uma forma de o jovem dizer: "olha, eu não sou um
ninguém, não sou um nada. Eu sou um cara que faz parte de uma cultura, que
é o Hip-Hop. Que são pessoas como eu, e que tem ícones, como Tupac Shakur,
como Mano Brown, como MV Bill. Eu me vejo, me espelho e preciso desse
reconhecimento". Então essa lógica acaba funcionando, porque é muito difícil hoje você convencer, pelo m enos de imediato. Por isso usei a palavra sedução
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que se refere ao imediato, não ·fica só no discurso "vamos trabalhar, lutar,
porque lá na frente vamos ter uma coisa melhor". Uma das questões que eu
sempre fazia frente a esses proj etos que têm como orientação um mundo
melhor, era: Qual mundo m elhor7 Será que ele m e interessa7 Alguns dizem
que é um mundo melhor, mas eu não sei para quem, nem até que ponto. Nós
não temos um projeto objetivo, geral, e, talvez, graças a Deus, não o temos .
Mas a partir de "estratégias de sedução" é possível começar a fazer um investimento diferente. Além de levar a pertencer a grupos, a se identificar pela moda,
pela roupa que usa, o consumo tem também uma exigência de qualidade. O
Estado e as empresas têm que fornecer produtos que atendam a demandas
modernas do cidadão. Mas nas sociedades em desenvolvimento tem-se uma
submissão a determinadas imposições de produtos que às vezes não têm qualidade e que, na verdade, banaliza algo que é considerado de antemão banal,
mas que banaliza o próprio consumo. Quando o Afro Reggae utiliza essas
estratégias de sedução, é no sentido contrário de reproduzir estratégias de poder que estão consagradas e que, na verdade, nos dominam. A partir dessa
estratégia de sedução, a partir do consumo, o sujeito poderá refletir, poderá
pensar no que aquilo significa. E, a partir da própria experiência, poderá tirar
conclusões. Assim, eu acho mesmo que o consumo acabou virando uma camisa de força, um aprisionamento e, é preciso romper com isso.
Sobre a questão do consumo da marca 4P, que as pessoas estão comprando
porque preferem esta do que a Nike, não é bem isso. É porque a roupa é
bonita. Além de ser vendida pelos Racionais, é uma roupa bem feita. Foi pensada não pra ser assim: "Nós aqui da favela só compramos isso aqui porque é
dos manos, tá ligado?" Não é essa a parada . A parada, eu acho, é a seguinte:
fizeram um negócio bonito. Fizeram bem. Acho que "fizeram um negócio
bonito. Fizeram bem." Eles consomem porque é maneiro, é legal e é bonito. E
tem uma ideologia muito mais interessante do que empresas esportivas que
escravizam ou não pessoas na Ásia. É nosso trabalho, somos nós que fazemos,
nós acreditamos, e todos nós aqui temos uma característica particular, que é o
fato de os jovens com quem trabalhamos se manifestam, dão opinião. Então,
esses trabalhos não são apenas o resultado da cabeça brilhante de uma ou
outra pessoa. Eu acho que esse é um traço comum que faz toda a diferença.
Penso que fazer essas discussões no espaço público, bolando estratégias
que sejam sedutoras, poderia criar um campo de força capaz de disputar qualquer coisa nesta sociedade. A partir do momento em que se estabelece um
diálogo entre os projetos, eu acho que poderemos discutir com mais gente e
com aquelas pessoas que realmente podem transformar.
No caso de Vigário Geral, desde o começo do trabalho, a expressão artística
se dava mediante um viés da multiplicidade. É interessante que o tema hoje
seja a diversidade cultural, porque acho que é algo que caracteriza a maio ria
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dos projetas mais interessantes desenvolvidos na cidade do Rio de Janeiro. A
banda Afro Reggae se expressa através da música, da dança, de elementos de
teatro, de artes marciais e também através da incorporação de uma certa atitude, de uma certa herança cultural que vem da favela. Essa informação da favela
para o trabalho do grupo é muito importante. Por mais negativo que seja, por
mais que seja justamente aquilo que o Afro Reggae combate - no nosso estatuto o objetivo principal é desviar os jovens do narcotráfico, através da arte,
da cultura , etc.- apesar disso tudo, a gente sabe que o narcotráfico utiliza uma
linguagem sedutora. Nós tentamos tornar nossa linguagem igualmente sedutora, capaz de fazer com que o jovem se interesse por participar daquele processo. A idéia dos grupos que estão aqui e de muitos outros que conhecemos,
como o Nós do Morro, é exatamente esta: construir trabalhos artísticos que
tenham qualidade, e que prevaleçam por essa qualidade. A intervenção no
espaço público desses projetas se torna interessante na medida em que se
descola do discurso m eramente social. O que talvez ainda não tenha acontecido, porque mesmo projetas de altíssima qualidade, como o Afro Reggae, a
Companhia Étnica, o Teatro de Anônimo, e muitos outros, ainda entram na
rubrica de projetas sociais, quando na verdade está se produzindo ali trabalhos e projetas culturais, da melhor qualidade. E que podem ser vendidos,
comprados , divulgados e trabalhados como bens simbólicos produzidos na
favela. O problema é que no nosso contexto social atual, a favela é local reconhecidamente de exclusão. Mas acho também que, ao mesmo tempo, é através
da preocupação com a qualidade artística desenvolvida por esses grupos que
começa a se desenvolver o processo de quebra dessa lógica. Obviamente, eu
tenho perfeita consciência de que esse processo não chegou ao final, e o processo de quebra dessa lógica está longe disso. Hoje, o trabalho vem sendo
desenvolvido no sentido de estar ocupando um espaço dentro da estrutura de
entretenimento, de cultura e lazer, uma ocupação do espaço público que deveria ser irrestrita, mas ainda não é.
De alguma maneira começamos a quebrar esse lugar do gueto. Hoje, por
exemplo, o Afro Reggae está trabalhando na construção de um novo centro
cultural em Vigário Geral, e o nosso grande objetivo é que ele não seja só um
centro comunitário voltado para a favela, mas um centro de referência na
cidade do Rio de Janeiro. Essa tradicional divisão entre morro e asfalto (se
bem que no caso de Vigário nem seja morro, porque lá é uma favela plana)
pode ser cada vez mais corroída . Esse é o ponto a que eu queria chegar na
questão das identidades. Um dos pontos nevrálgicas no desenvolvimento do
Afro Reggae é o fato de buscar as interações, caminhos de mão dupla entre a
cidade (considerando que esse conceito abrange as pessoas que têm acesso
pleno à cidadania porque moram em bairros estruturados etc.) e as favelas,
que teriam carência justamente dessa estrutura. A questão da identidade, da
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diversidade de expressões culturais, é muito importante porque hoje, no Brasil, muitas formas de expressão passam pela favela. O símbolo deste curso é
representado por um dançarino de break, que faz parte de uma forma de
identificação muito presente e muito forte hoje, que é o Hip-Hop. Esse não
teria necessariamente um vínculo específico com a favela, mas boa parte da
melhor produção do Rap nacional hoje vem das favelas. MV Bill, Racionais,
Thaíde, GOG, enfim, vários grupos se consolidaram, vieram e falam das favelas
e têm um discurso, que eu acho muito duro, contra a idéia que nós herdamos
da construção dessa nação, e que se consolidou definitivamente com Gilberto
Freire, de que a nossa nação mestiça é isenta de tensões raciais. O Rap, por
exemplo, dá uma pancada muito forte e muito interessante nessa questão. E é
uma forma que eu considero muito importante de identificação.
Quem acompanha o projeto Conexões Urbanas, que é realizado dentro de
favelas na cidade do Rio de Janeiro, no qual se apresentam, além de um artista
convidado, sempre o MV Bill e o Afro Reggae, pode observar o grau de identificação dos jovens da comunidade com o rapper da Cidade de Deus, ou com
o Anderson, por exemplo, da banda Afro Reggae. É algo muito interessante e
muito poderoso. Agora é uma forma de identificação apenas parcial, porque o
funk e o pagode são formas ainda mais presentes de identificação dos jovens e
que também são formas de cultura produzidas, criadas e reproduzidas dentro
da favela. Assim, a produção da favela é uma informação interessante para pensar a questão da intervenção no espaço público. O Afro Reggae, que também traz
uma informação racial, um questionamento da opressão social e racial, das desigualdades, etc., traz um dado um pouquinho diferente, e que no entanto, fez
toda a diferença, que é a busca de um canal mais aberto, mais livre de transmissão de informação, de conhecimento, de formas de expressão. Digo isso muito
pautado pelo que vem acontecendo nos últimos meses: as pessoas envolvidas
em projetos do Afro Reggae estão fazendo parte de uma grande rede de discussão que passa pela universidade, por produtores culturais e por outros artistas.
Vejamos o próprio Conexões Urbanas. No "backstage" se constitui um canal de
diálogo com pessoas que vieram de diferentes locais da cidade, não só geográficos, mas de diferentes locais de intervenção social: lá estão a UNESCO, o André
Midani; o Viva Rio, o Teatro de Anónimo, o governo. Enfim, várias vozes se
encontram ali e esse caminho, essa discussão de mão dupla, vai ser muito importante no final das contas para pensar a questão das identidades, a intervenção
no espaço público. Com isso podemos começar, pelo m enos, a discutir as questões e as relações de poder que vivenciamos até hoje.
Um projeto novo do Afro Reggae desenvolvido no Cantagalo é a Oficina
de Vídeo e Cidadania. Em breve, eles vão estar produzindo vídeos para o Afro
Reggae e, espero, para a sociedade de uma maneira em geral. Queria só concluir dizendo uma coisa: sempre que penso no trabalho que o Afro Reg gae faz
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e que os jovens desenvolvem hoje, a gente sempre fala de protagonismo, fazer
com que esses jovens se tornem protagonistas na sociedade. Eu acho que a
gente tem que dar um passo além e pensar também não só a questão do
protagonismo, mas na questão também da autoria. Na capacidade dos jovens
serem autores do seu próprio destino, da sua própria capacidade de realização.
A gente convive no m eio, pode haver diferenças de recepção, de ponto de
vista, mas, quando falei aqui sobre estratégia de sedução, é uma lógica que
existe, já está lá, não fui eu que inventei, nem o Afro Reggae. De todo modo,
acredito que a gente pode reverter isso de forma a pensar positivamente nessa
questão. Tem um projeto do Afro Reggae, na Cidade de Deus, em parceria com
a Casa de Sant' Anna, onde a maioria das pessoas tem 90 a 9 5 anos, e cantam
num coral. Uma das bandas de Vigário Geral, o AfroLata, vai para a Cidade de
Deus toda 4a feira, onde realiza a fusão do coral com percussão. A idéia era
juntar o coral com percussão, o jovem e o idoso, a favela de Vigário Geral e a
favela de Cidade de Deus. Duas comunidades distantes, duas gerações diferentes, e duas formas de expressão artísticas diferentes. E qual era o objetivo da
Casa de Sant' Anna? Criar um ambiente para o idoso melhor do que o asilo,
onde ele possa se divertir, aprender coisas, e se expressar, até artisticamente. Eu
tinha perguntado à Lo urdes, que é a coordenadora da Casa Santa ' Anna, sobre
a conseqüência, na auto-estima do idoso de estar tocando, de estar podendo
se expressar, e ela me falou que os jovens- netos e filhos deles lá na Cidade de
Deus, que tinham abandonado essas pessoas, que estariam num asilo, esquecidas, não fosse a Casa de Sant' Anna - ficaram com ciúmes dos moleques de
Vigário Geral. Ficaram enciumados, revoltados vendo os avós e pais deles dando atenção para aquela molecada de outra favela. O que aconteceu7 A relação
deles se estreitou. Hoje acontece uma coisa que não acontecia antes. Quando a
gente saiu de um evento lá, tinha uma filharada, uma netalhada lá na porta
para abraçar seus pais e avós. E soubemos que um dos filhos de um dessas
senhoras, que é oficial militar, comentou que tinha o maior orgulho da avó,
que era "do Afro Reggae". E essa mudança de relação, teve uma mão dupla
nessa história. Porque vários jovens do Afro Reggae ignoravam também seus
avós, tinham até uma certa vergonha . Hoje eles fazem questão de andar, de ir
na casa dos avós, uma relação muito mais próxima por ter tido a possibilidade
desse contato. Isso é um detalhe. Porém, é um detalhe tão importante, e acho
isso tão transformador, qu e nesses momentos acredito muito no sonho, no
romantismo Tem conseqüências nesse trabalho que são imensuráveis. Você não
pode medir, não pode estabelecer em gráficos, estatísticas, em demonstração
de resultados. São coisas que acontecem no dia -a-dia e que são fundamentais
e verdadeiramente transformadoras e, na minha opinião, já estão fazendo um
mundo melhor agora, hoj e, dentro desse sistema sobre o qual a gente desceu a
lenha aqui o tempo todo. Isso pra mim é o mais importante, isso me motiva.

1J5

P

al€m do
rap das

rimeiramente, gostaria de contar
do lugar de onde eu venho. Eu
participo de uma organização de
mulheres negras da cidade de São
Paulo, chamada Geledés- Instituto da Mulher Negra, da qual
eu tenho a honra de estar na presidência, terminando minha gestão em abril próximo. A missão
institucional de Geledés é combater o racismo e o sexismo na
sociedade brasileira, e é uma organização que tem um trabalho
pioneiro com a juventude negra
na cidade de São Paulo. Esta, sempre foi um dos nós do trabalho
do movimento negro, principal- Maria Aparecida da Silva
mente aquela parcela da juven(Cidinha, Presidente de Geledéstude negra envolvida nos movi- Instituto da Mulher N egra)
mentos culturais. Nós, militantes das organizações políticas, temos uma certa dificuldade em lidar, pelo menos
até aquele momento, 1992, tínhamos uma grande dificuldade em lidar com os
trabalhos que expressavam a verve cultural. As pessoas mais velhas, principalmente, vinham da luta contra a ditadura, movimentos contra a carestia, movimentos feministas, com uma atuação em partidos políticos e, conseqüentemente, uma cintura pouco flexível pra as informações e as demandas do movimento
cultural. Então Geledés encarou esse desafio, em 1992, e começamos um trabalho que foi bastante frutífero. Dentro de Geledés, além de estar na presidência,
eu coordeno o programa de educação , e, dentro dele, tenho me dedicado muito
à área de ações afirmativas para jovens negros(as), visando o acesso, a permanência e o sucesso deles(as) na Universidade.
Antes de coordenar o Programa de Educação de Geledés, trabalhei bastante
com o "Projeto Rappers", um projeto com bandas de Rap, desenvolvido por
nós desde 1992. Exerci a coordenação pedagógica neste projeto e escrevi alguns textos, em 93, 95 e 99, tratando do movimento Hip-Hop e sua relação
com a escola formal e também das mulherc;s. do movimento Hip-Hop. Falarei
um pouco sobre essas coisas , dentro do tema proposto: juventude, gênero, e
raça, mudanças e permanências.
Dividi minha exposição em 3 partes: a primeira falando sobre os aspectos
de gênero, a segunda os aspectos de raça, e a terceira sobre esse tema na qual
eu tenho trabalhado mais, que são as ações afirmativas. ingresso, permanência
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e sucesso dos(as) jovens negros(as) na Universidade, a partir das experiências
concretas que nós desenvolvemo,s dentro de Geledés.
Em muitas situações se confunde gênero com a chamada "questão da mulher", como se fossem sinónimos. Vê-se isso em programas de partidos políticos e sindicatos. Gênero é uma coisa muito mais ampla que inclui as chamada
"questão ou as questões da mulher", mas é muito mais amplo do que isso,
trabalha com representações , com símbolos, com a forma como as diversas
sociedades vão construindo, vão definindo aquilo que é feminino , aquilo
que é masculino, a forma como esses construtos sociais acontecem , se dão em
diferentes contextos, sociedades, tempos, etc. Então , essa é uma primeira distinção importante: quando se fala sobre gênero, não se fala exclusivamente
sobre questões das mulheres, fala -se de construções feitas a partir do ser homem, do ser mulher, a partir da orientação sexual das pessoas.
Nas políticas de juventude adotadas pelo país, verifica-se o aparecimento,
o crescimento e a consolidação de Secretarias de Juventude, Coordenadorias
de Juventude. A maior parte delas dominada pelos homens. A gente observa a
presença de poucas mulheres, um número ainda mais reduzido, de mulheres
em condição de liderança. Os homens são sempre os protagonistas. Isto é algo
para prestarmos atenção, porque, em tese, a juventude quer romper com padrões antigos, com coisas cristalizadas, e, entretanto, tem repetido um modelo
de liderança masculina, que é o modelo dos partidos políticos, de diversas
organizações da sociedade civil, onde as mulheres se encontram na base, carregando o piano, fazendo todo trabalho, e os h omens estão a frente, tocando,
regendo, aparecendo. E se as mulheres não estão presentes, quem fala por elas?
Essa fala em nome delas é cheia de aspas. Se temos a compreensão de que
todos nós, mulheres e homens, somos transversalizados(as) pelos "sistemas
de gênero". Então, como no caso das pessoas negras, não é preciso que haja,
ou pelo menos não deveria ser necessária, a presença de uma pessoa negra,
para que toda e qualquer pessoa se rebelasse contra uma piada racista, independentemente de ter o amigo negro ali do lado.
Da mesma forma, pra tratar das questões de gênero, em tese, não precisaríamos ter a presença da mulher, mas nos contextos em que vivemos, tanto no
racial, quanto de gênero, a abordagem da questão passa também por trazer as
pessoas, tanto as pessoas negras quanto as mulheres para posições que tenham
protagonismo, que sejam de liderança e decisão. A presença ainda é uma coisa
fundamental, até para modificar esses modelos de superioridade com os quais
convivemos todo o tempo, quando se fala de gênero ou raça no Brasil.
Há uma autora feminista latino -americana, chamada Jeannine Anderson
que propõe a adoção da expressão "sistema de gênero" em substituição a
"relações de gênero" ou "papéis de gênero", ou serem insuficientes e deixarem de lado alguns aspectos difíceis de transformar.
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Por exemplo , costuma-se falar em "instalar" ou "transmitir" uma perspectiva de gênero, partindo do pressuposto de que os(as) interlocutores(as) em
questão carecem de tal perspectiva, como se as outras pessoas (além daquelas
que detêm a perspectiva de gênero que se "deve" adotar) não tivessem um
conjunto de idéias sobre o sistema de gênero que integram. Continuando sua
crítica, Anderson advoga que a expressão "adquirir uma perspectiva de gênero" é nublada e pouco pedagógica. A expressão sugere a introdução de uma
mudança de mentalidade sem transmitir uma idéia sobre o porquê de tão
grave passo, nem qual seria o seu ponto final. A autora entende que a tal
"perspectiva de gênero" trata de algo que se injeta de fora, e não de alguma
coisa que qualquer pessoa que pertença a uma determinada tradição cultural
já interiorizou de acordo com essa tradição, acrescida de sua experiência própria e pessoal.
O "sistema de gênero", por sua vez, "é um conjunto de padrões que inclui
formas e padrões de relações sociais, práticas associadas à vida social cotidiana, símbolos, costumes, identidades, vestuário, adornos e tratamento do corpo, crenças e argumentações, senso comum e outros variados elementos que
permanecem juntos graças a uma força gravitacional débil e que se referem
direta ou indiretamente, a uma forma culturalmente específica de registrar e
entender as semelhanças e diferenças entre gêneros reconhecidos, Isto é, na
maioria das culturas humanas, entre mulheres e homens" .
Em 1995 publiquei um texto que se chama "O Rap das Meninas" tratando,
exatamente, da atuação das meninas dentro do movimento Hip-Hop. Entrevistei algumas lideranças: a Cris, que é a Lady Rap, a Sharyline, e a Regina, que
é a Regina MC. Esta última, uma garota fantástica, líder de uma Posse - uma
junção de grupos de Rap, de Break e de gente que faz Grafite. Regina liderava
uma Posse, em 9 3, 94, que tinha mais de 5O pessoas, e ela era a única mulher
no começo do trabalho, depois outras foram chegando. As coisas que elas
contavam eram muito interessantes, sobre a forma como os meninos lidavam
com a presença das meninas no movimento Hip-Hop. Por exemplo, a Sharyline
era a única cantora de Rap, naquele momento na cidade de São Paulo que
trabalhava com uma mulher como D]. Essa menina era diuturnamente testada
pelos meninos. Eles desligavam fios pra ver se ela saberia reconectá-los. Eles
tinham requintes machistas muito cruéis, como alguns movimentos que eram
feitos nas pick-ups - enquanto o pessoal estava ali operando o som - e eram
adaptados para o "fazer" das mulheres. os. meninos diziam que elas deveriam
fazer "scratch" no fogão, no tanque. Havia uma infinidade de piadas em relação a menstruação, diziam também que uma menina não deveria ser DJ porque as caixas de discos eram muito pesadas e, meninas, "como se sabe", não
agüentam carregar peso, tarefa incompatível com a feminilidade. Formulavase o pretexto de que eles estavam protegendo as meninas. Não dá pra esquecer
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também aquelas letras absurdas, tódas, como "Mulheres Vulgares", uma composição muito conhecida dos Racionais MCs. Houve, naquela época, um movimento de reação muito interessante por parte das meninas do Hip-Hop, e a
gente fomentava muito isso em Geledés. A princípio, ficamos perplexas em
ver as meninas repetindo aquelas letras, fanaticamente, chamando a si mesmas
de vacas, cadelas, vagabundas, putas. Para superar a perplexidade, perguntávamos a elas: "vocês têm idéia do que é que vocês estão falando?" . Elas se defendiam, diziam coisas como: "ah, mas ele está falando da outra, não está falando
da gente!" . Foi um processo longo até elas entenderem que a agressão feita à
uma mulher, não é uma agressão dirigida àquela mulher apenas, mas ao coletivo ao qual ela pertence, à ela enquanto grupo. No segundo momento, as
meninas passaram a compor letras que contestavam aquelas atrocidades faladas e, passaram a discutir com os meninos também, passaram a reagir. A partir
deste trabalho, rappers como o Xis e outros, não tão conhecidos, se não chegaram a ter uma postura feminista em suas composições, pelo menos passaram a não desrespeitar as mulheres. Nós não conseguimos avançar tanto a
ponto de motivar nesses jovens negros do movimento Hip-Hop, posturas de
ponta como a gente vê em alguns outros jovens negros, como no cineasta
]éferson Dê, idealizador do movimento "Dogma feijoada". É um menino que
enche os olhos da gente com a compressão demonstrada sobre o sistema de
gênero, com o respeito que ele tem às mulheres, demonstrado em suas obras,
infelizmente, algo tão pouco freqüente na geração dele.
Além das concepções machistas imperantes, há a homofóbica graça pelo
movimento Hip-Hop paulistano. Isso também é outra coisa relevante para
discutirmos quando falamos em gênero e juventude. É imprescindível que as
políticas públicas incluam as masculinidades, as diversas construções que se
fazem do papel masculino. Hoje, várias organizações pelo país que têm feito
isso, como, por exemplo, o" Papai" de Pernambuco, que dentre outros temas
cruciais tem trabalhado a paternidade do jovem. Se entendemos que há um
problema de gravidez na adolescência, esse não é um problema apenas das
meninas, elas não ficam grávidas sozinhas por obra do divino Espírito Santo.
Muitas delas têm com pai de seus filhos, homens mais velhos, mas muitas
outras engravidam de jovens da idade delas. A gravidez lhes altera a vida por
completo, enquanto para os meninos/pais, a vida segue. Continuam jogando
bola, estudando, trabalhando, sem responsabilidades financeiras com a criança que foi gerada, são pais nos finais de semana, com a assessoria da mãe, das
irmãs , das tias e da avó. As meninas/mães, por sua vez, deixam de ser meninas
e tornam-se mulheres cheias de responsabilidades, limitações e frustrações.
Outra questão que concerne a juventude e gênero é a orientação sexual, a
discussão e o respeito à orientação sexual das pessoas. Pensar qual é o compromisso de mulheres e homens jovens, predominantemente heterossexuais,
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com a garantia da vivência plena da sexualidade daqueles(as) jovens que são
gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, pessoas que têm uma orientação sexual
diferenciada do padrão socialmente aceito.
É consenso hoje falar em "juventudes ", no plural. São diversos grupos,
origens, formações etc. E para pensar gênero e raça, principalmente, em
termos de políti cas públicas, é preciso ouvir as pessoas e suas demandas,
para compreender o mundo em que elas estão, os valores que elas têm, as
coisas que lhes são caras e as coisas qu e não são importantes. Caso contrário, corre-se o risco de construir uma pista de skate, num lugar aonde a
demanda das pessoas é por um campinho de futebol. É preciso conhecer o
que as p essoas aspiram, o que elas dese jam, sonham, e não só o que elas
têm necessidade.
Nós, que temos acesso a computadores - ainda que não sejam computadores pessoais, temos acesso a eles na Universidade, na ONG, ou em algum outro
lugar - tendemos a falar de correio eletrônico, por exemplo, como se todas as
pessoas o tivessem. Da m esma forma que a gente pede o endereço postal, a gente
pede o endereço eletrônico, e vai massificando isso de uma tal forma, que,
aquelas pessoas que não têm correio eletrônico se sentem constrangidas. Assim,
consolidamos mecanismos que excluem pessoas e grupos, que não partilham
do acesso aos mesmos instrumentos dos quais dispomos.
A Conferência de Beijing, 1994, apontou como o empobrecimento tem
atingido de maneira mais especifica às mulheres. Historicamente, os programas das agências internacionais, tanto as de cooperação, quanto o sistema
ONU ou as agencias multilaterais (Banco Mundial e BID) têm reiterado o combate à pobreza. Ocorre que os sujeitos da pobreza não são explicitados, como
não se explicita também, aquilo que produz a pobreza. Se não se explica, por
exemplo, que o racismo gera pobreza, as pessoas ficam estigmatizadas, e aí o
efeito é contrário, ao invés de se discutirem os m ecanismos pra eliminar a
pobreza, pensa-se que o negocio é eliminar os pobres.
Iniciando a abordagem específica do tema Raça, a primeira coisa importante a dizer é que nós temos plena consciência de que raça é conceito que não se
sustenta cientificamente. Começo com esta afirmação para evitar uma parte do
debate qu e pode ser cansativa, não é? Para evitar aquele tipo de idéia
reducionista , "se não existe raça, logo não existe racismo". Mas racismo é um
conceito sociológico e neste campo a raça faz sentido, porque concretamente,
existe o racismo , existe descriminação racial e pessoas que em função do
racismo e da discriminação racial, têm a Sl)a humanidade limitada, ou podemos dizer, não têm a sua humanidade plena. Então por isso faz sentido discutirmos raça, racismo , discriminação racial.
Quando falamos sobre racismo, abordamos um conjunto de teorias e de
práticas. É uma concepção ideológica que pressupõe que algumas pessoas são
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inferiores por pertencerem a um determinado grupo racial, e outras são superiores por pertencerem a outro. (\ ·origem das teorias racistas está na segunda
metade do século XIX, na interpre tação abusiva que se fez das teorias
evolucionistas de Charles Darwin. No Brasil houve um movimento intenso
nas áreas da Medicina do Direito que ratificou perfis biológicos, ligando-os à
criminalidade e à contravenção, estigmatizando os negros e negras, descendentes de pessoas escravizadas, bem como os (as) nordestinos (as). Então, as
teorias raciais ou racialistas, melhor dizendo, a partir de determinadas características físicas, vincula -as a um d e terminado tip o de comportamento,
hierarquizando esses comportamentos e essas características morfológicas. O
racismo contempla diversos aspectos, por isso é o conceito mais importante
para analisar as desigualdades raciais. Ele contempla o preconceito racial, a
discriminação racial, a segregação racial, as desigualdades raciais (resultados
do racismo e da discriminação).
O preconceito racial, como todos os outros, é algo que pode estar dentro
da pessoa, podendo ou não se manifestar. Quando se discute o racismo é
comum que algumas pessoas digam : "Isso (o racismo) é uma coisa que a
pessoa tem dentro, ou não tem" . O que a pessoa tem dentro ou não tem, são
os preconceitos, são as pré-concepções, com relação a diversos temas, dentre
eles o tema racial. Se não se explicita , se não se dá voz aos preconceitos, podese escamoteá-los, mas a partir do momento que a gente externaliza esses preconceitos, e eles limitam a vida daquela pessoa ou grupo que é alvo deles, isto
é a discriminação. Por exemplo, em relação ao emprego, em relação ao mercado de trabalho, suponhamos que conheçamos um empregador correto, mas
que tenha lá no fundinho de seu coração, uma crença de que as pessoas negras
não podem exerce cargos de chefia porque as demais pessoas terão dificuldade de aceita-la em uma posição superior. Se ele tem essa concepção, mas a
despeito dela, ele permite que os funcionários competentes sejam promovidos, sejam eles negros ou não, é problema dele esse preconceito. Entretanto, se
ele materializa esse preconceito, e a todo momento ele tem um funcionário
negro, que é ótimo, que há anos está na empresa, que ensina o trabalho a todo
mundo que chega no setor, as pessoas ao longo dos anos vão sendo promovidas, e aquele funcionário negro que é excelente, que todo mundo adora, esse
funcionário nunca é promovido porque ele tem essa crença , que os demais
não aceitarão a liderança de um(a) negro(a), isso é a discriminação racial. O
empregador, por causa de um preconceito está impedindo que essa pessoa
negra cresça profissionalmente. Se o preconceito não é ativado, digamos assim, ele é inofensivo para a sociedade, é uma coisa que em última instância
limita a humanidade da pessoa que tem o preconceito. Entretanto, se ele é
ativado, torna-se um problema social, porque transcende a esfera pessoal e
limita a vida da outra pessoa, impede que ela cresça plenamente.

altm da rap das m€ninas, a torça d€ G€l€dÉ:s

A segregação racial é algo muito mais disseminado e abrangente do que
aquela concepção estanque que temos de segregação, quando pensamos no
Apartheid, nos Estados Unidos, até o momento anterior ao movimento pelos Direitos Civis, nas décadas de 50 e 60, naqueles filmes que mostravam
um bebedouro para pessoas brancas, outro para pessoas negras, pensamos
nos bantustões da África do Sul. Entretanto, a segregação racial, está presente
no espaço, o tempo inteiro, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a segregação é algo que está incrustado no clima latente de violência na cidade. Há
alguns anos, quando a Governadora Benedita da Silva candidatou-se à prefeitura, foi mostrado por um canal de televisão, um "arrastão" praticado por
jovens negros, no dia anterior, ou dois dias imediatamente anteriores à votação. Aquele ato violento era vinculado, subjetivamente, à imagem da candidata
à prefeitura Benedita da Silva, pois era gente negra, moradora de favela, como
um dia ela foi.
A discussão desses conceitos ajuda a pensar algumas coisas que acontecem
com a juventude negra, não só aquela que mora nos bairros periféricos, nos
morros e nas favelas, mas o jovem negro em si, ainda que saia dessas esferas,
nas quais as pessoas negras são majoritárias. Não adianta ser universitário, isto
não é passaporte para a cidadania, eles(as) passaram pelo funil do vestibular,
estudam com professores renomados, pessoas importantes, estão se formando
como cientistas sociais, mas são parados pela policia porque são negros. A
bolsa em que esse jovem carrega cadernos, livros, textos é revistada pela polícia, suspeitando que ali possa haver uma faca, uma arma de fogo, simplesmente porque são negros, e negro são suspeitos preferenciais.
Qualquer jovem branco que tenha amigos negros e circule com eles por
determinados lugares, tem a vivência do que uma pessoa negra passa. E aí, em
termos de políticas públicas, é interessante pensar o que se destina a determinados grupos de jovens e aquilo que se destina a outros. Por exemplo, quando
trata jovens negros é muito comum pensar e falar em primeiro emprego para
pessoas que têm 14, 15 anos e , enquanto isso, pessoas dessa faixa etária, integrantes da classe média estão fazendo a coisa correta de se fazer nessa idade, que
é preparar-se para o mundo estudando numa boa escola, na qual a criatividade
seja trabalhada, onde se construa conhecimento e não haja simplesmente repasse de conteúdo, uma escola que não seja um depósito de pessoas num determinado horário. Uma determinada parcela da juventude está estudando em boas
escolas, outra está depositada em estabelecimentos de ensino e, acima de tudo,
está buscando o primeiro emprego, já saiu e ·já voltou ao ensino fundamental, já
teve uma vida escolar acidentada, porque fazia bicos, porque conseguiu algum
emprego temporário, porque sempre foi discriminado na escola e nenhum educador posicionou-se em relação a isso. Então essas coisas devem ser consideradas quando falamos de juventude, gênero e raça.
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A PNAD de 1996, Pesquisa Nacional por Am o stragem d e Domicilio,
pesquisou crianças brancas e negras, entre 1O e 14 anos que se encontravam
no mercado de trabalho. Para as ~rianças brancas encontrou-se um percentual
de I 5%, para as crianças negras, um percentual de 45%, ou seja 25.5% a mais
de crianças negras, entre I O e 14 anos no m ercado de trabalho, em relação as
crianças brancas. Ora, se essas crianças trabalham e, provavelmente estão fora
da escola, suas famílias são igualmente pobres, mas temos 25% a mais de
crianças negras, isso significa que temos um recorte racial na pobreza.
Com relação à juventude brasileira, volta e m eia vemos crimes hediondos,
como o assassinato do índio Galdino, perpetrado por jovens brancos de classe
media, em Brasília; para os jovens negros, as rebeliões da FEBEM, vítimas e
algozes negros; há também as chacinas. Fala-se da diminuição da maioridade
penal, na redução de 18 pra 16 anos. E é sempre importante pensar o que
significa isso para diferentes juventudes. Para aqu eles grupos de classe m édia e
de elite, em sua maioria esmagadora brancos, isso significa a carteira de motorista mais cedo, para outros jovens, em sua maioria negros, muitos deles em
conflito com a lei, isso significa cadeia mais cedo, significa o direito do Estado de prender e manter na prisão mais cedo.
A violência policial, já mencionada , afeta diferentemente os grupos juvenis. Lembro-me de uma situação que muito m e incomodou, eu estava no
metrô, num daqueles horários mais tranqüilos mas em que o cansaço é grande e, qualquer barulho causa irritação. Pois bem, haviam dois meninos, de 14
ou 1 5 anos, brancos, e um deles tinha um skate na mão. Os garotos gritavam e
davam socos nas paredes da estação, eu olhava aquilo nervosa. Irritada com
aqueles gritos, olhava de um lado para outro à procura de um(a) segurança
que chamasse a atenção daqueles adolescentes , mas nada. O metrô veio - isso
durou menos de m eio minuto - e entramos . Para minha infelicidade , eles
ficaram no mesmo vagão que eu e continuaram falando muito alto. Fiquei
imaginando se fossem 2 jovens negros, naquela situação, seguramente um(a)
segurança que estivesse olhando ali teria interferido, levado os meninos lá pra
cima, teria dado uma dura neles, talvez eles tivessem até apanhado, e isso é
muito comum acontecer nas estações de metrô, em São Paulo. Obviamente,
ninguém está aprovando que eles apanhem, estou apenas ilustrando o grau
elevado de repressão para uns e nada para outros.
Lembro-me também de quando iniciamos o Geração XXI, um projeto de
ação com 21 jovens negros(as) da cidade de São Paulo. Nos primeiros dias, os
meninos perguntavam para a coordenação se não seria providenciada uma
carteirinha para eles, não só para entrar no prédio mas para andar na rua. Este
projeto é em parceria com o BankBoston, uma instituição financeira, rica. Eles
queriam um "crachazinho" do banco, um passaporte que assegurasse para as
demais pessoas qu e eles não eram qualquer um, que eles não eram qual quer
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preto, eram "os pretinhos" do BankBoston. Logo, carregar aquele crachá, na
inocência deles, poderia diminuir a incidência da abordagem policial, seria
como um passaporte com o símbolo do banco, uma águia , e isso era muito
importante para eles. Nós, a organização negra, não contávamos, não temos
status, não tínhamos o poder de proteger. Este foi um dos trabalhos iniciais
que tivemos que fazer, desconstruir essa noção de que a partir daquele momento, eles seriam "os pretinhos do banco".
Os jovens negros sempre foram abordados de uma maneira muita arbitrária pela policia, e, recentemente, temos ouvido com certa freqüência depoimentos de meninas que têm sido abordadas com a mesma arbitrariedade pelas policiais.
A voz da juventude n egra tem sido transmitida de maneira contundente
pelo movimento Hip-Hop, principalmente pela parcela mais politizada do
movimento, sem esquecer também, como já falamos aqui, desses aspectos de
misoginia, de homofobia, que são muito presentes. Ninguém aqui é acrítico
em relação a isso. É algo, infelizmente, muito forte, a forma como as mulheres
são depreciadas nas letras, o horror que se tem a gays. Mas em relação à luta
racial tem sido uma voz importante e tem mostrado muitas coisas, tem trazido
muitos elementos de uma cultura alijada ao longo dos anos, sem acesso à
Universidade, sem outros acessos. Há um movimento muito interessante nos
Estados Unidos, composto por uma parcela da juventude negra, contemporânea do movimento Hip-Hop, mas de classe média. De fato, existe uma classe
média negra nos EUA, que não é de primeira geração como no caso brasileiro,
sem lastro de família. Em caso de perda da renda, garantidora deste status de
classe m édia, essas pessoas deixam de sê-lo. Geralmente, trata-se da única pessoa com título universitário na família .
Nos EUA existe uma classe média negra, de verdade, consolidada, e há um
monte de gente entre 25, 26 anos, contemporânea do movimento Hip-Hop
mas com outra origem social. Esses(as) jovens seguem uma trajetória diferente,
investem na carreira universitária, estão com os mestrados concluídos, doutorados em andamento, mas têm um compromisso político com o significado do
movimento Hip-Hop para várias gerações de jovens negros(as). Então essa moçada
se auto-intitula "geração Hip-Hop". As mulheres, principalmente, que têm uma
postura muito crítica em relação à produção musical e às atitudes dos(as) artistas, procuram valorizar os bons trabalhos e posturas exemplares mas são muito
criticas em relação ao machismo, em relação "à forma como muitas mulheres
brancas são tratadas, são objetificadas nas relações inter-raciais.
Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o tema das ações afirmativas,
especificamente sobre as estratégias para garantir o acesso, permanência e sucesso, das pessoas negras na universidade. Há hoje uma série de dados produzidos por institutos oficiais de pesquisa como IBGE, que tem demonstrado de

1'15

juv€n l u d €, c u ltura € ci d a da nia

1'16

maneira cabal as desigualdades raciais vivenciadas por pessoas negras e brancas, aqui no Brasil.
Embora seja corrente nos meios intelectualizados, a compreensão de que o
acesso ao conhecimento interfere qualitativamente na vida cotidiana, na apropriação e análise crítica do legado cultural da humanidade e na solução dos
problemas práticos, não emerge com a mesma facilidade, entretanto, o entendimento de que este deve ser um direito, sem sofismas, universal. Como discursou o Presidente norte-americano, Lyndon Johnson, em 1965, "não é possível colocar dois homens na m esma corrida, tendo um deles ficado acorrentado
durante séculos, dar a largada e acreditar que ambos tenham as mesmas chances de vencer a prova".
Segundo levantamento de 2001, feito pelo Ministério da Educação, apenas
12% dos(as) brasileiros(as) em idade universitária encontram-se no terceiro
grau. Nos dias de hoje, o chamado mercado globalizado exige mão-de-obra
cada vez mais qualificada, ao mesmo tempo que, a obtenção de riqueza depende da capacidade de geração de conhecimento. O MEC definiu então a
meta de 30% de pessoas em idade universitária matriculadas no ensino superior até o final desta década.
Entre 1992 e 1999- conforme n oticiou a Folha de São Paulo em 27/05/02
- o total de estudantes universitários brasileiros saltou de I, 4 milhão para 2, 5
milhões devido ao aumento de 7 6% no número de vagas nas universidades
privadas, principalmente. No entanto, a participação dos alunos e alunas mais
pobres caiu de 8,5% para 6,9%. Como se sabe, o vestibular, principal forma
de ingresso no terceiro grau, avalia a qualidade da formação do(a) estudante
e, a maior parte dos(as) concorrentes, oriundos(as) de escolas públicas, nas
quais o processo de ensino-aprendizagem é de qualidade questionável, inicia
a corrida rumo à universidade em larga desvantagem.
Ter uma perspectiva de trabalho com o lúdico, é muito importante, porque muitas vezes a nossa tendência é ratificar o que chama a atenção, determinadas funções, determinadas profissões, para pessoas que pertencem a certos
grupo sociais. Pessoas que têm de I 2 a I 5 anos e já estão pensando no primeiro emprego, enquanto outros começam a pensar no primeiro emprego depois que saem da universidade, e às vezes entendem que o primeiro emprego
é fazer mestrado, porque está dificil sair da graduação e conseguir um trabalho. É tanta gente que conclui o mestrado, sem maturidade alguma, nem intelectual, e, tornam-se professores universitários. São especialistas na bibliografia do seu objeto de pesquisa, pegam o título e vão dar aulas nas "Uniqualquercoisa", essa proliferação inacreditável de faculdades particulares que
nos assola.
Então, voltando à ludicidade, penso que ela rompe com o modelo das prédeterminações profissionais. Em Belo Horizonte, minha cidade natal, há um
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conglomerado de favelas, a Barragem Santa Lúcia, onde residem quase 30 mil
pessoas. Havia um projeto muito interessante chamado "Morro Arte", cujo
slogan era "o morro apresenta suas armas". e as armas do morro eram poesia,
teatro, dança, Hip-Hop, essas eram as armas da moçada, aquilo tinha um significado muito grande, para aqueles jovens. Pelo que eu sei, o Afro Reggae nasceu na busca paz, a partir da chacina de Vigário Geral. Parece-me que a perspectiva de trabalho deles é oferecer aos jovens oportunidades diferentes daquelas de fazer curso de sapateiro, de padeiro, etc. Não me parece que haja a
intenção de "plantar na cabeça das pessoas, a ilusão de que elas serão artistas".
há o desejo de propiciar um espaço para a criatividade, o espaço do sonho.
Ás vezes eu vejo jovens negros(as) na Universidade, sonhando com uma
bolsa de iniciação cientifica, taurina que sou, penso na praticidade, na sobrevivência e às vezes me pergunto, "essa pessoa é arrimo de família, como é que
pensa em deixar um emprego, no qual ganha R$700,00, para viver com uma
bolsa de R$250,00"? Uma amiga libriana é que me chama a atenção para a
necessidade de produzir lastro para o sonho. Nós não temos lastro para o
sonho, não temos suportes, e principalmente, quem não tem os acessos, não
tem suporte para sonhar.
A cada dia que passa, os critérios para concessão dessas bolsas se tornam
mais rígidos e excludentes, parece que a FAPESP em São Paulo só vai conceder
bolsas de iniciação cientifica agora, a pessoas de até 25 anos, o CNPq parece
adotar o mesmo procedimento. Para a população negra, isto é uma lástima,
porque a gente se escolariza mais tarde.
É consenso hoje, a necessidade de uma política abrangente e coordenada
visando a inclusão dos setores populacionais de renda mais baixa no ensino
superior, por meio de um sistema eficaz de financiamento ao estudante, de
forma a garantir sua permanência e bom aproveitamento. Contudo, esta posição, como as análises sobre a escola pública e o perfil de seu corpo discente
feitas nas décadas de 70 e 80, privilegia a questão de classe e escamoteia a
dimensão racial da produção da pobreza, a despeito de que as pesquisas do
IPEA e do IBGE, responsáveis pela produção e análise de indicadores sócioeconómicos brasileiros, comprovem seguidamente as desigualdades entre pessoas negras e brancas. No mês de maio de 2000, por exemplo, o IBGE divulgou a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 1998. Os resultados comprovaram que as diferenças existentes nas áreas de Educação, mercado de trabalho e
apropriação de renda são motivadas pelo pertencimento racial. Conforme
coordenadores deste trabalho, não havia novidades nos dados da pesquisa,
efetuada anualmente há I 3 anos.
Ação afirmativa é uma iniciativa essencial de promoção da igualdade. As
ações afirmativas não se restringem aos Estados Unidos, país no qual alcançaram
maior visibilidade, tampouco às pessoas negras. Na Índia, desde a primei-
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ra constituição em 1948, previam-se medidas especiais de promoção dos Dalits
ou Intocáveis, n o parlamento (reserva de assentos). n o ensino superior e no
funcionalismo público. Na Malásia adotaram -se medidas de promoção da etnia
majoritária, os Buniputra, sufocados pelo poder económico de chineses e indianos. Na antiga União Soviética adotou -se uma cota de 4% de vagas para os (as)
habitantes da atrasada Sibéria na Universidade de Moscou. Em Israel adotam-se
medidas especiais para acolher os Falashas, judeus de origem etíope. Na Nigéria e
na Alemanha há açôes afirmativas para as mulheres, na Colômbia para os (as)
indígenas, no Canadá para indígenas e mulheres, além de negros( as). com o na
África do Sul.
O principal obj etivo da ação afirmativa para as pessoas negras é combater
o racismo e seus efeitos duradouros de ordem psicoló gica. Outra m eta importante é introduzir mudanças de ordem cultural e de convivência entre os chamados diferentes, desde que se desconstruam as estruturas da desigualdade.
O debate brasileiro sobre as ações afirmativas para as pessoas n egras, pós III
Conferência Mundial Contra o Racismo com eçou pelas cotas numéricas, ao
invés de ter seguido o caminho correto da discussão da necessidade de políticas e ações voluntárias destinadas a combater o racismo e corrigir seus efeitos
prolongados e tenazes, ainda que já h ouvesse uma primeira ação, em 1999. o
Projeto Geração XXI, orientada por esta compreensão abrangente.
Neste contexto , a expressão cotas numéricas é confundida com ação afirmativa ,
o que é um equívoco deliberado em algumas situações e , em outras, fruto de
ignorância . Elas são um aspecto ou possibilidade da ação afirmativa qu e, em
muitos casos, têm um efeito pedagógico importante, posto que forçam o reconhecimento do problema da desigualdade e a implementação de uma ação
concreta que garanta os direitos (ao trabalho , à educação, à promoção profi ssional) às pessoas em situação de inferioridade social.
No Brasil, os setores do Movimento Negro e do Movimento de Mulheres
Negras que apóiam a implementação das cotas, compreendem-nas com o estratégia política de abertura de um processo de negociação de longo prazo no
combate as desigualdades raciais.
Para que um programa de ações afirmativas seja efetivo, oferecer oportunidades é apenas um dos primeiros passos. É fundamental garantir, aos protagonistas em questão , as condições materiais e simbólicas para que as dificuldades ou desníveis sejam superados e as escolhas po ssam ser feitas de maneira
lúcida e conseqüente, a m édio e longo prazos. É preciso prover as condições
para a construção da igualdade. Para alcançar este fim no que tange à Universidade, é preciso criar as condições para que as pessoas negras possam acessar
boas escolas e se desenvolver em profissões de prestígio , até agora destinadas a
certos grupos sociais.
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Embora seja corrente nos meios intelectualizados, a compreensão de que o
acesso ao conhecimento interfere qualitativamente na vida cotidiana, na apropriação e análise crítica do legado cultural da humanidade e na solução dos
problemas práticos, não emerge com a mesma facilidade, entretanto, o entendimento de que este deve ser um direito, sem sofismas, universal.
A entrada na universidade, espaço de produção de conhecimento significa
também disputar poder. Algumas pessoas contrárias às ações afirmativas dizem que nos EUA, elas apenas produziram uma classe media negra. Ocorre
que se trata de uma classe media negra que além do poder de consumo, constitui um grupo pensante que está nas universidades, disputando poder, formando outras pessoas, produzindo conhecimento. Isso é resultado das ações
afirmativas, isso é resultado do movimento dos direito civis. Como a noção
de direitos que é uma coisa muito incipiente para nós, aqui no Brasil, para
nós, pessoas negras, principalmente, há muitas pessoas que veem as ações afirmativas como privilégio. É sempre comum os(as) jornalistas se referirem ao
projeto como um grupo de "eleitos" . de "privilegiados". Não é papel das
ONGs criar políticas públicas que resolvam nossos problemas. Felizmente,
nós criamos experiências exemplares, que têm a vocação de referenciar políticas públicas.
1'+9
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contribuição que trago vem da
minha experiência em pesquisa. A pesquisa é um tipo de experiência que se vive intensamente. Não só sistematizamos
conhecimento, mas acabamos
provocando, através da reflexão,
uma grande mudança e transformação em nós mesmos.
Os resultados da pesquisa Aparecida Fonseca Moraes
que vou apresentar, tiveram (UFRJ)
esse efeito. Comecei a pensar
sobre o campo de serviços de atendimento às crianças e adolescentes em
situação de risco social quase no final da década de 80. Como vocês sabem, nesse período houve um amplo e expressivo movimento de defesa
dos direitos de todas as crianças, durante o processo Constituinte e depois
com a criação do Esta tuto da Criança e do Adolescente (ECA). Este movimento, no entanto, foi especial para aquela criança que, vivendo por algum motivo desvinculada da família, não podia dispensar os cuidados do
Estado e da sociedade. Eram esses que, até então , eram categorizados pela
justiça e nas políticas públicas , como "menores" . A categoria "menor" foi
abolida pelo ECA, e passou a ser denominada como "criança e adolescente" todas aquelas pessoas que se encon tram na faixa de zero a dezoito
anos. O que se observou, juntamente com essas novas formas de classificação da infância e da adolescência, foi também uma nova organização no
campo dos serviços destinados à acolhida dos jovens mais pobres, tam bém chamados "carentes" e "abandonados" .
Eu participei durante um bom tempo desse campo de serviços. Não apenas
desenvolvendo pequenas pesquisas, diagnósticos e trabalhos de investigação,
mas também assessorando grupos que mantinham com os(as) jovens, público beneficiário, cantata direto. Portanto, as perguntas que me fiz inicialmente,
com o intuito de desenvolver esse estudo, foram aquelas que me incomodaram bastante durante este período e que, inclusive, me obrigaram a fazer uma
profunda desconstrução. Isto é, a primeira desconstrução foi cognitiva, racional, desconstruí a maneira como eu vinha entendendo e naturalizando o funcionamento desse campo de assistência e serviços. Depois, afinal, em mim
mesma, já que acabei me perguntando sabre valores e visões que antes me
motivavam para esse tipo de trabalho.
A minha questão principal foi a seguinte: as mudanças advindas deste
movimento social de "defesa da cidadania da criança e do adolescente", com
a proliferação das novas categorias sócio-jurídicas criadas pelo ECA e as novas
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formas de desenvolvimento dos serviços destinados aos jovens pobres estariam realmente significando uma ,inovação? Que "inovação", afinal, era essa?
No campo dos serviços e da assistência, eu me referia especialmente àquelas instituições que através de convênios com o município estavam desenvolvendo um trabalho de atendimento a crianças e adolescentes que se encontravam nas ruas e que, num determinado momento das suas trajetórias de vida,
passavam a ser atendidas por essas instituições. Essas instituições não se definiam como sendo do tipo "totais", no sentido de que seriam uma daquelas
instituições de onde "não se pode sair", ou que torna seus "internos" prisioneiros. Elas nasceram se opondo a organizações como essas, do tipo das antigas FEBEM e FUNABEM.
Três instituições foram visitadas durante um ano para a pesquisa. Em duas
delas, os(as) jovens atendidos moravam lá mas, com graus diferenciados de
liberdade, podiam sair para a escola, para festas e outras atividades. Numa
terceira, eles(as) apenas passavam o dia por lá. Em todas as três, os(as) adolescentes atendidos eram acompanhados(as) por assistentes sociais, pedagogos,
educadores etc. Havia uma ampla rede de intercâmbios e de cantatas entre
vários tipos de profissionais. Vocês devem saber como é que tudo isso funciona, ou pelo menos alguns de vocês, imagino.
Diante de um complexo quadro de "inovação" desses serviços, pautado
numa mudança de visão sobre a infância e adolescência pobres, comecei a
perceber que havia uma proliferação de categorias que procurava (re)definir a
"menina de rua" atendida pelos novos programas e projetas. Mais do que
isso, observei que, juntamente com as outras redefinições, também se apresentavam novas classificações sobre a sexualidade dessas "meninas". Apenas no
final da década de 80 e primeira metade da década de 90, a tão propalada
questão dos "meninos de rua" passa a ter gênero. Só a partir deste período,
com maior ou menor força em diferentes localidades do Brasil, as chamadas
"meninas de rua" passam a ter realmente visibilidade. A partir do momento
em que se começou a falar das "meninas de rua", foram também, paulatinamente, surgindo outras categorias, como "meninas prostituídas", "meninas
sexualmente exploradas", "meninas violentadas", "meninas abusadas", "meninas da noite" etc. Com mais freqüência, nestas referências, os meninos apareciam como vítimas do extermínio e as meninas como sendo as vítimas da
exploração e violência sexuais.
Naquela época, me impressionava a maneira como isso se propagava na
mídia, a maneira como essas adolescentes tinham suas vidas expostas o tempo
inteiro nos veículos de comunicação. Mas passei a estranhar também, a maneira como isto, de uma certa forma, penetrava nos discursos das instituições, nas
falas das instituições . Ou seja, essa sexualidade jovem era representada o tempo todo, no mínimo, de uma maneira diferente daquela em que se apresenta-
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va a sexualidade de outros jovens. Isto é, no mínimo "exposta" e extremamente vitimizada.
Diante disso, resolvi perguntar, juntamente com a questão inicial sobre a
"inovação dos serviços", acerca da definição da sexualidade desses grupos.
Afinal de contas: Como estas instituições estariam definindo estas sexualidades jovens? Como é que estas instituições perceberiam a sexualidade dessa
juventude, uma vez que são elas que acolhem esses(as) jovens para prestar
seus serviços? Que imagens essas instituições estariam projetando sobre essas
relações de gênero e sobre a vida sexual dessa juventude assistida?
A pesquisa de campo foi longa. Tive cantata, como já falei, com três instituições onde desenvolvi entrevistas e técnicas de observação do grupo. Convivi efetivamente com os(as) jovens dentro das três instituições. Realizei entrevistas coletivas e individuais, tanto com profissionais quanto com jovens que
faziam parte dos projetas de atendimento. Deste material, selecionei cinquenta
entrevistas que foram realizadas com maior profundidade. Também os registras que foram fruto do meu trabalho de observação, foram importantes para
a interpretação.
A minha conclusão geral foi que, falar em "inovação dos serviços" a partir
das regulamentações e mudanças que se seguiram à implantação do Estatuto
da Criança e do Adolescente, é uma discussão, no mínimo, complexa. Por
que? Afirmo isso porque, segundo as análises que apresentei nessa minha pesquisa, esses(as) jovens identificados como um tipo de população "carente",
"de "rua" etc., continuam sendo definidos como muito diferentes de outros
grupos de jovens. No campo da sexualidade, que é o que nos interessa mais
diretamente, ainda são (e ao mesmo tempo, de uma maneira diferente das
definições anteriores) definidos através de uma idéia de "desvio sexual".
Aquilo que, imaginávamos, viria como uma forma de reverter certos tabus
e preconceitos que estavam criados em torno desses jovens pobres que vivem
nas ruas (esses grupos também chamados excluídos e considerados marginalizados), se perpetua neste novo sistema de classificação que se apóia nessa
rede de serviços. De uma certa forma, os "novos" rótulos imputados a estes/as
jovens até fortalecem, numa lógica complexa e ambígua, estigmatizações. Há
neste ponto da minha análise, uma crítica profunda a toda esta construção da
"cidadania da criança e do adolescente" que se institucionaliza com o ECA.
Nesta interpretação acerca desse "discurso da cidadania", toda ação "humanitária" e altruísta que embasa este campo de assistência, não conseguiu, de fato,
atingir as dimensões do gênero e da sexualidade de forma a libertar estes/as
jovens de rótulos e preconceitos.
Na visão das instituições, o gênero, a sexualidade e, como não poderia
deixar de ser, toda a condição jovem , apareceram numa ordem de deterioração das relações, numa ordem de exacerbação de tudo que haveria de negati-
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vo, de deteriorado e de promíscuo· nessas experiências.
Vou tentar mostrar um pouco. como ch ego a esta conclusão. Vou apresentar
trechos de entrevistas e não quero perder de vista a possibilidade de trabalhar,
ao mesmo tempo, com o material das instituições e dos jovens. O confronto
entre as falas dos dois grupos é importante. Vocês vão ver que há uma tensão
muito grande entre a maneira como o/ a jovem se percebe como alguém que
participa de uma "juventude ". a maneira também como esse grupo está definindo a sua sexualidade e relações de gênero, e a maneira como as instituições
os definem. É bem diferente a imagem que esses(as) adolescentes têm de si
mesmos e das suas vivências no campo do gênero e da sexualidade, daquela
que as instituições proj etam sobre eles(as).
Antes de tudo, uma consideração é importante. É claro que não se deve
diminuir ou desconsiderar a efetiva situação de vulnerabilidade social e econômica na qual estes jovens se encontram. A discussão, porém, não é essa. O
que se discute aqui são os diferentes sentidos que podem assumir a classificação de um determinado segm ento de juventude. Até mais do que isso, afinal,
qual o poder da classificação dos adultos, no caso "profissionais do atendimento", sobre os joven s? Qual o poder das classificações das instituições?
Como é que certas imagens que as instituições produzem sobre os grupos,
podem influenciá-los ou como repercutem sobre eles? Ao mesmo tempo .
como é que- através das identidades chamadas de "identidades descontroladas"
-. os(as) jovens conseguem expressar suas resistên cias?
É sobre isso que eu gostaria de refletir. Qual seja, sobre a forma como esses
grupos jovens vão retraduzindo, reinterpretando e , de alguma maneira , transformando essa condição juvenil que, diante das grandes restrições econ ômicas e sociais na qual está inserida, vem sendo classificada como "sem perspectivas" e "sem alternativas".
Finalmente, para isso, trouxe um pequeno recorte do material analisado e
gostaria de ler alguns trechos. Vou começar pela entrevista com os( as) profissionais das instituições. Peço desculpas porque eu descontextualisei um pouco o material das entrevistas, pois tive que adaptá -lo às n ecessidades da apresentação. Perguntei aos profissionais, que imagens eles (as) tinham da juventude que atendiam. Alguns assim definiram :
"Me angustia muito perceber um contingente grande de adolescentes jovens que não têm perspectiva na vida. ( ... ) A clientela nossa é de uma geração, eu não digo perdida, mas sem perspectiva
de vida."
"Elas chegam perdidas, sem um referencial. Essas crianças, de uma maneira geral, não têm um
referencial. Elas não têm um deslumbre do futuro, vivem o momento de hoje, o amanhã é uma
incógnita para elas, o que queremos é resgatar a auto-estima delas. ( ... )"
"Eu acho que eles (os jovens) não podem sonhar muito alto, eles vivem do imediatismo das
situações que vão acontecendo na vida deles, no dia a dia."
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"É difícil para eles entenderem certas coisas, porque muitos deles saem de casa porque foram
agredidos .Vê o pai e a mãe como agressores, então elas vêm para a rua e arrumam namorado. Tem um
caso aqui, ela viu a mãe apanhar o tempo todo, viu o irmão apanhar, é violência todo o tempo. Então
acham que têm que também apanhar porque a vida dela, a base da vida, foi só de violência, de
agressividade, e ela acha que é normal, acha que é normal apanhar do namorado, apanhar da vida."
Como vocês podem perceber, de maneira geral, os jovens vão sendo definidos através de trajetórias de vida sem futuro, sem perspectiva, sem oportunidades, com perdas. Além disso, eles vão aparecer como reprodutores da
mesma agressividade que os vitimiza, formando assim uma juventude perdida e sem referenciais. As imagens são de que eles teriam um destino de degradação inexorável, sem horizontes ou projetas.
Ao longo de toda a análise do material coletado nas instituições, identificou-se que, ao denunciar um tipo de degradação social e econômica do grupo atendido, as instituições acabam apresentando essa juventude através de
imagens e expressões como, "falta de referência familiar", "sobrevivência indigna", através da idéia de que "perderam tudo", de que "não têm futuro",
"não têm auto-estima", "não têm respeito por eles nem pelos colegas" etc. São
essas visões que distanciam esse grupo da idéia de futuro, por exemplo, dentre
outras representações que definem na nossa sociedade a condição jovem.
A minha pergunta em relação aos jovens era, obviamente, a seguinte: Será
que esse grupo de jovens que está sendo atendido, se vê a partir destas imagens
sombrias e deterioradas? Fui então conversar com alguns jovens. Primeiro fiz
esse bloco de pesquisa com os profissionais e depois fui trabalhar com os(as)
jovens.
O que foi percebido em relação a imagem que os jovens têm da sua juventude, a forma como se definem como jovens de maneira geral? Antes de tudo,
se percebem num campo econômico e social limitado em termos de escolhas
e opções. Eles(as) sabem que estão inseridos em um campo material que impõe restrições. No entanto, não deixam por isso de estabelecer relações sócioculturais com outros grupos de adolescentes. Dessa força surgem relações com
outros jovens através da música, através da dança, através do batuque, do pagode, funk etc. Mesmo nas instituições (e eles circulam entre elas, geralmente
passaram por mais de uma), eles(as) demostram que estão o tempo todo
conectados com todo esse uni verso cultural e social. Certas marcas específicas
da condição de vida jovem estão o tempo todo presentes. Além disso, como
circulam, transitam por espaços sociais e geográficos diversos (rua, casa, local
de moradia, instituições ... ) eles(as) experip-1entam e se inserem em distintos
círculos sociais (como definiria o sociólogo Simmel), círculos sociais que
contribuem para que certas particularidades jovens os identifiquem.
De maneira resumida, pode-se dizer que as instituições pensam estes(as)
jovens como público-beneficiário, como "carentes", "abandonados". As ou-
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tras dimensões da vida, as outras 'experiências sócio-culturais que estão marcando as suas trajetórias, fica~. n este caso, obscurecidas por este princípio
classifica tório.
Vamos observar algumas das entrevistas dos(as) jovens. Eu perguntei como
é que eles(as) pensavam a própria juventude, como percebiam sua adolescência ? Selecionei alguns trechos:
"O que eu mais gosto nessa vida é de ir para o baile. Ir pro baile e se divertir. Cantar pagode.
Gosto mais do pagode, chego aqui faço essa roda aí e levo o meu pagode, chega um e chega outro.
Sexta- feira chego lá no clube, lá em Caxias aproveito a oportunidade de ser adolescente e o resto eu
vou levando..." (um jovem de dezessete anos)
De uma forma muito diferente daquela que as instituições usavam para
definir a vida na rua, esses(as) jovens mostravam que percebiam a vida na rua
a partir de códigos sociais e culturais distantes daqueles utilizados pelas instituições. Eles( as) iam relatando as suas experiências, muito menos pela idéia de
violência e vulnerabilidade e muito mais, por certas visões e padrões de conduta que marcam uma certa condição " jovem". Por exemplo, um outro jovem de quinze anos, procurou explicar o que significava "se apaixonar na
rua" e dizia:
"Devidamente, a gente que mora na rua, a gente não fala que se apaixonou, porque é vergonha
falar para um outro amigo que você se apaixonou, mas gamar. A gente diz que gamou, fiquei
gamado por aquela pessoa. Tipo, a gente na rua não fala que a garota é bonita , a gente fala que é filé.
A gente fala que ela é um filezinho."
Ou seja, a experiência de vida na rua não parece estar aí, vinculada a uma
noção de que "se apaixonar" seja um ato tão distante da sua realidade, ou
quase impossível diante das condições "degradantes" e vulneráveis que experimentam. Ao contrário, as experiências amorosas, e até um certo tipo de romantismo, são tão importantes e presentes, que vão sendo traduzidas numa
outra linguagem, são apresentadas em outros códigos culturais que exprimem
as singularidades criadas através da "vida na rua".
Uma outra jovem que fazia um curso para auxiliar de enfermagem, dizia
que não sabia se queria ser enfermeira porque se via com várias opções para a
sua realização profissional. O mais curioso, e contraditório, é que essa ampla
expectativa de futuro apresentada por essa jovem é também, em parte, um dos
resultados do trabalho das instituições. Muitas dessas instituições , promovem
e inserem esses jovens em estágios e cursos profissionalizantes. Ou seja, eles( as)
estão sendo preparados para se verem com "opções".
Então, o paradoxal nessa estória é que as instituições continuam definindo
estes jovens como um grupo que não tem perspectiva, que não consegue
deslumbrar o futuro. Esse grupo de jovens, no entanto, está se vendo com
muitas possibilidades de construção de futuro, com muitas opções.
Ainda, uma outra jovem de dezesseis anos, dizia que queria ser modelo. Ela
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se sentia "um pouquinho gordinha" naquele momento, mas afirmava que
sempre quis ser modelo para comprar a própria casa . Ela disse:
"Quero ser modelo para comprar a minha casa, pôr a minha família para morar comigo e
ajudar as pessoas e seguir uma carreira. Meu sonho era ser modelo para isso, para fazer uma mudança
grande no Brasil. Eu queria influenciar as pessoas que comandam o Brasil para fazer esse país
mudar, ia ser muito diferente. Eu ia mudar a imagem do país lá fora, porque hoje o país tá bom para
eles, os que comandam, mas para nós, não. Então meu sonho era este, de mudar o Brasil completamente. Eu nunca vou desistir' Posso até engordar muito mil quilos, posso não ser mais modelo, mas
deste sonho eu não vou desistir, nunca!"
Além dessas expectativas impregnadas de um olhar pouco cético em relação
ao futuro, surgiram várias situações engraçadas, definições espirituosas, como
essas que foram muito rapidamente apresentadas. Em todos as situações em que
convivemos , muitos deles(as) iam mostrando, através de seus códigos sócioculturais, visões otimistas e disposição para agir na sua própria história. Alguns
também mostraram essa preocupação com a vida política, com a participação
na luta pela cidadania e tantos outros valores referentes à defesa de direitos na
vida pública. Novamente aqui, o trabalho que algumas instituições desenvolviam com eles( as). tinha importância e influenciava no desejo de participação
política os(as)s/as jovens apresentavam. Isso quer dizer que, esse também, era
mais um bom resultado do próprio trabalho das instituições. Sendo assim, mais
uma vez, contraditoriamente, a maneira dos(as) jovens se perceberem e de utilizarem os valores que circulavam nesse campo institucional, era muito diferente daquilo que aparecia no discurso público e político das instituições.
Essas e outras observações levavam, em parte, à conclusão de que esse grupo de jovens estava interpretando sua condição de institucionalização, a vida
na rua e o afastamento de sua família, por uma lógica bem diferenciada daquela presente nos discursos dos profissionais que representavam as instituições. Essa auto-imagem "positiva" e a noção de que poderiam construir uma
história com "escolhas". contrastou com o vazio, com a ausência de futuro e
de expectativas, apontados nas definições e visões daqueles profissionais. Desejos, prazeres, curiosidades, violações, desobediências, infrações, eram definições que faziam sentido na configuração de algumas ações desses jovens.
Dito de outra maneira, assim eles(as) definiam as suas ações como ações de
jovens e se identificavam com os(as) outros (as) da idade deles.
Para concluir esta parte, os(as) jovens se definiram antes de tudo como
jovens, e mostraram que tinham uma relação horizontal com as juventudes.
Eles não estavam se percebendo fora da dimensão identitária jovem. Por outro
lado, as instituições estavam definindo esse grupo, esse público beneficiário,
em primeiro lugar como aqueles(as) que tinham necessidade de proteção,
como "abandonados", como "carentes".
Eu precisava mencionar essas análises em torno das definições de juventu-
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de porque elas são fundamentais para conseguirmos entender as classificações
em torno da sexualidade e das ~elações de gênero.
Quando as instituições se referem à sexualidade e relações de gênero experimentadas pelos(as) jovens, trabalham primeiro com a idéia de desvio sexual.
Mais adiante, vou explicar um pouco melhor o que isso significa. Para essas
instituições, a sexualidade desses jovens é desviante. É uma sexualidade que não
pôde ser despertada de forma "sadia", da maneira que consideram "normal".
Antes de prosseguir, preciso colocar uns parênteses, pois eu ainda não chamei atenção para o conceito de gênero. Trabalhei "gênero" numa articulação
com a sexualidade, obviamente entendendo que o gênero não é só "coisa de
mulher" e que remete a construções sociais e culturais. Considerei, principalmente, o conteúdo relacional implicado nas relações de gênero, pensando
essas relações como encontros entre homens e mulheres, como encontros entre as esferas do masculino e feminino.
Em relação ao gênero e a sexualidade, as instituições mantêm essas idéias
de degradação, constrangimento e aviltamento, presentes nas definições mais
gerais sobre essa juventude. Esse primeiro grande marco classificatório vai, de
diferentes formas, contaminar as visões das instituições quanto a sexualidade
e relações de gênero que os(as) jovens vivenciam. Pude observar que há uma
relação muito estreita entre esses discursos de "defesa da cidadania", professados pelas instituições, e a visão que têm da sexualidade do( da) adolescente.
Há uma relação muito direta entre os discursos da "cidadania da criança e do
adolescente" (que, na sua coerência interna e forma de expressão , denuncia a
degradação social e econômica) e a produção da idéia de uma sexualidade
aviltada. É essa noção de constrangimento, aviltamento, degradação, que sustenta a lógica discursiva de que a sexualidade desses(as) jovens não poderia
ser experimentada de outra forma, se não, pelo desvio.
As instituições acabam produzindo um ciclo vicioso de imagens que expõem as experiências sexuais dos(as) jovens. Eles(as) são apresentados(as)
como vítimas de abusos, violências sexuais, perversões etc. As instituições entendem que constróem, com isso, um forte apelo emocional junto à sociedade. O objetivo é o de garantir proteção aos jovens. O sentido desses discursos
de denúncia, dessas falas que apresentam essa sexualidade jovem como imersa
em perversões e violências, é justamente o de construir, com apelos emocionais altruístas, a proteção aos jovens. A sexualidade passa, assim, a ser vista
como "válvula de escape". Para as institutições, vivendo em condições degradantes e vitimizados pela violência, esses(as) jovens só poderiam viver uma
sexualidade desviante. Sexualidade esta que seria uma "válvula de escape",
devido ao seu sofrimento e formas de exposição na rua, na casa e também nas
próprias instituições. A gente vê que não há lugar, nessas definições das instituições, para a vivência de uma sexualidade pré-definida como "normal" . Em
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todos os lugares, na rua, em casa, na instituição, esses(as) jovens estariam experimentando situações de exposição e, em alguns pensamentos, situações
muito promíscuas. É sobre isso que eu vou chamar atenção utilizando apenas
uma parte do material que trouxe, devido ao tempo. Alguns/mas profissionais, expressaram assim a sexualidade dos(as) jovens:
"Podemos dizer que não é uma clientela cuja sexualidade foi despertada de uma forma normal,
sadia. É uma clientela marcada por uma sexualidade não bem conduzida, não bem orientada, vai se
descobrindo que não há uma normalidade na sexualidade destes jovens."
"O que há por trás desta sexualidade? A droga , a violência, aí também a questão do prazer, a
droga é um prazer, o sexo é um prazer, a violência é um prazer ( ... ) Nós, que estamos estruturados,
temos possibilidades de conceituar estas diferenças, mas para eles é tudo igual."
"Qual a maneira de dizerem 'eu estou vivo, eu sou da sociedade, eu tenho direito'? É através da
agressão, é barbarizar, é fazer sexo no meio da rua ( ... )"
Ainda, as comparações em torno da sexualidade dessa juventude com outras, especialmente com aquelas que vivem sem tantas restrições econômicas,
comparações com juventudes pertencentes às camadas médias, por exemplo,
foram assim definidas:
"A classe média, vê a sexualidade de outra maneira, é completamente diferente porque tem o
núcleo e age dentro de casa, sem se expor. Já as nossas crianças que vem da rua têm uma visão da
sexualidade completamente diferente. Elas realizam o ato sexual porque estão convivendo neste meio
e acabam achando que o ato sexual é como chupar um picolé, comprar um chocolate, comprar um
biscoito, uma coisa rotineira."
Resumindo as nossas conclusões, os(as) jovens não escapam do rótulo de
que são desviantes. Por vários caminhos, a vitimização termina na acusação de
que já introj etaram o desvio como conduta padrão. Esses(as) jovens são definidos a partir dessas lentes. Em geral, as instituições não os culpa pela origem
do comportamento desviante. Consideram que, se eles(as) estão expostos e
"indefesos", é compreensível que não consigam se desvencilhar desse emaranhado de violências e perversões, e com isso, desconheceriam condutas sexuais "saudáveis ".
Este tipo de pensamento institucional se manifesta de maneiras diferentes.
Há um tipo de fala que se refere a isso como destino, fatalidade. Também existem coerências discursivas mais racionalizadas, cognitivas, que preferem explicações em torno das condições econômicas, do sistema, da estrutura e tudo o
mais. De toda forma, o que interessa saber é que, todos os caminhos levam ao
mesmo lugar, para as instituições, os jovens nã'o poderiam escapar de situações
que, nas dimensões do gênero e da sexualid;:tde, seriam desviantes.
O rótulo do desvio vai se organizando nas instituições , numa complexa
rede de operações simbólicas. As instituições não declaram, na natureza da sua
organização, esse rótulo do desvio. O rótulo de desviante que recai sobre os( as)
jovens, não se explicita na organização das instituições, mas é produzido, es-
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pecialmente, através das idéias de vitimização e de proteção com as quais são
operadas as imagens dessa juvei~.tude.
Muito já se falou sobre o conteúdo relacional implicado n o con ceito de
juventude. Sabemos que devemos nos referir a "juventudes", uma vez que
esta categoria remete a particularidades sociais, culturais e geográficas, que
influenciam a vida de inúmeros e diferentes grupos de joven s. No entanto, o
que ocorre com esses(as) jovens atendidos por essas instituições é que a "diferença" que vem marcand o as suas identidades sociais, e que contrasta com os
outros grupos de jovens, é uma "diferen ça" que constrói as suas imagens através de tudo o que tem de negativo , de vazio , de falta de perspectiva .
Eu ainda queria destacar, rapidamente, a qu es tão da violência na sexuali dade. Esta foi também, uma questão importante apontada p elas in stituições.
Ela apareceu muito relaci onada com a idéia de que , p orque experimentam
violências, o s(as) jovens acabariam banalizando o sexo. A naturalização e
banalização do sexo apontadas pelas instituições , se exprimem n o fato de
que esses (as) jovens "transam com todo mundo " . Vou destacar trechos de
conversas com profiss ionais, entre edu cadores/ as e coordenadores / as, das
instituições:
"Eles transom com todo mundo ( ... )Aqui tivemos um coso com um grupo que o assunto era
estupro. Foi muito interessante, porque eles levavam em conto que o estupro era uma violência que
odoravam fazer. Saíram alguns temos interessantes como o relato dos meninos que falaram: 'Pô, o
gente transou com ele e ficou uma filo de dez meninos para pegar o Lerdinho'. Porque ele é muito
lerdo e bobo, com os mais fortes eles (os "meninos") não vão fazer isso."
"Acho que são agressi vos (os "meninos") , é quase um ritual. Eles não sabem a violência que eles
fazem, falamos muito com eles: 'Puxa cara, você apanhou do seu pai, foi estuprado e você faz a
mesma coisa com a fulana ? E então eles respondem: 'Ah! Eu sou é homem!'"
"Quer ver uma coisa que é muito comum em menino institucionalizado? Ele é cheio de vícios,
é cúmplice. Ele articula . Fico de amiguinho. É dedo-duro. Uma das questões é o sexualidade .Ele
come o outro. Comer o outro faz porte daquela condição de vivência . Toda iniciação sexual é dentro
do instituição. Inclusive o iniciador desta estória, que é o mais velho, lhe dará iniciação nisso . As
meninas de instituição já tronsorom há muito tempo"
"Estávamos com um menino de 13 anos. Eu não posso folar que ele tenha a sexualidade
definida, mos ele tem tendências para o homossexualismo, ele então falou: 'Tio , você falou que eu
sou homossexual, mas ontem ele me comeu e eu também comi ele, o que você acha disso? Por que ele
não assume também que ele é mulher? Os outros começaram a soltar 'Sem querer te ofender, eu
também te comi . Você me comeu, mas eu também te comi três vezes'"
A educadora, assustada, segue o relato comentado:
"Fiquei mal e pensei :'Caramba' Todo mundo comeu todo mundo..."'
Um outro educador que participava da conversa, emendou:
"Também acontecia muito isso comigo, de um comer o outro lá no abrigo para crianças de até
12 anos. Eles começavam com a cachorra, coitada ... Eles sempre pegavam a cachorro ."
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Essas descrições sobre a sexualidade dos(as) jovens, vão conformando situações de perversão. Surgiram vários relatos de situações onde, os desvios
sexuais se colocavam como modelo de comportamento de todo grupo. Um
profissional dizia para mim:
"- Aq ui, todas as meninas já foram estupradas
- Todas? (eu perguntei)
- Na verdade, todas não, mas eu acho que 90% ... ."
Essa classificação que homogeneíza os comportamentos desviantes, violentos e perversos dos(as) jovens, também apareceu nas imagens sobre o gênero. No caso da prostituição, por exemplo. A prostituição foi descrita por
muitos profissionais, como uma prática comum entre as "meninas" quando
elas se encontram nas ruas. Alguns educadores e dirigentes acreditavam que
quase todas as jovens, chegavam na instituição com experiências na prostituição. Ao mesmo tempo, as relações de gênero, as relações entre "meninos e
meninas" foram descritas pelas instituições como relações agressivas e violentas. O "menino", quase sempre, era visto como agressor de uma "menina"
submissa. Idéias de que "as meninas" têm que negociar sexo com os "meninos" para garantir sua proteção nas ruas , ou de que a "menina " precisa se
masculinizar para sobreviver na rua sem a ajuda do "menino", eram operadas
nas definições sobre as relações de gênero. Ou seja, todas as relações de encontros entre "meninos e meninas" eram pensadas fora do âmbito das relações
amorosas, do namoro. Houve um profissional que descreveu esse pensamento dizendo: "Sexo não significa namoro para eles (jovens atendidos), é muito
difícil isso acontecer entre eles."
Como é que os(as) jovens respondiam a estas classificações? Vou tentar
resumir. Antes de tudo, as "meninas" apresentavam imensa rejeição ao rótulo
de "prostituta", ou mesmo àquelas categorias políticas criadas pelas instituições, como "menina explorada sexualmente", que elas interpretavam como
sendo a mesma coisa. Os jovens hierarquizavam e manipulavam essas categorias que se referiam aos desvios sexuais. Eles(as) percebiam esse sistema de
classificação, presente nesse campo de assistência e de serviços. Eles(as), ao seu
modo, identificavam essas classificações e notavam as acusações de desvio que
recaíam sobre eles.
O que há de mais problemático e complexo na imputação desses rótulos, é
que os(as) jovens percebiam que estes recaíam sobre eles e começavam a negociar, o tempo todo, com essas acusações. Muitas vezes, era pelas lentes desses
rótulos que eles começavam a se definir. Fa~iam com isso, um constante exercício de (re)definição das suas identidades a partir destes rótulos, seja rejeitando-os, seja manipulando-os na lógica interna das instituições. Era assim que
os(as) jovens acabavam negociando com essa acusação de desvio, o tempo
todo. Muitos faziam isso adorando julgamentos morais muito rígidos e, com
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isso, se defendiam desse sistema de acusações que classificava o grupo (era
comum apontarem outros colegas como portadores de comportamentos desviantes ou violentos).
É no interior dessa lógica que os(as) jovens vão estabelecer as suas hierarquias em relação aos "desvios sexuais". Retomando um exemplo anterior, a
idéia de que muitas "meninas" já teriam experimentado programas sexuais, é
a idéia que elas mais rej eitam. Já a homossexualidade feminina, por outro
lado, é o comportamento, visto como desviante, mais aceito. Numa hierarquia
do que é, para eles(as), mais aceitável e menos aceitável em termos de comportamento sexual desviante, ter sido "garota de programa", ou ter passado
por qualquer experiência na prostituição, é o mais intolerável.
Para concluir a minha apresentação, gostaria de destacar uma observação
sobre as manifestações da violência sexual na vida desses(as) jovens. É claro
que alguns deles(as) já tinham vivido situações de violência sexual , no entanto, chamou atenção os inúmeros relatos dessas situações nos locais de moradia. Referiram-se a um tipo de violência sexual que aparecia especialmente
relacionada com uma posição de preservação que as "meninas" pretendiam
adotar nestes locais. Elas queriam escolher os seus parceiros e se diziam, por
causa disso, perseguidas pelos "garotos" envolvidos com o tráfico de drogas
local. Segundo elas, esses "rapazes do movimento" passavam a persegui-las
porque estavam se comportando como "garota metida", "que não dá bola"
etc. Ocorria que com isso, elas se sentiam, efetivam ente, em situações de ameaça, ou acabavam sendo mesmo estupradas. Nessas situações, a fuga para a rua
acabava se tornando quase sempre in evitável. Ao contrário do que julgavam as
instituições, as ruas eram vistas como um espaço de proteção dessas ameaças e
investidas. Porque essas adolescentes queriam "se preservar", escolher os seus
parceiros, fugir do poder e da violência masculina impostos pela atividade do
tráfico de drogas, é que elas acabavam procurando as ruas.
Tudo isso, reforça as nossas reflexões em torno dessa invenção social que é
a "problemática dos meninos e meninas de rua" e que, como observamos
rapidamente, é, no mínimo, muito mais multifacetada e complexa. Também
nos interpela sobre a maneira como os(as) jovens vêm experimentando as
suas relações de gênero e vivências sexuais, uma vez que as classificações políticas das instituições - com as suas visões "humanitárias" que se inscrevem
numa discussão mais geral dos modernos "dit>cursos da piedade", conforme
analisou Luc Boltanski -. têm se constituído numa barreira à melhor compreensão das suas experiências. Tudo isso vem promovendo o distanciamento
presente entre essas instituições e seu público-ben eficiário. E, infelizmente,
abri muitas lacunas sobre, como, afinal, temas como a sexualidade e o gênero
poderiam ser melhor abordados no âmbito dos serviços dessas instituições.
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tema "jovens e as perspectivas
de gên ero" comporta uma série
de discussões relevantes. Entre
elas destaca-se, atualmente, o debate em torno da gravidez na
adolescência. Contudo, antes de um d€bat€
entrar neste tema especificamencont€mporân €o
te, é necessário introduzir, mesmo que de maneira breve, o
tema das relações de gênero.
Fabíola Rohden
Em primeiro lugar é preciso
(Instituto de Medicina Social - UERJ)
esclarecer que a distinção entre
sexo, gênero e sexualidade é fundamental para que tenhamos em mente as
várias dimensões em jogo no tema que estamos tratando. O sexo é entendido
aqui com referência ao que costumamos associar a uma determinação biológica. O gênero se refere a tudo aquilo que é socialmente atribuído por cada
sociedade, em determinado momento de sua existência, a cada um dos sexos.
Assim, por exemplo, imaginemos que em uma dada sociedade as mulheres
devem vestir saias, usar os cabelos compridos e cuidar das crianças - nessa
sociedade atributos do gênero feminino; enquanto os homens devem vestir
calças, usar os cabelos curtos e providenciar o sustento da casa- atributos do
gênero masculino. Mas, em outras sociedades esses atributos podem se apresentar de forma inversa, cabendo aos homens cuidar das crianças, por exemplo e às mulheres, providenciar a comida. O interessante é que a variação com
que as sociedades humanas lidam com esses atributos de gênero, jogando
determinados valores e comportamentos ora para o gênero feminino e ora
para o gênero masculino, é extremamente ampla e significativa. Isso nos mostra, acima de tudo, que o que normalmente se atribui em nossa sociedade a
homens e a mulheres, longe de ser um dado natural, é simplesmente parte
desse jogo de numerosas possibilidades. Resta ainda falar do conceito de sexualidade que se refere à consideração das variadas formas de expressão e
manifestação do desejo sexual, dos tipos de hábitos e valores associados às
práticas sexuais ou ainda das opções sexuais diferenciadas (por uma pessoa
do m esmo sexo, por exemplo).
Historicamente, nas ciências sociais e e~ especial na antropologia, um
passo importante na relativização das diferenças foi exatamente reconhecer
que aquilo que era atribuído a homens e a mulheres variava enormemente em
função do contexto, apesar das distinções corporais. Uma contribuição importante para tanto foi o trabalho de M. Mead ( 1979) intitulado Sexo e Temperamento publicado inicialmente na década de 1930. Nesta obra Mead relata
como em sua pesquisa na Nova Guiné, em uma área de cerca de 160 quilô-
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metros, encontrou três tribos qu~ apresentavam significa tivas diferenças nas
atribuições de características a homens e mulheres. Entre os Arapesh um
caráter maternal e em especial o traço da docilidade era incentivado e defi nia o comportamento tanto de homens quanto de mulheres. Na nossa sociedade, em geral, este é um traço atribuído às mulheres. Entre os Mundugumor
também não havia um padrão de distinção claro mas a característica central
era a agressividade - qualidade que na sociedade ocidental é associada aos
homens. Já entre os Tchambuli os homens eram identificados como gentis e
as mulheres como fortes e bravas - as diferenças são bem marcadas mas de
acordo com um padrão que representaria uma inversão em relação ao mo delo ocidental.
É claro que o corpo impõe certas marcas importantes. Mas o fundamental
é como cada sociedade trata de forma particular estas marcas. O mais importante é ter em mente que as características de gênero são culturais e, portanto,
são expressões de diferentes e variados contextos socia is.
Vou tratar do tema da gravidez na adolescência e da iniciação à vida adulta
dos jovens tendo como base a pesquisa "Gravidez na adolescência: estudo
multicêntrico sobre jovens, sexualidade e reprodução no Brasil" (Pesquisa
I
Gravad). Este estudo está sendo realizado por uma equipe interdisciplinar
composta por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal da Bahia.
Consiste em uma combinação de m etodologias qualitativa (realização de I 23
entrevistas em profundidade) e quantitativa (um survey com 4602 jovens) em
três grandes capitais brasileiras de três regiões diferentes: Porto Alegre, Rio de
2
Janeiro e Salvador.

Este projeto fo i elaborado inicialmente por Maria Luiza Heilborn (IMS. Universida de do Estado do Ri o de Janeiro). Michel Bozon (INED. Paris). Estela Aquino (MUSA/ISC.
Universidade Federal da Bahia). Daniela Kna uth (NUPACS, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul) e Ondina Fachel Leal (NUPACS, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul). A pesquisa foi realizada por três centros de pesq uisa: o Programa << Gênero, Sexualidade e Saúde>> d o Instituto de Medicina Social/UERJ. o Programa de Est udos «Gênero.
Mulher e Saúde>> do Instituto de Saúde Coletiva/UFBA e o Núcleo de Pesquisa em Antropologia do Corpo e da Saúde/ UFRGS. O grupo de pesqui sad o res da eq uipe GRAVAD
compreende Maria Luiza Heilborn (coordenadora), Estela Aquino. Dani ela Knauth. Michel
Bozon, Ceres Victora. Fabiola Rohden, Cecilia McCalum, Tania Salem e Elaine Reis Brandão.
O consultor estatístico é Antonio José Ribeiro Dias (JBGE). A pesquisa é fmanciada pela
Fundação Ford e conta com apoio do CNPq.
2

As reflexões aqui apresentadas estão baseadas no prim eiro artigo coletivo do projeto

GRAVAD. (Heilborn et ai 2002).
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Talvez a contribuição mais importante que essa pesquisa possa oferecer nesse
momento (na medida em que os dados do survey ainda não estão processados)
é uma reflexão acerca do que representa o debate em torno da gravidez na
adolescência na sociedade brasileira atualmente. A primeira constatação a fazer
diz respeito à presença constante do tema nos diversos veículos de comunicação
nos últimos anos, o que já indica uma atenção especial ao fenômeno.
Em geral se percebe esse evento como sendo extremamente prejudicial à
vida da menina que engravida. Fala-se muito que a gravidez na adolescência é
um problema de saúde pública, é um problema para mãe, é um problema
para criança. Mas, dificilmente se tem uma compreensão mais aprofundada
do que acontece. Uma primeira questão suscitada por esse quadro é: se o alerta
em relação à gravidez na adolescência é tão impactante na mídia, por que
continua a impressão de que a cada ano mais mulheres engravidam em uma
idade considerada precoce?
Diante dessa grande atenção ao evento da chamada gravidez na adolescência, propomos o desafio de refletir sobre o significado social do interesse
nesse fenômeno . Além disso, procuramos discutir quais são de fato as suas
características. Algumas questões fundamentais guiaram nossa reflexão: A gravidez na adolescência significa a mesma coisa para uma menina de classe média e para uma menina de classe popular, para uma menina negra e para uma
menina branca? Há diferenças regionais em questão? Os homens que engravidam
essas moças têm a mesma idade que elas ou são mais velhos? No caso dos
homens mais velhos, ainda estaríamos falando de gravidez na adolescência?
Quando os dois parceiros têm menos de 20 anos falaríamos de gravidez entre
adolescentes? Os casos de gravidez acontecem em situações nas quais já havia
uma união do casal, um relacionamento mais estável ou um relacionamento
eventual? Será que estamos falando do mesmo evento quando consideramos
todas essas diferenças possíveis? Essas são apenas algumas das questões que
colocam em cena o fato de que não estamos tratando de um fenômeno homogêneo e que há a necessidade da compreensão da diversidade que apresenta. Outro elemento importante para discussão se refere à idade utilizada para
falar de adolescência. Uma série de estudos e a própria Organização Mundial
da Saúde definem adolescência como a faixa etária que vai dos lO aos 19
anos, certamente uma período bastante amplo e com variações importantes
que precisam ser consideradas.
O primeiro problema que nos propusemos a investigar foi: por que o
fenômeno da gravidez na adolescência se tornou tão relevante e com tanta
repercussão pública? Isso teria a ver com um aumento significativo no número de adolescentes grávidas? Pesquisando os dados referentes a isso, podemos
afirmar que há sim uma mudança mas, dentro de um contexto mais específico que é o da rápida transição demográfica no Brasil. Para citar apenas um
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dado, nas últimas décadas temos uma diminuição muito importante no número de filhos. Entre 1965 e 1990, a fecundidade cai de quase seis crianças
por mulher para um pouco mais de duas por mulher. Já a fecundidade adolescente vem aumentando sua participação relativa na fecundidade total (passando de 7,1% em 1970 para 14,1 % em 1991). Ou seja, enquanto a
fecundidade dos demais grupos etários sofre uma redução muito expressiva,
3
o mesmo não acontece com as adolescentes.
Entender porque a gravidez na adolescência tem tido tanta visibilidade
nesses últimos anos torna-se um fator fundam ental. Nesse caso, é imprescindível perceber como as expectativas em relação ao jovem mudaram bastante
nos últimos tempos. A expectativa em relação à vida de um jovem e sobretudo
em relação à vida de uma mulher têm sofrido muitas transformações nas
últimas décadas. Sobretudo a partir da década de 1960 iniciou-se um processo de entrada maciça da mulher no mercado de trabalho, de aumento do nível
de escolaridade da mulher, do uso cada vez mais freqüente de métodos de
controle da natalidade. Tudo isso, ao lado do impacto do movimento feminista, fez com que se valorizasse cada vez mais a autonomia das mulheres e a
realização de um projeto escolar e profissional. Há, portanto, uma mudança
na expectativa do processo de passagem para a vida adulta das jovens de hoje
em dia com relação às jovens de algumas décadas atrás. O que concebemos
como modelo ideal atualmente é que um jovem, homem ou mulher, consiga
primeiro completar sua escolaridade, entrar com sucesso no mercado de trabalho e só posteriormente dar início à constituição de uma nova família.
O problema é que na prática as coisas são bem diferentes do padrão
ideal. Muitas vezes, com variações importantes dependendo da classe social,
os jovens já saem da escola precocemente e não conseguem postos de trabalho adequados às suas expectativas. Um episódio de gravidez na adolescência
freqüentemente ocorre em um contexto onde já houve o abandono da escola.
Sendo assim, diante desse contexto bastante complexo, é perigoso, por exemplo, afirmar que a gravidez na adolescência é responsável pela evasão escolar.
Generalizações desse tipo podem encobrir significativas diferenças relacionadas à desigualdade social que são definidoras do futuro desses jovens .
Se consideramos um apanhado geral sobre a literatura que trata do tema,
identificamos discursos que vão responsabilizar a gravidez da adolescência
por uma série de males, muitas vezes de forma apressada e homogeneizadora.
Esses discursos vão variando ao longo do tempo, mas têm esta característica
comum. Por exemplo, até a década de 1970, tínhamos a ênfase da biomedicina
nos riscos para a saúde da mãe e da criança na situação de gravidez na adoles-
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cência. Sucede-lhe um discurso de ordem mais psicológica que vai centrar-se
no tema da "imaturidade psicológica" das adolescentes. E finalmente temos o
discurso que vai associar a gravidez na adolescência ao aumento da pobreza.
De forma sintética o que podemos comentar é que esses argumentos não
conseguem dar conta da complexidade e densidade que o fenômeno de uma
5
gravidez na adolescência pode apresentar dependendo de cada situação.
Todos esses discursos implicavam em falar de prevenção da gravidez na
adolescência. O próprio uso do termo prevenção aponta para a necessidade de
uma discussão mais aprofundada já que parece no mínimo inadequado utilizar um termo que se refere em geral à necessidade de "evitar doenças" para
falar de gravidez. Se consideramos que em algumas situações essas gravidezes
são desejadas, parece ainda mais problemático o uso desse conceito.
Sendo assim, a conclusão inicial a que podemos chegar é que não podemos partir de um ponto de vista que homogeneíze o que é a gravidez na
adolescência. Precisamos problematizar esses discursos que tomam este fenômeno como algo único. Isso significa inserir o tema da gravidez na adolescência em um contexto mais amplo e sobretudo considerar a grande diversidade
dos jovens brasileiros de acordo , principalmente, com as variações sócio-econômicas e culturais. Só conseguiremos entender o evento da gravidez na adolescência se, por um lado, inserirmos este problema em cada contexto social e
se, por outro, considerarmos o impacto que tem nas trajetórias biográficas de
cada sujeito. Dependendo de todas essas condições sociais e inclusive das reações da família, pode ser muito diferente a experiência de uma gravidez para
uma moça de 18 anos de classe média ou para uma menina de 13 anos de
classe popular.
Além disso é preciso também considerar a dimensão das relações de gênero. Ou seja, por exemplo: o que significa para um homem e para uma
mulher ter um episódio de gravidez nessa fase da vida7 O que representa a
gravidez e a maternidade e paternidade do ponto de vista das relações entre
homens e mulheres que a nossa sociedade prescreve7 A situação conjugal, a
situação de parceria, a existência de um relacionamento estável ou não são
condições importantes a serem consideradas no entendimento do impacto na
biografia desses jovens da ocorrência de uma gravidez e quais as decisões
tomadas em função disso. Precisamos considerar os episódios de gravidez à
luz dos projetas de vida desses jovens e das ~ondições materiais de existência
em que de fato vivem.
Essa breve reflexão tem origem nas entrevistas realizadas com jovens, que
nos colocam uma série de desafios. Quando uma entrevistada , moradora de
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uma favela no Rio de Janeiro que engravidou durante a adolescência, nos
conta como a gravidez mudou spa vida, somos obrigados a entender o fenômeno de uma maneira mais realista. Segundo ela, sua vida já não tinha grandes expectativas. Já havia saído da escola e não tinha trabalho. Era tratada pela
família e pela rede de relações como mais uma "menina irresponsável". Depois da gravidez, passado um período inicial de recriminações públicas, passou a encontrar um novo lugar, o lugar da futura mãe, tão valorizado na nossa
cultura. Segundo ela, sua vida mudou, sendo o filho seu novo projeto de vida
e o que lhe trazia a dignidade, a valorização tão desejada. Esse caso nos obriga
a pensar em como uma experiência de gravidez pode ser considerada positiva
pelos próprios jovens, mesmo em uma idade que avaliamos como precoce.
Mas, longe de "glamourizar" essa experiência, devemos ter o compromisso de
tentar entender, de uma maneira mais próxima e comprometida, a juventude
de nossas cidades, considerando principalmente a multiplicidade de experiências, expectativas e condições sociais em jogo.
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P

ensar a Cidadania hoje implica

o cidadania
com o

na compreensão de, pelo menos,
3 movimentos que orientarão
minha exposição. Uma compreensão que passa, em primeiro
lugar, por uma retomada, mesmo que rápida, dos conceitos
que ao longo da experiência ocidental, estiveram nas bases, e forjaram modelos históricos de cidadania nas diferentes realidades, cuja materialização esteve
vinculada à trajetória dos países Ana Maria Quiroga
centrais.
(ISER)
Em segundo lugar, por uma
análise das configurações assumidas pela cidadania nas realidades, ditas periféricas, como é o caso da América Latina, em geral, e o Brasil, em especial.
Nestas, mesmo que referenciadas por conceitos e modelos mais gerais,
construídos nas tradições do pensamento ocidental, sua concreção histórica
não se efetivou da mesma forma. Ao contrário, tivemos um percurso de modelos considerados "imperfeitos" de cidadania onde, apenas, parte da população foi considerada, e tratada, enquanto cidadãos.
O terceiro elemento de nossa reflexão será portanto, o exame dos
parâmetros e indicadores que, a nosso ver, devem ser contemplados nesse
novo olhar de forma a captar, e compreender, nossa contribuição nas tarefas
de construção de sociedades contemporâneas mais justas e solidarias.

indicador
social

Uma rápida incursão na
tradição ocidE:ntal
O conceito de cidadania possui um longo percurso no pensamento filosófico e político- social que fugiria aos limites desta comunicação para sua
reconstituição, tanto em termos conceituais como em termos das sucessivas
concreções assumidas ao longo da história política ocidental. Entretanto, dessa trajetória, alguns elementos fundantes do "conceito merecem ser retomados
como forma de iluminar a análise do tempo presente ou seja, a de um mundo
que não mais se reconhece nos parâmetros econômico- sociais e ético- políticos que presidiram à emergência das sociedades antigas e modernas. Assim, as
dimensões do indivíduo e seus interesses, do bem comum ou da res publica, e
da comunidade e seu pertencimento estão na base das concepções de cidada-
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nia que desde os antigos, passand.o pelas concepções dos modernos , atingem
o debate da cidadania no mundo contemporâneo.
A construção da idéia da autonomização do indivíduo, seus interesses e
sua libertação das cadeias que o submetiam a comunidades exclusivas e auto
referidas constituiu-se numa das pedras fundamentais da perspectiva da Mo dernidade. Articuladas a ela foram construídas noções d e direitos cuja
titularidade marca a essência das perspectivas mais liberais de cidadania. Assim, a cidadania como o acesso a direitos reconhecidos pela estrutura jurídico-política onde é priorizado o indivíduo e seus interesses, está presente e
marcou diferentes modelos de civismo, de constituição de sujeito e, posteriormente, de modelos de proteção social nas sociedades capitalistas, com ênfase
naquelas de tradição liberal anglo-saxã.
Uma segunda perspectiva fundante do conceito de cidadania presente desde o republicanismo clássico até sua retomada contemporânea, por autores
como Hannah Arendt , distingue-se da concepção anterior, na medida em que
prioriza o bem comum como virtude cívica. Aqui a res publica, a supremacia do
bem coletivo e a disponibilidade do cidadão para concessões em favor da
coletividade constitui a marca da noção de cidadania. Articulada a uma noção
de espaço público, essa perspectiva fundamentou modelos de ação dos Estados Modernos e seus sistemas de proteção social. Neles, em nome da justiça,
da solidariedade social e face às lutas de novos sujeitos constituídos enquanto
cidadãos, foram erigidas instituições republicanas, leis e direitos políticos e
sociais que caracterizaram a tradição das sociais-democracias européias.
Uma terceira perspectiva, relacionada à anterior (mas não confundida com
ela,) prioriza a noção de pertencimento a uma comunidade política. Nesta
concepção, a visão comunitária da cidade dos antigos, se transforma na versão
moderna de nação para construir um conceito de cidadania que se fundamenta no reconhecimento recíproco dos indivíduos (e na atribuição de direitos) por sua condição de identidade e pertencimento a uma comunidade de
iguais. Alguns autores vão indicar que a expressão modelar dessa perspectiva
tem, como um dos exemplos históricos, a concepção de cidadania alemã cujos contornos de pertencimento se definiam em torno à raça germânica. Essa
dimensão comunitária de cidadania tem como um dos elementos importantes a identidade de origem e destino comuns entre os sujeitos participantes,
identidade que é acionada, em diferentes níveis e com graus distintos de intensidade, pelas instâncias de poder, na obtenção da submissão e de sacrificios
individuais em favor dos interesses da coletividade.
Evidentemente, esses três elementos que fundam concepções distintas de
cidadania não se encontram em "estado puro" em nenhuma experiência histórica. Sua concreção é muito mais uma questão de ênfase maior ou m enor
em cada um deles, sendo que a titularidade de direitos básicos, as noções de

a cidadania como indicador social

justiça e solidariedade e a identidade coletiva terminaram constituindo-se
nos pilares sobre os quais foi construída a condição de "ser cidadão" nos
países com maior tradição sócio-política e, igualmente, em referências para se
pensar a cidadania e seus desafios no mundo contemporâneo.

Os dE:safios da cidadania
no mundo contE:mporânE:o
A compreensão da cond ição da cidadania hoje e a busca de novos
direcionamentos tornou -se extremamente complexa, uma vez que em todo
mundo contemporâneo, suas dimensões e suas práticas começaram a ser confron tadas por inúmeros fenômenos e processos. Se até a metade do século XX,
a situação dos países centrais e periféricos se distinguia radicalmente, nos projetamos no século XXI com uma série de tendências e impactos comuns. Em
todo mundo ocidental, para focalizar apenas um universo mais conhecido
por nós, quase poderíamos dizer que a cidadania se vê hoje desafiada a uma
ampliação e a uma estruturação em moldes distintos dos que foram concebidos em suas formas mais clássicas.
Em primeiro lugar, a mundialização da economia que atinge de forma
p lanetária as finanças, o comércio , a produção, os serviços e os sistemas
informacionais tem gerado enormes transformações nas relações internacionais e na estrutura interna dos diferentes países. Se, de um lado, pode-se dizer
que aumentaram as possibilidades de bem estar, pela ampliação e diversificação dos itens de consumo postos à disposição das diferentes populações, de
outro, essas se vêem confrontadas com enormes níveis de instabilidade laboral
e inseguranças sócio- econômicas, culturais e subjetivas. Neste contexto, emergem e ganham relevância, fenômenos tradicionalmente considerados como
característicos de países do terceiro mundo: desemprego, pobreza, exclusão
social, conflitos étnicos, processos migratórios além de enormes incertezas
quanto ao destino e aos h orizontes de futuro para sua juventude.
Em seg undo lu gar, a planetarização das instâncias de decisão/ gestão
política e a atuação de organizações transnacionais e instituições supranacionais
estipulam modificações nas regras e procedimentos de governança e nos sistemas político- administrativos de cada nação .. Com isso, os Estados Nacionais
não só integram um novo desenho de relações externas como se vêem compelidos a mudanças em suas constituições ·e métodos de ação interna (reduzindo sua estrutura, suas regulações, suas políticas de intervenção e principalmente, seus sistemas protetores), o que repercute , obviamente nas relações
com sua população. Em certo sentido, a transnacionalização das gestões políticas contribui para distanciar o cidadão comum da participação na vida pú-
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blica, reduzindo a possibilidade de mobilização das populações para projetas
nacionais e locais nos quais elas se sintam concernidas. É importante destacar
entretanto que os Estados Nacionais, apesar de mais constrangidos em suas
possibilidades de atuação, permanecem responsáveis pela administração da
conflitualidade interna dos países, tendo que compatibilizar as contradições
entre operar políticas macroeconômicas restritivas (e muitas vezes, recessivas)e
ao mesmo tempo, atender demandas sociais e políticas decorrentes e necessárias à democracia e ao desenvolvimento de seus povos.
Em quase todos países e em diferentes níveis (central/ regional/ local), são
vividos processos ligados às reformas do Estado. Essas têm incidido fortemente
sobre sua atuação na área dos serviços públicos, da seguridade e das demais
políticas e programas sociais. Em todas elas têm sido adotados modelos de
financiamento/ gestão total ou parcialmente privatizados o que tem gerado
mudanças, freqüentemente profundas, no perfil do atendimento, além da adoção de institucionalidades mais complexas nas decisões e execuções das políticas, em virtude da participação de outros atores individuais e organizacionais
nas parcerias ou na substituição ao Estado. É importante destacar que todas essas
áreas são fundamentais dentro da perspectiva da cidadania, uma vez que sobre
elas foram construídos campos, mais ou menos amplos, de direitos. Ademais
disso, por representar forte relação com as necessidades da população, essas
áreas representam também um cenário onde, de forma mais nítida, a população
avalia os poderes públicos, sentindo-se (ou não) por eles atendida ou assistida.
Em terceiro lugar, a mundialização da cultura realizada através da ação
dos sistemas informacionais, da expansão da mídia eletrônica, de toda a produção da indústria cultural e da publicidade, da ampliação do turismo (real e
virtual) e dos deslocamentos populacionais, que atravessando o mundo contemporâneo, têm colocado em contato povos, idéias e valores, hábitos e modos
de vida, padrões de consumo e sensibilidades. Aliadas às demais transformações, as operadas ao nível da cultura, têm corroído as bases de sustentação
das concepções de Nação e Identidade Nacional tão importantes na construção das perspectivas de cidadania.
Todos esses fatores ligados às transformações políticas e societárias do
mundo globalizado, se por um lado, desencadeiam problemas e desafios às
bases sobre as quais se sustentavam as configurações anteriores da cidadania,
por outro, abriram toda uma série de outras possibilidades:
• A emergência de novos atores sociais cuja presença e força na sociedade
não se fundamenta na vinculação produtiva ou de classes - nos moldes do
pacto social moderno- mas em outras bases ligadas às etnias (negros, indígenas) aos deslocamentos populacionais de grupos com origens nacionais comuns ( os migrantes e imigrantes), às faixas etárias ( jovens e idosos) ou à
condição de gênero e à orientação sexual (mulheres e grupos homossexuais) ,
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e às próprias opções religiosas. Essas categorias manifestam distintas possibilidades de vinculações sociais e identificações para além do pertencimento ao
corpo político de uma nação e à constituição de uma lealdade única em torno
da identidade nacional. A partir destas outras possibilidades e lugares, novas
demandas são integradas à agenda pública e os indivíduos postulam novos
direitos coletivos: à diferença, à legitimidade e ao respeito a suas crenças, condições e modos de vida diferenciados.
• A eclosão de novas demandas, seja vinculadas a garantir o lugar econômico, social e político desses grupos no contexto das relações societárias, seja
voltadas para a eliminação de mecanismos e processos excludentes e
discriminatórios de sua presença e participação social. Essas demandas põem
em relevo as condições desfavoráveis vividas por diferentes segmentos em
relação ao emprego, às discriminações sociais, às violências e segregações em
diferentes níveis. Além disso, outras dimensões da vida social, das crenças e
das subjetividades são politizadas e trazidas para o espaço público.
• O aparecimento de novas formas de expressão e mobilização coletiva que
complementam , ou subs t ituem, as antigas organizações e formas
institucionalizadas de manifestação da vontade política e da representação nos
sistemas jurídico- políticos dos diferentes países. Essas novas formas aparecem em virtude tanto do distanciamento e da descrença nos mecanismos e
processos políticos tradicionais quanto na necessidade de busca de formas
com as quais os sujeitos tenham maior identificação. Nesse sentido, ganham
relevância expressões políticas manifestadas através da cultura e das manifestações culturais. A própria reafirmação dos modos de vida das populações e
seus grupos internos passou a constituir-se em forma de manifestação política, o que tem representado efeitos contraditórios de avanços e retrocessos na
perspectiva de uma cidadania mais ampla . De qualquer forma , a cultura aparece como uma instância potencial de estabelecimento de "links" não só no
interior dos diferentes segmentos como entre grupos sociais distanciados pelas desigualdades econômicas e sociais. Além disso , outras propostas de m anifestação e mobilização estão igualmente postas nos cenários nacionais e internacionais. Elas são representadas, a nível internacional, pelo reaparecimento (e
pela resignificação) do fenômeno das multidões, que vem recentemente sendo estudado por autores (como Marazzi,2002) a partir de manifestações de
contraposição às Conferências de Organismos Transnacionais(FMI, OMC, Grupo dos 7. etc.) A nível interno dos países, têm ~rescido igualmente as manifestações coletivas de inconformidade e repúdio que agregam, nas ruas, diferenciados setores da população. Nessas manifestações são construídos, coletivizados
e politizados novos símbolos e ícones até então pertencentes a esferas cotidianas e privadas da vida sociocultural. Finalmente , é importante destacar duas
outras novas formas de mobilização de coletivos de indivíduos/ cidadãos: são
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aquelas viabilizadas pelas redes informacionais que, cortando espaços,
interconectam indivíduos, grupos e organizações em função de interesses
temáticos, causas, demandas e perspectivas de lutas comuns. Além destas, os
meios de comunicação coletiva, por seu poder de dar visibilidade (e emoção)
às questões sociais e políticas, têm exercido um papel fundamental no campo
da cidadania, por constituírem, nas sociedades contemporâneas, uma das instâncias "por excelência " de atuação das pressões de opinião pública. Evidentemente, como meios de expansão da cidadania, tanto a utilização das infovias
como dos meios de comunicação se defrontam com as contradições ligadas às
enormes desigualdades de acesso a esses meios, seja entre os diferentes países,
seja internamente, entre os grupos sociais principalmente os mais
desfavorecidos.
• A emergência e o fortalecimento de novos mediadores- indivíduos, grupos
profissionais e organizações - que a partir da radicalização contemporânea das
diferenças e desigualdades sócio-culturais têm atuado nos processos de interação,
comunicação e negociação entre grupos sociais e esferas da sociedade e do poder
político. De fato, se se pode dizer que o mundo dispõe hoje de poderosos aparatos tecnológicos com capacidade de cortar espaços e tempos estabelecendo fluxos
de comunicações rápidas e imediatas, contraditoriamente as sociedades vivem internamente uma ampliação de distâncias e barreiras sociais e culturais entre seus
segmentos e grupos sociais. Processos de incomw1icação social, atitudes de intolerância e racismo, medos sociais são alguns dos fenômenos que desafiam a vida
associativa contemporânea, dificultando os processos participativos e a arena da
negociação democrática. O aparecimento de novos atores complementando ou
substituindo os mediadores políticos clássicos (chefes e representantes políticos,
partidos, sindicatos, etc.)responde a essas novas necessidades de trânsito e interlocução entre mundos diferentes e desiguais no acesso aos bens materiais e simbólicos da sociedade. Assim , seja no campo da cultura, seja no campo da política e
da ação social, despontam hoje toda uma série de atores da Sociedade Civil Organizada (ONGs, movimentos associativos, movimentos de usuários, grupos culturais etc.). São atores com capacidade de circular socialmente, compreendendo
diferentes códigos e valores, que colaboram na tradução das diferenças. Deve-se
destacar que, do ponto de vista mais político, esses mediadores mesmo com legitimidade junto aos diferentes grupos e segmentos não se propõem a representálos politicamente. Entretanto, em muitos casos, sua ação está voltada tanto para a
defesa de causas e direitos, como para o acolhimento de demandas, qualificandoas e traduzindo-as em projetos sociais.
• Os projetos e organizações voltados para juventude têm assumido essa
condição de mediadores sendo, de modo geral, marcados pelo trânsito entre
realidades sociais diferentes e desiguais. As transformações contemporâneas,
com seus dilemas e possibilidades, colocam como desafio a necessidade de
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novos olhares e novos indicadores através dos quais essa intervenção possa ser
compreendida teoricamente, e construída empiricamente.

A Cidadania como basE:
dE: lndicadorE:s Sociais
Se se pode dizer que o século XIX foi caracterizado pela construção dos
Estados Modernos. e o século XX configurou, mais nitidamente, as Nações, o
século XXI tem como meta a construção das Sociedades, hoje dilaceradas por
profundas desigualdades econômicas, políticas e sócio- culturais.
Combater as desigualdades. recolocar a Igualdade e a Justiça Social, constituem pois metas prioritárias que convocam diferentes setores da sociedade
para o seu enfrentamento, nesse novo século. Nesta perspectiva, a construção
da Cidadania é retomada e ganha relevo. Que significa construir a cidadania e
que significa ser cidadão hoje ?
De um ponto de vista mais geral, a cidadania num contexto de desigualdades, significa ser inclusiva economicamente, ser fortalecedora de laços e vínculos sociais e ser acolhedora do culturalmente diverso.
Por outro lado, ser cidadão no mundo contemporâneo, significa, em
termos substantivos, pertencer a uma coletividade organizada segundo determinadas crenças . normas e procedimentos que coordenam a ação comum e as ações individuais para afrontar problemas e conflitos, que dizem
respeito ao espaço e à esfera coletiva.(Thiebaut,l998). Ser cidadão é portanto pertencer e sustentar, mesmo criticamente, essas crenças e normas e,
também, modificá-las e alterá-las uma vez que o pertencimento cidadão não
é passivo. Pelo contrário, a cidadania implica numa postura ativa onde a
participação "naquilo que é feito" marca o processo de construção do cidadão: "O cidadão se faz, fazendo sua cidade" .
Considerando que uma das dimensões fundamentais da cidadania é seu
exercício, torna-se importante a consideração, do ponto de vista da sociedade, das condições e salvaguardas(ao nível dos direitos) para essa participação cidadã , e do ponto de vista dos indivíduos, seu pertencimento, seus
motivos e formas de ação para atuar no espaço coletivo.
Neste sentido, o conceito de cidadania hoje, de certa forma, articula as
três matrizes básicas do pensamento clássico, recuperando a noção de Comunidade .
No entanto, não se trata de uma comunidade homogênea ou de um pertencimento articulado por origens e destinos comuns. como supunham os
comunitaristas. Trata-se de uma noção de Comunidade Complexa marcada
por diferenças e desigualdades e por uma pluralidade de ordens normativas
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entre as quais os indivíduos devem optar. Obviamente há referentes comuns
e graus de institucionalização postos às diferentes gerações e grupos. Entretanto, ao sujeito contemporâneo as crenças não se revestem de caráter absoluto nem seus princípios morais assumem dimensões imutáveis. A possibilidade de um duplo, (ou de múltiplos) registras e de defrontar- se com
lógicas de operação distintas, e por vezes conflitivas, marca a condição de
pertencimento e a reflexibilidade do indivíduo contemporâneo.
Essas características assumem maior gravidade quando, em sociedades
marcadas por desigualdades, são considerados grupos sociais mais pobres,
grupos étnicos, ou segmentos juvenis cujas condições e modos de vida estão mais distantes, e questionam os padrões dominantes. Aqui as desigualdades e diferenças terminam construindo sistemas éticos dualistas, que orientando a ação dos indivíduos e grupos colocam barreiras e desafios à construção de múltiplos comuns que possam mobilizar a sociedade e dar sentido à cidadania .
A construção da cidadania como processo social mais amplo e como
elemento de orientação do que- fazer profissional implica portanto em:
Ter as desigualdades como condição a ser radicalmente combatida e superada;
Considerar os indivíduos como sujeitos de direitos, portanto reflexivos e
ativos nas formas de conceber e enfrentar tanto suas condições de existência, como suas práticas de ação coletiva.
Acolher as diferenças sociais, culturais e subjetivas pelo que elas representam de diversidade, de dinamismo e de riqueza social;
Incorporar a tolerância como elemento fundamental no equacionamento
das diferenças e no enfrentamento das discriminações que impedem o exercício da cidadania ;
Considerar as comunidades, e outras esferas mais privadas, como espaços
sociais fundamentais de localização social dos indivíduos, de construção de
identidades, de lealdades e de possibilidades de virtudes cívicas;
Ampliar as orientações de ação mais localistas para a esfera pública através
da afirmação de determinados valores e perspectivas que tenham sentido de
múltiplos comuns. E aqui podem ser considerados tanto padrões construídos
de acordo à experiência histórica e atual das diferentes sociedades e seus grupos internos, como aqueles extraídos da afirmação minimalista de determinados valores que hoje podem ser considerados como patrimônio ocidental (e
universal do gênero humano) quais sejam, o valor da Vida, da Paz, da Justiça
e dos Direitos Humanos, da preservação da Natureza, etc.
Esses elementos presentes numa perspectiva de cidadania são, a nosso ver,
os que devem presidir à construção de políticas e programas sociais e à sua
análise através de indicadores.

a cidadania como indicador social

O que estamos chamando de indicadores sociais para a cidadania é precisamente isso. Trata-se da construção de parâmetros através dos quais se possa
apreciar a contribuição que determinadas políticas possam dar para o avanço
do processo de cidadania em nossas sociedades.
As concepções mais usuais de indicadores se referem ao uso de medidas,
em geral, escalas numéricas ou classificatórias( ótimo/bom/ regular I aceitável/inaceitável etc.) que buscam mensurar a magnitude dos fenômenos comparando-os a um padrão estabelecido. Esse padrão, no caso das políticas e
programas sociais, é construído por referência a uma meta a ser alcançada,
cuja maior ou menor aproximação determina o êxito ou o fracasso do empreendimento analisado.
A lógica que comanda a construção dos indicadores de avaliação das políticas giram em torno da uniformização das fontes de dados; da homogeneização dos informantes; da possibilidade de informatização de dados referentes a
eficácia, eficiência e produtividade dos empreendimentos sociais no alcance
das metas estabelecidas. Essas são formuladas e formatadas pelos planejadores
e/ ou financiadores, onde a questão da validade estará dada pela capacidade
da experiência de corresponder, em maior ou menor grau, aos critérios que
foram estabelecidos para os empreendimentos.
Essa forma de operação fortemente homogenizadora, em grande parte dos
casos , significa uma externalidade tanto em relação aos grupos atendidos( sua
história, sua cultura, suas diferenças e potencialidades) como às informações
que fogem à "grade" dos parâmetros estabelecidos. Com isso exclui-se a possibilidade de contemplar outros tipos de ganhos alcançados pela população e
pela própria política analisada.
No caso dos projetas voltados para a juventude, essa situação os atinge de
forma nítida. Não estabelecendo indicadores para sua atuação ou simplesmente submetendo-se aos que lhe são propostos - ou impostos - pelas instâncias governamentais e órgãos financiadores, os projetas vêem limitadas as
possibilidades de avaliação de seu trabalho e de apreciação de sua contribuição aos processos e movimentos mais amplos da sociedade.
Nossa proposta para a avaliação dos Programas voltados para a Juventude, é portanto, tomar como meta a construção da sociedade e como indicadores, os elementos que caracterizam a ampliação da cidadania no mundo
contemporâneo.
Nossa tarefa será especificar, em cada programa ou projeto de intervenção,
aquelas dimensões que nos permitam avalia,r (e mensurar) os avanços e retrocessos que possamos obter nesses processos mais gerais.
Isto significa definir em que medida, considerando a realidade institucional e dos indivíduos e grupos atendidos, as intervenções realizadas puderam
contribuir, em níveis distintos, para:
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A capacitação profissional (técnica e/ ou de habilidades )voltadas para a
inclusão econômica dos indivíduos;
O fortalecimento de vínculos e laços sociais e a redução do isolamento
social;
O acolhimento e o desenvolvimento da tolerância em relação às diferenças
entre indivíduos e grupos sociais;
A ampliação da reflexibilidade dos sujeitos em relação às noções de direitos, e à formação de critérios frente a ordens normativas distintas e conflitantes;
O aumento do domínio de linguagens, códigos de significação e recursos
institucionais que circulam socialmente ( aqui incluídos tanto leitura / escrita
de textos como o acesso à informática)
A ampliação do conhecimento e da criticidade em relação a suas comunidades de referência
O aumento da participação em distintas formas de ações e instâncias coletivas civis, sejam elas sociais, culturais ou políticas;
A identificação de múltiplos comuns pelos quais, ultrapassando
particularismos e localismos, os indivíduos e grupos possam articular sua atuação na esfera pública e nos espaços coletivos.
Essas são dimensões possíveis, e n ecessárias, para inserir os programas sócio-educativos voltados para juventude no horizonte de construção da cidadania para sociedades mais justas, humanas e democráticas.
Nota Final: Segue, como exemplo, um quadro de Indicadores utilizados pelo Iser I Avaliações para o acompanhamento de um programa para jovens

Serviço Civil Voluntário /

2002. Os indicadores, construídos na perspectiva aqui apontada, referem -se a duas instâncias temporais. Uma de curto prazo (após o curso) e outra , de médio ou lo ngo prazo, a ser
utilizada de 6 a I 2 meses após o curso.

o cidadania como indicador social

lnd1codorE:s dE: mE:nsuroçoo o curto prazo (ao tmol do proqromo)

Área

Indicador

Descrição dos movimentos

Perfil cultural

Hábito de consumo

Aumento da freqüência de leitura de jornal
Aumento da freqüência de leitura de livro
Aumento da freqüência de leitura de revista

Uso de computador

Aumento da freqüência de utilização de
microcomputador
Aumento da utilização da Internet

Acesso a equipamentos

Aumento da freqüência de visitas a bibliotecas

culturais

Aumento do interesse pelo património histórico
Aumento da participação em alguma
manifestação cultural local

Cidadania

Relação com
a comunidade

Aumento da capacidade de identificação de fatos / movimentos/personagens históricos da comunidade
Aumento do conhecimento sobre processos
associativos locais
Redução do isolamento em relação a atividades
coletivas locais
Aumento da percepção de problemas locais

Atitudes cidadãs

Aumento da participação em campanhas sociais
Aumento da participação em trabalhos voluntários civis

Direitos

Redução do desconhecimento sobre direitos (sociais,
civis, humanos)
Redução da percepção da legitimidade da "justiça com
as próprias mãos"
Redução da credibilidade em "poderes paralelos"

Avaliação do programa
Serviço Civil
Voluntário como
programa social

Satisfação

Redução de aspectos negativos (motivação/aluno,
incentivo/ orientador, dedicação/ orientador)

Evasão (presença no segundo questionário)
Aumento/manutenção do nível de indicação do curso
para terceiros
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(€ntr€ 6 m€s€s € 1 ano da conclusao do proqramal

Área

Indicador

Descrição dos m ovimentos

Perfil sócio-

Trabalho

Aumento do score médio de dignidade de trabalho

econômico

Aumento da empregabilidade
Aumento do tempo médio de emprego
Ampliação de mecanismos de proteção social (autonomia, seguros ou carteira assinada)
Ampliação do espaço geográfico-social de trabalho
Freqüência a cursos/ atividades profissionalizantes

Renda

Aumento da renda familiar
Aumento da densidade ocupacional da fanúha

Educação

Continuidade na freqüência à escola
Avanço em relação ao grau de escolaridade atual
Participação em cursos extracurriculares

18Z

Perfil cultural

Hábito de consumo

Manutenção do nível da freqüência de leitura de jornal
Manutenção do nível da freqüência de leitura de livro
Manutenção do nível da freqüência de leitura de revista

Cidadania

Relação com

Integração em relação a atividades coletivas locais

a comunidade

Integração a processos e entidades associativas ·

Atitudes cidadãs

Manutenção da participação em campanhas sociais

Direitos

Manutenção do conhecimento sobre direitos (sociais,
civis, humanos)
Manutenção de concepções sobre direitos humanos e
cidadania
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lgumas premissas:
O títul o da oficina fa la de
"indicadores" para ava li a<;ão. "In dicadores " é hoj e a pa lavra c have para quem traba lh a com pro jetas e mais ai nda para quem
financia proj etos.
Para quem não está acostu mado a lidar co m "indicado res" e p ara de ixar claro o qu e
eu e ntendo co m o " in dicadores
de avaliação" quero tradu z i r o
tema desta ofic ina da seg uinte
forma : o que me permite distinguir um trabalho (um projeto) consistente e positivo de
outro que pouco ou nada
acrescenta a realidade onde se
desenvolve.

1nd1cador€s
para avaliação
d€ proj€tos
diriqidos para
a juv€ntud€
Lorenzo Zanetti
(FASE)

Este "o qu e " são os in gred ie nt es, os aspectos de um proj eto qu e m arcam o
trabalho, são os indicadores.
Para quem está trabalh ando em um proj eto, "indicadores " podem se r tomados como instrum entos de trabalh o, como referê ncias que pe rmita1~1 veri ficar se o proj eto mantém o ru rno certo, conform e os o bj eti vos e as formas de
agir previstas no mes mo.
Nota: A partir desta breve ex plica<;ão do qu e ente ndo por indicador e da
forma qu e pr e te ndo utili z á - lo já dá para pe rc e ber que não ex istem
"indi cado res"como algo q ue se ex p li ca por si mesm o.
Há indicadores de ava lia<;ão , de resultad os , de desempenho, de leitura de
contexto - eco nô mi co , social, po líti co- e ou tros mais. Pela relação qu e man ten ho com o proj eto , esco lh o o tipo de indicadores e a forma de tratá -los
mais ú til a p artir da posi<;ão q ue ocupo ou pelo papel que m e ca be. Vl.inha
tendência será usar os in d icadores que me pe rmitam cumprir m elh o r m e u
papel de avaliador, qu e traba lh a em um a ONG crí ti ca do atual mod elo de
desenvo lvim ento, q ue apos ta 11 a mud an<;a com a participação da sociedade
civil organizada , sob retud o dos setores populares qu e durante séculos foram
margina li zados, exclu íd os e reprim idos.
Quando m e coloco como ideali zador e executor de um projeto , os indicadores serão esco lh idos a parti r dos obj etivos q ue proponho, dos res ultad os que
espero. Para alcançar isso, devo escolher os ingredientes/indicadores que me garantam , que sirvam com o refe rência nas decisões e encamin hamentos práticos .
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São muitos os indicadores, o u " ingred ientes" , que garantem o sa bo r e a qualidade do "produto ", a consistência ,do projeto e sua impo rtância para a sociedade.
Podemos citar alg uns : clareza de idé ias e propos tas; q uali ficayão e di spo nibilidad e das pessoas res po nsáveis pe lo trabalho; m eca ni smos abe rtos e democrá ticos de funcio na me nto e ges tão; rec u rsos fin a nce iros e infra-estrutura adequ ada ; número de pessoas qu e pode m ser be ne fi ciadas; visibilidade e
reconh ecimento socia l e outros m ais.
Li star todos es tes in d ica dores de um pro je to não é tão co mpli ca do , o
pro bl em a e m geral ex iste:
• Q uand o se proc ura definir entre o conjunt o de poss íveis in d icad o res,
qu ais os ma is impo rtantes para o sucesso de um pro jeto;
• A dific u Idade aumen ta qu and o se proc uram os in strumentos necessár ios para co lh er dados co ncretos e me nsuráve is qu e " prova m" a ex istên cia e
medem o peso específico dos indicado res esco lhi dos co m o re fe rê ncias prin c ipais.
A presença e o peso de cad a um destes " in gredi e ntes " no d esenvolvimen to de u m trabalho po de m nos in di ca r a qu alidade e a con sistê ncia de um
pro je to.
Alguns "in gred ientes " fora m le mbrados , e , co mo já disse mos , há muitos
o utros, cabe po rém a cada p ro jeto des ta ca r seu s i nd icado res, as re fe rência s
n ortead o ras elo trabalh o.
Em seg uid a irei des taca r quais são os ingredie nt es/ indica dores q ue n ós
privileg iam os para um a avalia ção de qu ali dade . Antes di sso porém , o utra
premi ssa se faz n ecessá ri a: na avaliação de um projeto, há sempre que se
considerar a influência subjetiva de quem a realiza.
A própria defini ção de indi cad ores co mo referê ncia para gara ntir a o bj e tivi dade da análi se , passa pe la visão do mund o de q ue m os de fin e , pela su a
posição po lí tica/ideológ ica , pela sua ex peri ência el e vid a e de traba lh o. Isso
acaba interferindo tanto n a defin ição/ escolha d os indi cadores e de conseqüên cia no próprio res ultado da avali ação.
O prim eiro cuidado q ue o avaliad or deve to mar, é te r claro e considerar,
com o ponto de partida, os indicadores esco lhidos pelos executo res do projeto.
Há també m o utras prov id ên cias a se re m to m adas para gara nti r maio r
o bj etivid ade na avali ação dos pro jetas.
Um a prim eira providê ncia , be m prát ica , co nsiste e m ga ra nti r qu e a avali ação de um pro jeto se ja rea li zad o de fo rma co leti va, na m ed ida do possível
po r uma eq uipe in terd isc iplin ar e ma ntend o um a inte rl oc ução co m q u em
es tá d iretame nte envolvido no pro jeto.
Um a segunda prov idê ncia é de ixa r clara n ossa visão de mund o , o ân g ulo
de o nd e estamos o lh an do a rea lid ade e , a partir d isso, os indi cadores esco lh idos co mo referênc ia.

indicodor<:s poro avaliação d<: proj<:tos diriqidos poro o juv<:ntud<:

lndicador€s d€
Avaliação d€ Oualidad€:
A postura - que ex rressa a rostura ge ral da instituição FASE- frente a um
proj eto, é se pergu ntar de ante mão em que m edida o m es mo contribui para
uma mudan<,:a socia l ou em qu e m edida o proj eto só visa ameni zar e/ ou
disfarçar as conseqü ê ncias de uma realidade inju sta.
Dito de outra forma: em qu e medida o proj eto, a pro posta de trabalho
apresentada e ncara os problemas sociais co mo produto do agir humano, que
p o de m ser alterados e , em qu e medida, tais probl emas são analisados como
uma fatalidad e in e renre à na tureza human a ou fruto da vontade de De us, com
a qual, portanto , te mos que nos conformar e só amenizar suas conseqü ências .
Para nós, são vá lid os os rroj etos qu e. mesmo te ntando amenizar o sofrim ento, mantém como referê ncia a supera<,:ão de suas causas. É a partir desta
visão e desta rreocupação qu e privilegi amos os seguintes indicadores:
I . lnsen,:ão do rroj eto em uma estratégia mai s ampla, em um processo de
intervenção sistemáti ca e perman ente, relacionando a ação pontual e especifi ca à complex idad e da realidad e , não abso lutizando a co ntribuição dada e
garantindo uma avalia<,:ão reali sta do qu e o pro jeto é capaz de dar.
2. Parti cipação efe riva dos jovens na elaboração, dire<,:ão e execução do
proj eto.
3. Avan<,:os. inde pe nd e nte m e nte da es pecificidade das ações na formação
cidadã dos jovens , na conquista de sua autonomia e na construção de forma s
organizativas próprias.
Co mo co locamos nas pre missas , a importância que dam os à presença destes "ingredientes " está intim amen te ligada à nossa visão de mundo e, mais
especificamente à nossa forma de entender o traba lho social como parte de
um processo de mudan<,:a .
Prefiro não entrar aqui na descri<,:ão de como se verificar a in co rporação
destes "ingred ie ntes " ao proj eto, preftro avançar um pouco na descrição /explicação da importâ ncia dos mes mos e, em que medida, sua presença deftne a
qualidad e do proj eto.
O primeiro indicador apon tado - a inserção do projeto em uma estratégia/processo mais amplo, - é o indicador da visão dos propo nentes sobre o trabalho soc ial e a imrorrância dada ao fato do m esmo se dar de
forma pe rman e nte e co nsid e rando dife re ntes e múltipla s dimensões da realidad e.
É a prova que os id ealizadores e exec utores do projeto têm um o lhar qu e
vai além das qu es tões oreraci o nais e da co ntribui ção es pecí fica de uma ativi dad e , ficando atentos q uand o o proj eto contr ibui de faro para uma transformação mais profund a da rea li dad e .
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Ne nhum pro jeto , iso ladam ente, pod e se pensa r como provocador de mu danças sociai s profundas, mas em todo proj eto pod e-se avaliar se há co ndições para somar com outras iniciativas para qu e as mudanças aconteça m.
Ter clareza qu anto a esta contribuição e mante r a abertura para parcerias
que trabalham n esta perspectiva de mudança social mai s profunda são elementos que permitem um justo dim ensionam ento do valor do proj eto e uma
projeção rea li sta (sem vôos mirabolantes) dos avanços possíveis. Co m isso ,
mesmo que o pro jeto seja limitado e sua co ntribuição pequena, indepe ndente
do tamanho, será possível captar a qualidad e da contribuição.
O segundo indicador - envolvimento e a participação democrática de
todos os envolvidos no projeto - m esmo aquel es qu e na linguagem de projetas são chamados de "beneficiários" é fundam e ntal para qualqu er pro jeto.
Se este ingredi ente que consideramos esse ncial para garantir a qualidade de
qualquer proj eto, o m esmo va le, ainda mai s, quando se trata de proj etas dirigidos para a juventud e.
É por este indi cador que podemos reco nh ecer e distinguir proj etas que
valorizam os jovens como protagonistas, com uma contri buição própria deles, e aquel es qu e incorporam uma visão nega tiva dos jovens como irres po nsáveis, bagun ceiros, crianças crescidas etc.
É possível qu e o proj eto vise algum tipo de conhecimento técnico que os
jovens não possam ter, mas há outras dim ensões a se rem consideradas onde a
participação efetiva dos jovens (e dos beneficiári os em geral) se torna funda mental como definiçã o do método a ser ad o rado e pré-condições (conhecimentos, experi ências, linguagens, expectativas) a se rem consideradas, na im plementação do trabalho e na perspectiva de sua continuidade.
Esta participação é fundamental també m para qu e no proj eto se con sid ere
o contexto (do grupo, da comunidade) e as influ ências que o mesmo exerce
nas pessoas e/o u nas organizações atingidas pelo projeto. E mai s, falar em
participação qu er di zer democracia na gestão, res ponsabilidade, convivência e
valorização das diferenças.
O terceiro indicador - avanços que se querem obter na formação dos
jovens como pessoas e como cidadãos - clareia e complementa os dois anteriores. A presença deste indicador é garantia qu e o projeto se baseia em uma
visão ampla do que é projeto social, encarado de forma aberta, relacionando
a solução de um problema social à soma de es forços de diferentes atores e
projetas na perspectiva da mudança da real id ade e vendo o proj eto soc ial
como espaço de fo rmação pessoal dos jovens e nvolvidos, no cresc im ento de
sua auto-estima, de se u potencial, de sua respo nsabilidade.
Não consideramos possível falar em formação pessoal e em parti cipação
efetiva no processo de mudança social sem incluir, como parte essencial deste
indicador, a dim en são organizativa.

indicador<:s para avaliação d<: projdas diriqidas para a juv<:ntud<:

Es ta dim e nsão é a lini ca form a para qu e a no va consciê nc ia cidadã e a
von tad e de mudan <,:a po ssam ir além de um mero d ese jo.
É ullidos e organi za dos qu e os mai s empobrecidos pod e m garan tir seus
direitos, te r sua voz o uvid a e co nsiderada, e ter for<,:a suficiente para contri buir con cretamente na mud an<,:a social.
As dim e nsêies educa ti va e organizativa são , a n osso ve r, inseparáveis d e
qualqu er proposta soc ial. E portan to, e m qual quer pro jeto, independente d e
seu s o bjetivos - a lfa hetiza r, melh orar a renda , profi ssiona li zar, - é preciso
pensar nestas duas dim e nsões.
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ou Geógrafo e també m professor de didática em geog rafia. A
questão da didática m e interessa
muito , tanto no p lano da sal a de
aula quanto no plano da a<,:ão
so cia l. A partir da d éc ad a d e
1960, desenvo lve u-se no cam po educacional uma vi são profundamente tecnicista sobre o pro•
•
cesso did ático. Ela teve co mo ori gem os EUA e ex pandiu -se no
Brasil a partir da ditadura. Nesse
período, inclusive, vão surgir no
formato atual, de fo rma siste mática, as Faculdades de Educação.
Como reação a esse processo hi stórico, foi surgindo um Jaílson Silva
sentimento muito crítico a de- (Centro d e Estudos e Ações Solidárias
terminados parâm etros técni cos da Maré - CEASM)
de desenvolvim ento do trabalho
pedagógi co. Então , os setores c ham ados "prog ress istas" desenvo lveram uma
forte rejeição a possíve is elem entos quantitativos e m esm o ao planejamento
ordenado de programas de intervenção. Eles enfatizavam muito mais a importância da qualidad e, a impo rtân cia dos o bj etivos.
Assim, a criaçã o de determinados instrumentos mais o bj etivos- o que não
quer dizer quantitativos - para avaliar os trabalhos sociais, estão vind o agora
em deco rrênc ia de uma ce rta imposição. O BID exi ge cada vez mais a presença
de critéri os ri gorosos de avaliação , o BNDES também , entidades que tradicio nalm ente trabalham co m indicadores m ais o bj etivos de avaliação.
Isso está o bri gando a soc iedad e civil e suas organizações , a se colocarem
diante di sso. Nós n os acostumamos a utilizar um discurso em relação a avali ação dos res ultad os profun dam ente eté reo , so lto, e que é mui to complicado
de fato, na hora, de se co mpree nd er o impacto daqu ela ação. Até porque a
avalia ção envo lve esfor ço , dinh eiro e interesse, um conjunto de pressões e
necessid ades qu e mui tas vezes sã o desco nsid eradas.
Lembro- m e de um proj eto fe ito pelo Governo Estadual na Maré, no final da
década de 1980, em qu e fo i aplicado muito dinheiro. Ele era destinado a algu mas centenas de família s, qu e viviam em habitações muito precárias e foram
alocadas em no vas moradias. O o bj etivo era educá-las para o uso adequado dos
equipamentos sanitários e de hi giene das novas casas. No final, o projeto foi um
fracasso total. Na avaliação fei ta do pro jeto- marcada pela falta de rigor técnico
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- os m o radores foram responsa hili zados pelo in sucesso do trabalho. poi s não
estariam preparados para um proj~to parti cipativo e democrático. Dentro das
devidas medidas, é a m es ma coisa qu e dizer que um proj eto voltado para ensinar pessoas a ler e a escrever não deu certo porqu e ela s eram ana lfahetas.
A situação apresentada pelo proj eto reali zado na Maré , continua acontecendo. Há uma profunda imprecisão na de fi.ni<,:ão dos obj e ti vos e, mui tas
vezes, não são criados os in strum entos necessários para ava li á-los. O que se
tem, ao final, é um discurso profundam ente bonito, enfeitado, falando muito
da riqu eza do processo, de como nós crescemos, e muito pouca efetiv idade
nos seus resultados.
I
Gostaria de pensar em term os de didática para e ntrar na questão do CEASM .
Estou licenciad o, ma s fui, desde a sua fundação, Di retor de Proj etos. O meu
papel era ajudar na formulaçã o de proj etos e colocá -lo no papel. E os indica dores e os meios de avaliação são parte fundamentais desse processo.
Pensando em termos didáticos, qualqu er interven<_;ão que se faça, se ja na
escola o u na o rganização social. te m quatro co mpo ne ntes fundam entais: os
seus obj etivos- que é onde se quer chegar; a tnetodologia - qu e são os instrumentos que você vai utilizar para atingir o se u o hj eti vo ; o conteúdo do seu
trabalho - que pode ser entendido co mo as atividades e rec ursos qu e serão
utilizad os para se chegar ao ohjetivo; e os meios e indi cadores qu e serão usa dos para se avaliar o processo, o seu impacto e os res ultados atingidos.
Pensamos normalm ente nessas etapas de forma Iinear, quando o ideal seria
pensá-las em círculo, se m po nto de partida e de chegada. Acredito também
qu e a avaliaçã o não é o m o mento final de um trabalh o. Acbo impossível
pensar e m avaliação de forma adequada se m a dev ida compree nsão das fina lidades da intervenção desejada. A realização do d iagnóstico de uma situação,
por exemplo, pode ant eceder a de finição elos ohj eti vos mai s imediatos da
interven ção. Entretanto , ele deve ser interpretado cot no etapa de um trabalho
cujas finalidad es já foram, ou deveriam ter sido, propostas .
A minha dúvida fundam ental é se estam os falando de indicadores de ava liação o u de parâmetros de avalia<_;ão. Qual a diferencia<,:ão7 Parâmetros são
referência s mai s gerais . que norteiam a nossa ação, vincu lam-se às finalidade s
que pretendem os atingir com a intervenção. Mas, para veriGcarmos se estamos
at ingind o , criamos os indicadores de avali ação, compostos por in strumentos
mais ob jetivos.
Nesse sentid o, parece qu e a cidada nia não ser ia um indicad o r de avaliação.
Ela é mais um parâm etro, uma referênc ia de onde nós q ue remos chegar, está
mais vinc ulada às nossas finalidad es. Na pe rspectiva de ve rifica r se as atingi -
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m os , c riam os indi ca dores . A qu estão do indicad o r é m ais técni ca, exi ge maior
precisão, in clu sive no pl an o da I i ng uage m .
Nas d écad as d e 196 0 e 1970, ex isti a uma formula c,:ão muito influ ente n a
didáti ca cha m ada Tctxonomict de Bloom , que e u - e to do mundo co m um pouco de
sen so c rítico - de testava. Bloo m apresentava uma class ifi cação de verbos qu e
pod e ri a m se r usad os para definir co m precisão os o bj e ti vos de ensin o : conhecer é difere nt e de id entifica r, qu e é dife re nte de compreend er, qu e é diferente
de observar e tc.
Na ve rd ad e , o pobre Bloo tn nã o te ve c ulpa de tran sfo rmare m sua taxo nomia
em al go form al e hurocráti co. O qu e e le de fendia e ra a necessid ad e de se ter o
d evid o rigor no uso da s pa lavra s e isso é um d os g randes pro ble ma s qu e
aparece hoj e , q uanclo nós qu e re mos disc uti r proj etos. Nós tem os po u co rigo r,
te m os difi c ul da d es e m tra balh a r co nce itos , muita s vezes , tra balham os co m
represen taçôes equi vo cad as.
Costumo usa r co m o exe mplo dessa falta de ri gor alg um as representações
básicas. A fave la, por exe mplo, é de finida po r um di sc urso centrado na ausência. A favela é pen sad a a pa rtir d o qu e ela não te m, e ntão , seria aqu ele lu gar
que n ão tem ág ua, lu z , esgo to , asfa lto , co mércio , cidadania . Então , fala -se tradicion alm e nte em comunidctdes carentes . Qua nd o se define algo p ela ausên cia , isso
norte ia , d efin e , o ri e nta o nosso o bj e tivo e vai o ri entar a n ossa intervenc,:ão.
Outro exe mplo é a fórma como d e finimos a juve ntude. Trabalham os mui to co m o jo ve m a partir da noc,:ão da in co mpl etude. Aristó te les dizia que o
"jovem é aqu ele qu e não está pre parad o para viver na cidad e ". Ele é incom pl e to , es tá e m fo rm ação , e nesse sentid o , n ão es taria pronto para viver na
"poli s", p ara viver integralm ente a cidadania. Isso gera um sério problema n o
pla no contex tu ai: os jove ns são vistos co mo in strum entos de dete rminados
interesses , prin ci palm ente e leito rais ou so frem os efei tos d e políti cas de co ntrole, co nte nção. Bas ta ve r q ua ndo se fec ha o Circo Voad o r da fo rma m ais
brutal possíve l, qu and o se proíbe os bail es funk da for ma mai s brutal possível
e m es mo qu a ndo se pro íbe qu e os bares do Baixo Gávea fiq ue m a bertos até
mais tard e. A re prese ntaçã o é d e qu e os jovens são arru aceiros, dão pro blem as,
geram conflit os.
Significa di zer qu e prec isam os , c m um pro je to - alé m d a defini ção m ais
precisa dos obj e ti vos, da Jll e todol ogia, d o conteLido e da avaliação - identi fi car qu e m é o nosso públi co al vo e co m o o represe ntamos . Esse é outro po nto
fund a m ental na d e fi n ic,:ão dos indi cadores de pro je tos soc iais.
Se vejo a fave la com o algo fó ra da cidade, co m o um es paço m arginal à
cidad e, vo u int e rpre tar aq uele m o rado r d e uma certa form a e isso vai ser
releva nte p a ra a minh a int e rve nção. Então , preciso te r cl a reza do qu e está ori entand o o m e u olh a r so bre aqu e le fe nô m en o , so bre aqu ele público. Aond e
quero c hegar com e le 7
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Estou sendo obri gado, desde abril, a co nvive r co m essa questão de ava lia ção. Mexem os com um conjunto. de prog ram as na Sec retaria Estadual de Ação
Social, que envo lve cerca de cem milhões de reais por ano. E um prog ram a do
tamanho do Chequ e-C idadão, por exemplo, nun ca teve ne nhuma avali ação
de impacto. Nun ca ho uve interesse n esse tipo de ava li ação, e são gastos setenta
e dois milhões de reais por ano.
O program a, no entanto, atinge os efetiv os ob jetivos que o governo an ter ior tinha. O pro jeto co nsiste em um va le alim entação de cem Reai s. A
família recebe todo mês, vai ao supermercado , fa z suas compra s e acabou.
Não é arti culada co m n enhuma outra po líti ca integrada, é si mpl es m en te
assistencialista. No programa ele itoral isso fi ca he m evidente. O prog rama
tem uma lóg ica pri va ti zante. Qu em fa z o ca da stro dos be ne fi ciári os são as
igrejas. Dentre essas, 8 2% evan gélicas. O prog rama também reflete uma lóg ica patrimoniali sta, na qual os recursos públi cos são vistos como pro pri eda de dos admini strad o res de plantão, qu e faze m co m ele o qu e dese jam . O
quarto P é, naturalm ente, o populismo, uma ca racte rí st ica marcan te na polírica do Rio de Jan eiro , em particular.
Os dez municípios mais pobres do Rio de Jane iro . por exe mpl o, não têm o
Cheque-Cidadão ; em Vo lta Redonda tem 2.000 Chequ es-C idadã o ; em Pinhe iral, qu e é muito mais po bre que Volta Redo nd a, não tem um Cheq ue-Cidadão.
As família s qu e tê m o Chequ e-Cidadão não tê m ne nhuma outra co ntraparti da . Um exempl o , um bom exempl o é a qu estão da dengu e. O Rio de Janeiro
teve um grand e surto de dengue, qu e mato u 63 pessoas no ano passado. Havia
55 mil família s no Chequ e-Cidadão. Se cada um me mbro dessa famí li a se
tornasse um ag ente com unitário qu e ajudasse no combate à dengue na sua
comunidade, ce rtament e a preven ção se ri a muito mais efetiva, e essas famílias
teriam uma maio r auto-estima porqu e estariam se ndo criadas condições para
não transformar aqu ek benefíc io em es mo la, e também estariam se nd o desenvolvidas o utras perspectivas de cid ada ni a, da coisa públi ca. Então , o pro grama é ruim . Mas e le ati n ge um ohjeti vo , qu e é o e le itoral.
O problema não é definir bons indi cado res el e dese mpenho, bo ns in dica dores para m edir o proj eto. O nosso proble ma fundam ental é aonde nós qu eremos chegar co m ele. Ac ho que é importante avançar na construção de m eios
de avaliar o impacto dos programas. Para isso, temos que ter uma definição
muito precisa desses objetivos . Estamos tenta ndo transformar o Cheq ue-Cidadão em um a coisa bem diferente, que é um prog rama de renda mínima . Ele
incorpora o utras var iáveis como a qu estão da educação, da rend a, da o rgani zação das famí li as em cooperação, a fo rmação , a q ualificação profi ss io na l, a
discussão da s qu es tões da co munidad e, tud o isso es tamos definind o co mo
objetivo. Agora, quai s são os instrum entos qu e va mos construir para ve ri ficar
se estão atingind o esses o bj etivos7 Esse está se nd o o desafio maior nosso.
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Quando se fala de ava lia<,:ão objetiva, é muito fácil. Se qu er ter um CD-rom
no final de um ban co de dados, fa zer um semin ári o A o u B, ter tanta s salas de
informáti ca com tantos computadores, com tantos alunos. O grand e probl ema é que aq uilo qu e orienta a nossa vida, a vida de todos nós aqui, acredito,
é a nossa necessidad e de trans(órma<,:ão social. E para isso é necessá rio mexer
com a pessoa, com a sua subj etividad e, e isso é muito co mplicad o de trabalhar. Então, acho qu e o nosso g rande desafio é definir bo ns indicadores , pensando-os co mo si nô n imos de parâmetro. O nosso grande desafio é como essa
uto pia qu e nos carrega e qu e tentamos coloca r e m nossos proj etas, como
podem os trabalhar co m elas, e aí a disc ussão tem que ser bem nuis profunda .
Vou dar dois exe mplos aqui: digamos que a FASE hipoteticamente, defini sse
dar apoio financeiro ao fllm e "Cidade de Deus" o u não. Deve ser apoiado ou
não , um film e como aque le? O Corpo de Dança da Maré, por exe mplo , que é
uma coisa belíssima, gasta dois milhões e meio de reais por ano, é um proj eto
financiado pe la PETROBRÁS. O Panorama de Dança no Rio de Jan eiro gasta
250 mil reais para se r reali zado, então o Corpo de Dança é fantástico , só qu e a
um custo altíssimo , para os padrões brasil eiros. É possível gastar dois milhões
e m eio de reais num corpo de dança? Aquelas 6 2 crianças, nesses três anos do
proj eto , estão se tornando proftssionai s fantásticos e dem o nstram toda a possibilidade da favela, ma s é possível gastar tanto dinheiro num proj eto só? Ou
seria mais correto a gente pensa r em diferenciá -los , tentar trabalhar essa quan tia em outros grupos? Estamos montando uma escola de dança na Maré. Nós
vamos gastar 200 mil reais na escola de dança, ainda não temos esse dinheiro,
mas são 360 jovens e 32 monitores, entre crian ças e adolescentes , que estão
sendo formado s nessa pe rspectiva. Então qual o nosso grande problema ? Precisamos definir os obj etivos com mai s precisão , assim como o público-alvo ,
tentando co mpreend er cada vez mais qu em ele é e tentar definir esses indicado res .
Prefiro usar indicadores e meios de avaliação. A prova, por exe mplo é um
meio de ava li ação. O indi cador - o índice- é a medida qu e a gente dá. Então ,
se for arbitrado qu e a prova va le I O pontos, a gente pode dar um po nto a uma
qu estão e 2 pontos a outra. Alguns co nsideram que uma questão val e I ,5 e a
o utra vale 2 pontos, uma q uestão va le O, 5 e a outra vale O, 2, o qu e é uma
coisa so fi sti ca díssim a 1 Acred ito que pe lo fato de nos id e ntificarm os com a
esquerda, avançamos um pou co no sentido de trabalhar de forma mais técnica e
é isso qu e nos ve m sendo cobrado.
Há um co njunto de variáve is quand o se di scute modifi cação de atitudes,
de valores , a constnwão de no vas sensib ilidades. Os garotos do corpo da escola de dan ça estão aprend end o demai s, eles tiveram dois meses de aula com
um a professo ra da Índia, qu e veio de lá só para dar aulas para eles. Eles estão
estudando canto e mú sica das mai s variadas fo rmas. Entretanto, estão deres-
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tand o a esco la, e não agüe ntam porq ue a esco la é c hatí ss im a 1 Vár ios de les estão
con1 no tas ruins.
Qual o cr itério do CEASM7 Se tirar no ta verm e lha , não vai para São Paulo.
Tem um a lóg ica di sciplin ar m es mo, e les tê m qu e ca i r dent ro dos estud os , não
tem como fi car fora da esco la. Co mo e les adora m o cor po de da nça, estão
indo a esco la , mas essa mes ma esco la não ap rove it a e m nada essa vivência
deles. Aí nós estam os co m o seguinte proble ma: mui tos desses ga rotos q uerem
ser dançarin os , apesar do prin cipal o bj eti vo do pro jeto n ão se r o de form ar
profi ssionais. Nosso desejo é que eles se tornem "c id adãos dança ntes", esse é
o pro jeto real. Mas, tem um a variável, q ue é cha mado "efeito pe rverso " , em
todos os projetos, qu e temos q ue sa ber trabalhar.
"Efeito perverso " é um determin ado e feito co late ral q ue aco ntece e in terfere n o sentido de nlinh a ação , se m qu e e u q ue ira. Po r e xe mplo : o CI.EP foi um
grand e in vestim ento, gasto u-se muito d inh eiro na é poca nos CI.E Ps, mas, no
processo, a rede regu lar fo i secund ari zada. Eu e ra coordenado r de Geografia
na rede do municípi o , fa zia re uni ões co m os professo res dos CTE Ps um a vez
por m ês. Co m os professo res da rede reg ul ar, não nw re uni a, n ão e ra priorida de da Sec retaria de Ed ucação. A lóg ica naq uele te mpo e ra criar uma nova rede.
O CIEP só atendeu l 0% dos alun os, os o utros 9 0% estavam na rede regular.
Mas Darcy Ribeiro- for mul ador do pro jeto dos CIEPs - falava qu e os professores da rede regular eram m uito ruin s. Com isso, ele piorou mais ainda a
representação da escola públi ca, e a auto-es tima dos pro fessores foi cada vez
m ais para o buraco.
Não é casual que haja professores q ue se sintam tão viti mados assim . Existem casos de professores q ue di vul ga m a frase : " não m e seqü estre porque eu
sou professor " . Isso é uma coisa absurd a, e u nunca vi um en genh eiro fa lando
isso, um advogad o, um cienti sta soc ial, mas pro fesso r fala isso.
O que buscam os fazer no CEASM e ago ra na Sec retari a ele Ação Social é criar
condi ções mais técni cas para a const ru ção dos parâmetros e ao mes mo tempo
con strui r indi cadores que permitam ve ri fica r qu al a e fi cácia e a eficiência des se pro jeto. Então o uso dessas palavras mais com un s no mundo ela eco nomia ,
eficácia , eficiência, ind icadores m ais téc ni cos, me parece m ma is necessárias,
porque cada vez m ais nós estamos m exe ndo com d in he iro , n os aprox imamos
m ais do co ntrole da máquina estatal. Nesse sentid o , a única co isa q ue pen so é
no Dom in go - dia da eleição , n ão es to u con seg uin do pen sar em mais nada
além de do min go. A ge nte tem q ue estar cada vez mais pen sa ndo, enq uanto
brasileiros , q ue estamos vi vendo um im portantíss im o mo men to hi stó ri co. Nós
temos cada vez m ais possibilidade de estar interferin do no país. A poss ibilidade de eleição do Lula, o pró pri o fortalec im ento da esq ue rda, o g rand e fortalecimento da sociedade civil , um cresc imento cada vez mais ampli ado de organi zações da sociedade civil, um co njunto de relações subterrân eas está aconte -
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cendo no ca mpo da educa<;ão, nos es paços popu lares . no campo da cultura,
n o campo da rela<;ão com unidade e o crim e , inclusive . Então tem um conjun to de coisas acontecendo e nós temos que construir novas referências teóricas ,
referên cias téc nicas para construir este trabalho. O CEASM tem uma caracte rística inco mum mes mo, fo i formado apenas por moradores e ex -moradores da
Maré , todos com diplo ma de níve l superior. Na Maré , apenas 0 ,5% da popu la<;ão tinha níve l superior em 199 1. Nós tínham os um grupo de 4, 6, I O, 90
pessoas e ho je são mais de 140 pessoas. Tem 14 projetas , com as lin guagens
mais var iadas. Mas toda a nossa lóg ica foi se mpre tentar desenvo lver projetas
compreenden do cada vez mais com unidades co mo aquela, então não é cas ual
que seja Centro de Estudos de A<;ões So li dárias , a lógica é tentar art icular o
tempo todo a com pree nsão da rea lidade , a teoria e a prática. Para isso nós
fizem os um censo, que o censo foi financiado pelo BNDES n a época .
Nós criam os também u Observatório Social da Maré. Qual a idéia do observatório? É qu e ti vesse um conjunto de jovens qu e pud esse entrar na faculdade
e se formasse em pesqu isadores , qu e eles pud essem estar desenvo lvendo estu dos sistemáticos sob re a rea lidade da Maré e de forma sistemática compreender como aqu ela co munidad e se situ a, se const itui, se institu i, co mo ela caminha. En tão , o o bse rvató ri o soc ial da Maré buscar pensar os jovens corno produtores de co nhecim ent o , pe nsar os jovens como articuladores de conhecim en to dentro da Maré , virou o bservador social de favelas, lá no IETS, Instituto
de Estudos de Trabalh o e Soc iedad e , qu e ho je está em 6 favelas. A mesma
lógica : criar núcleos de inte lectuais da universidade , garotos da universidade ,
em gera l da univ ersidade públi ca , que se articule como núcleo e qu e desenvolva estudos sistemáti cos so bre aque la reali dade, pri ncipalm ente de seto res
mais vu lneráv eis daqu ele comp lexo de co munidad es e , a partir dela, refletir
sobre a cidad e , so bre o país. No caso da Maré, qual é a idéia 7 No caso, identi ficar os setores m ais vu ln eráve is da Maré, em termos econômicos , em termos
sociais, em termos edu cacio nais, em termos legais e desenvolvendo um tipo
de trabalho com essas família s, qu e apo nte claramen te que resultados em 2, 3
anos , qu e nós tenhamos condi ções de m edir o impacto. Tem qu e se construir
linhas de base. Qua l o pro ble ma de avali ar o Chequ e-C idadão ? A linha r.le base.
Nós nã o sabíamos co mo essa família estava antes , então a variação de impacto
é: essa famí lia está nesse patamar aqu i; daqui a um an o , do is ela tem que estar
naquela situa<;ão ali . Para isso, tenho qu e sa ber cl arame nte co mo vou estar
desenvo lvendo isso. O o bse rvador socia l d~s favelas qu er fa ze r isso. O que
estamos criando agora, no Es tado7 A coi sa m ais inte ressante , qu e me parece,
está lá na a<;ã o soc ial. O Fó ru111 de pró-reitores de extensão articula a~ sete
uni vers idad es públi cas do R]. Co m e le e a PU C, está sendo criada a Rede Uni versitários de Espa<;os Popu lares. Vão ter 300 jovens agora, a idé ia é ter I 000
n o ano que ve m. Mil joven s re uni dos e m núcl eos em suas com unid ad es,

191

juv.:ntud<:, cultura <: cidadania

desenvolvendo uma série de estudos siste máticos, orde nados principa lm ente
a partir de populações mai s vuln~rávei s . Queremos portanto ide ntificar efeti vamente como vive essa população, quais as medidas que tem os qu e tomar
para tentar superar essas condições. Imaginem vocês, mil jove ns no Rio de
Janeiro e a nós com condições de fa zer um estud o co 1num sobre cria nças fora
da escola, so bre família por exemplo, situações de vio lência dom ésti ca, o pres são, seja o que for. Isso muda o cará ter univers itári o, isso muda a forma da
universidad e se relacionar co m os se to res populares , porque ai você articula a
extensão co m a pesquisa, e ao mesmo tempo, esses jove ns são pen sados como
seres qu e efetivamente estão ajudando a levantar e mapear aqu ela comunida de , e aí sim con struir um objeti vo co m muito ma is integrantes. O grande
problema nosso é que n ossa ação é profundamente fragm entada. Não adianta
falarmo s e m cidadania e não construirmos polít icas públicas qu e nos permi tam ter uma ação em escala, uma ação articulada .
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u vou co me<;ar com uma frase
~ do Luis Ed uard o Soares, q ue disse: " O so nh o não tem id ade n em
classe soc ial. O jovem pobre te m
tanto dire it o de so nh ar q uanto
o rico. Os sonhos não tê m limi tes". A ge nte vem co nve rsando
muito nos últimos m eses , nessa
co isa de son ho, é um a palavra
qu e está muito present e na vida
de todos nós. Gostaria de falar
um pouco pra vocês dessa ex periência fantástica, qu e ti vemos €Xp€ri€ncias € d€satios
a feli cidade de vive r co m as Rádios Co munitárias no nosso da Rádio Viva f'av€1a
país, onde che ga m os e onde
Tião Santos
pod emos c hega r.
(Rádio Viva Fave la)
O Brasi l que nós vivemos
nos últim os quare nta anos, foi
uma ex pe ri ê ncia de ida s e vindas , dois passos para fren te e um para trás, mas
sempre ava n<;ando um pouco. Acho, por exemp lo, q ue tivemos muitos avan ços e mobilizações soc iais. Lá atrás, nas Ligas Campon esas, depois veio a
indústri a e com o ava nço indu stri al surgiu a hi stória do Movimento Sindi cal. O Lu la surgiu daí, e po r aí vai. Depois, o triste m omento do governo do
Collor, e agora es tá c hega ndo a fase q ue eu ac ho q ue nós vamos dar alguns
passos pra fre nte. Agora va mos sair de uma fase de resistência que a sociedade vive u , co m o m ov im e nt o lid e rado pelo impeac hm e nt do Co ll o r e com o
renasce r dos movim e nt os sociai s , assoc iação de moradores e movin1ento
sindi ca l. Então , c hego u a hora de sa irm os da toca, e começarmos a dar pas sos n ecessá ri os para co nstruir aq uil o qu e son hamos, mas que vín hamos fa zendo muito devagar.
Parte desse processo, qu e come<;a a dar passos mais longos, é a clareza de
que, no Bras il, a co muni ca<;ão é uma coisa de muito poder. Não é apenas de
um pod er pequ e no, alg ué m já disse q ue , no Brasil, as comunicações são na
verdade o q uarto pod e r. Aí outros co ntestavam dizendo: "Não, na verdade no
Brasil a co mu nica<;ão é o primeiro poder" . Porq ue elege presidente, depõe
presid e nte , fa z você c horar e rir, faz você -amar o Romário, fa z você detestar o
Ro mário, fa z você gostar da se le<;ão do Fehpão , od iar a se le<;ão do Felipão ,
voltar a amar a sele<;ão do Fe lipão, enfim, fa z essas coisas todas com o sentimento el e todos n ós. Fo i q uand o nós come<;amos, lá atrás, a perceber qu e
realm e nte isso e ra u1n a coisa muit o sé ri a. Nós, e um monte de pessoas nesse
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país afora, princ ipa lmen te a juventude qu e estava naqu ele m o mento n as uni versidades. Nós co meça mos a per1sar qu e aq ue la hi stó ri a qu e acom panh áva mos nas rádi os li vres, já na década de 198 0, e ra um a co isa bastante viva no
Brasil , embo ra nun ca ti véssem os encontrado es paço pra ser reconhecid os, muito
m en os pela g rand e m íd ia. A grand e mídi a se m p re o lho u pra esse tipo de
movimento com o d iabo diante da cru z.
Começamos a perceber qu e era muita força q ue estava surgindo , através das
Rádi os Livres, qu e tinha um a vantagem e, vamos di ze r um a importância fu ndam ental por um lado , mas q ue por um o utro lado , as Rádi os Comunitári as con seguiram atingir. O q ue é7 Nós tínhamos na verdade um movim ento forte de
contestação. Contestáva mos o mono pó li o das comunicações, os resquícios da
d itadura militar, co ntestávamos o Estado, contestava o jabá, etc. Mas ela não
tinha o poder da audiência. Por quê7 Porque ela se situava em um apartam ento
de algu ém, em um lu gar escondido , o u se ja, e ra um mov im ento qu e tinh a
bastante coisa viva, mas poucos podiam parti cipa r, era um a coisa m uito esco ndida. Nin guém sabia como é que o rádio fun cio nava e o nd e fun cio nava. Era
uma coisa m uito escondida mesm o , você tinh a medo de colocar a rádio no ar.
Nós com eça mos a disc utir isso em 1989 , lá na US P, e nós o bservamos o seg uin te: se ti vésse mos esse poderoso instrum ento nas mãos das comun idades , q ue
mudanças poderiam acon tece r7 Aí começam os a experimentar, tendo alg uma
resistência de algun s setores do m ovimento , qu e ac hava m qu e não. Fomos, aos
po ucos, p rovan do q ue era mais importante esses in strumentos na m ão das comunidades . com horári o, co m lu gar f\xo , sem medo da repressão. Isso foi um
negócio impressio nante , nós não tínham os idé ia. E11 sa ía do Rio de Jan eiro para
comprar transm issor em São Paulo. Só tinh a um cara q ue fazia transmissor em
São Paulo , e fazia isso escondid o, pra nin guém sa ber, senão a gente ia preso.
Então a gente rebolava no telefone, passava pra um, passava pra o utro até c hegar
na casa do ca ra. pra pegar o equipamento. Eu ia pa ra as co munidades e mostrava
com o funcionava .
Cada pessoa trazia um a coisa: um mi cro fo ne , um di sco, etc. N um a dessas
dem o nstrações, um senh o r disse: "Vem cá, se e u falar nesse microfon e, sa i na
m inha casa7 A minha m ulher vai me o uvir?". Para o povo isso era uma grande
n ovidade. Por q uê7 Porque n a ca beça do povo , q ue m te m direito a co muni ca ção, a ter veícul os de comunicação são os po líti cos, empresários, os poderosos
desse país. Para eles . o povo n ão tinha dire ito a isso. Então , quebran do esse
mito, de qu e com un icação é pra p o ucos , fo rn os firm ando a id éia de q ue
comunicação é um direito de todos , é um d ire ito inclusive humano, está na
Constituição e na Decl aração Universal dos Dire itos Humanos . Se é um d irei to
de todos, é um dire ito q ue está na Co nstitui ção Federal, artigo 5 inciso IX, q ue
fala da liberdade de exp ressão, por qu e não bo tar isso no ar, de uma forma
que as pessoas possam part icipar, possa m fa la r 7 Fora m anos de lutas. até
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chegar ond e chegamos. É um a longa histó ria, não dar pra falar em 20 minutos. Mas eu posso chegar aond e e u q ue ro falar q ue é o seguinte: tem muita
gente falando pra juventud t> , fa lando sobre a juventud e , e mai s alguma coisa .
Mas te m pou ca ge nte o uvind o a juventud e. Quando e u vejo, por exemplo, a
experi ência do Antô nio Bezerra do EX -COLA e tantas o utras ex periências fan tásticas, a gente fica muito fe li z. Quando as pessoas começaram a ousar pegar
um microfon e e fa lar, um a pequ e na revolu ção se dá. Aí você vê coisas fantá sticas, a gente não te m id éia do qu e está se produ zindo por esse país afora, em
nível de cultura, e m níve l de novas linguagens. Quando se produz conh ecimento através dessas experiências ousadas, em que as pessoas ocupam seu s
próprios es pa~,:os, muita co isa boa acontece. Não tem maior e moção, do qu e
você ver um jo vem camponês pegar um micro fone com a mão ca lejada de
quem pega na enxada, fa lar num m icrofone pra sua comunidade, se emocion ar e chorar, porqu e ele nun ca pensou que pud esse pegar num microfone e
falar pra comunidade inte ira o qu e ele está passando naquele mo m ento, e nós
choramos juntos.
Tem um amigo nosso - qu e vocês co nhecem - e u falei pra ele que era
muito importante qu e o Brasil acabasse com a fom e. que nós pudéssemos
deixar de ter vergo nha da situação de mi séria em que vive nosso povo. Mas eu
gostaria muito de ver qu e a fom e de pão não fosse a única preocupação , o
único motivo de ve rgon ha. A fom e da pa lavra, da li berdad e de ex pressã o
tamb ém é fo m e. Po r isso , esse m ov im ent o cresce u co m o cr esce u, e m
pouquíssimo tempo chega mos a cerca el e quinze mil rádios t>m torno de todo
o país. e rádi os falando de tud o. Ex iste uma de manda muito grand e. de uma
porção de pessoas querendo fa lar, nós quere mos fa lar, as mulheres qu erem
falar, as crian~,:as qu e re m fa lar, todo mundo qu er fàlar. Então , q uando eu vejo
esse movim e nto cresce ndo tão rapid am e nte , I S mi l rád ios como já falei, existe um a dem anda muito g rand e, e ho je , aos poucos, nós vamos conseg uindo
abrir esses es pa~,:os.
Qu eria fa lar da s exper iênc ias qu e vivi nos últimos 13 anos, das d ificulda des , da repressão da po lícia, da saca nagem dos gove rn os , e tud o isso. Sa bem os
que ex iste uma forte repressão , muitas vezes po r pressão de alg umas empresas
de com tmi ca~,:ão ofic ial. As Rádios e as Tevês , através das suas associações, o u
do pró prio governo, têm interesse que o povo não fa le. Tud o isso e a durt>za
que foi passa r três a nos no Co ng resso Nac i~n a l , sa bendo qu e 70% dos de pu tados eram contra , não f(>ram mo tivos de desânimos. Apesar disso tudo, eu
ach o que uma co isa nós jJ ap re nd emos, lutand o três anos lá pra regulam entar,
levand o porrada, vendo q ue daqu il o qu e a gente qu eria, po uquíssimas coisas
foram realm e nte aco lhi das. E também tem uma coisa: todo mo vim ento cresceu, se fortal ece u, e ind epe nd e da lei. Sabe por que ind epend e da lei ? Porqu e
o movimento desco briu qu e antes da le i te m o direito, isso as pessoas às vezes .
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não pensam. Você não precisa de uma lei para te r direito, você precisa ter
direito , pra que a lei reconheça o direito que você tem. Então quando isso foi
virando realidade nas cabeças elas lideranças conumitárias pe lo pais afora, foi
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se perdendo o medo.
Apesar ele nossas luta s, até hoj e , apenas 328 rádios foram aprovadas d efinitivamente pelo Congresso Nacional, isso em 4 anos. Aos poucos foi se descobrindo que o grande barato não era a lei, era o direito, direito humano que
deve ser preservado e garantido. Eu fico tão entusiasmado quando falo nisso,
que pra falar sobre as contradições elo governo, não me animo mui to; estou
muito cansado para ficar falando apenas nas dificuldades. Mas venha cá, esse
movimento ele tem se constituído de um lado a outro, Brasi l afora, pelo me nos, sei lá de 70% de rádios que a gente chama de picaretas, e não comunitárias, é isso? São tratadas como tais e não têm nada a ver com o nosso propósito, com o nosso movimento. Eu faço um contraponto que é o seguinte: eu já
d ei três cursos em ní ve! nacional para o MST, pra falar um pou co ele com uni cação comunitária, so bre rádios comunitárias para as Lideranças que fazem a
comunicação do MST no Brasil inteiro. E, urna dessas vezes que eu estava
dando o curso em São Paulo, um rapaz falou assim: "Mas , vem cá, a lei está aí,
vocês acham que eles vão dar uma concessão pra rádio elo MST? Eu acho
muito difícil'". Pois é , se eles não vão dar concessão para a rádio do MST, se a
gente estiv er com a rádio no ar e a polícia chegar o que a gente f'a z7" Eu disse
: "O que vocês fazem quando estão ocupando uma te rra improdutiva para
plantar, produzir... , o que vocês fazem 7". "Ah, a gente resiste. Quando chega a
polícia a gente resiste, a gente fica lá até conseguir a posse daquela terra". Pois
é, com a rádio vocês devem fizerem a m esma coisa: vocês estão com a rádio
no ar, o ar qu e é esse grande latifúndio que poucos dominam, e chega a
polícia, vocês têm que resistir". Ele me disse: "eu posso ser contra a lei7" Por
que ele me fez essa pergunta 7 Porque na cabeça dele é mais fácil lutar, morrer,
enfrentar a polícia, pra garantir um pedaço ele terra elo que pra ter o direi to d e
falar. Isso gente, é uma coisa ele louco' Fazendo uma pesquisa ele quantas
rádios foram fechadas no Brasil e de quantas resistiram à repressão , descobri
que quem mais resiste quando chega a policia com todo o seu aparato, quem
mais luta pra manter a rádio no ar, mais até que o MST, quem mais resiste são
os evangélicos. Você sa be por quê7 Porque para e les é tudo, a palavra é instrumento de força, a palavra é a mesma coisa que armas para e les , é poder. E mais,
um poder divino. Não qualquer poder'
Não é porque tem uma coisa qu e está garantida na constituição, não' Eles
recebem essa mensagem de alguém muito mai s superior, alguém que está acima d e todas as leis h uma nas. E o que eles fazem 7 Se vocês andarem pelas
periferias das nossas cidades, vocês vão ver o que esto u dizendo. Em Queimados, por exemplo, que tem mais de 46 % de evangélicos na cidade, se , na
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perifer ia da perifer ia alg ué m abre um a igreja . pode ter certeza , uma rádi o
comunitár ia será abe rta. Rapaz , é impress ionante 1Aonde o Estado não chego u,
com o nas pe r iferias, lá estão eles cuidand o das misérias hum anas, lá estão as
igre jas, lá es tá a rád io co munitári a. Sabe , é um negocio de lo uco 1 Eu acho qu e
quando co m ec;arm os a pe nsar essa histó ri a, vamos perceber que não é fácil
classificar essa o u aq ucla rád io. Vamos percebe r que nosso processo histór ico
é muito rece nt e, esta mos ape nas co meça nd o. Quando definim os os princípios
do qu e se ri a uma rád io co lnuni tária, e ntidades sem fins de lucro, programa ção p lural e gestão co leti va, e m novem bro de 1995, na ABI , estávamos apena s
com ec;ando.
O barato é pe rcebe r qu e o mov im ent o é bem mais amplo do qu e isso. E se
você não com ec;ar a abrir os seus o lhos, pra entend er que uma co ntradição
tem co isa produtiva, você não avanc;a . Então eu acho q ue esse movim ento das
rádios comunitár ias, pra alé m da nossa ex pectativ a, ve m fa zendo algum tipo
d e mudança na estrutura de pod er que é muito fort e. Alguém já disse que é
um movim e nt o dos mais preciosos, e mais fortes, q ue a ge nre vem vendo
nesses Cdtim os anos. Eu cre io ni sso. Sabe por qu ê7 Não é porque está ocupan do lu gar, não é porque está dando audi ên cia . É porqu e está in cl ui ndo gente.
Uma pesqui sa do JSER most ro u , há mais o u menos um mês e po uco atrás , que
rádio comunitária nas co munidades d e baixa renda no Rio de Jane iro , rádio
AM e FM, se você so mar todas, as rádios com unitár ias têm um terço dessa
audiência e po r aí, você tem idéia de todo o Ri o de Jan eiro. Isso não é po uca
coisa , isso assusta . Assusta o mercado, ass usta as rádios comerciais, pois elas
sa bem qu e vão pe rder audiênc ia, isso va i. Não vão perder o patroc ínio da
Coca-Co la. Mas pe rd er audi ê ncia sig nifi ca perd er valor comerc ial. Pra nós n ão,
pra nós audi ê ncia sig nifi ca espac;o pra fa zer e pa ssar um mensagem, espaço
para que a co munid ade possa falar, enfim . Acho qu e essa histor ia mostra qu e,
se a ge nte co 11tinu ar co m esse traba lh o, a gente chega lá. Hoj e estamos vivendo
uma nova fa se . Um a fase diferente da que vivemos até 1998, q uand o aprova m os a le i 9.6 12. Essa nova fase, um a fase superior à fase de res istênc ia, é a fase
da qualificac;ão. A q ualificac;ão qu e va lor iza ou tras palavras, a qualifi cação qu e
valori za o Hip Hop , o sa mba, o funk e todas as expressões cu lturais da nossa
soci edade. Ac ho qu e essa é a res istênc ia que a gente pode estar fazendo.
Depois q ue a le i fo i aprovada - n ão foi o que se es pe rava, é verdade muitos tinh a m es pe ranc;a s de recebe r logo a concessão. Hoj e. d epo is de 4
anos, apen as 3 28 rádios foram co nced id as~ E agora a ge nte es tá num outro
mmn e nt o , o m o m e nto é d e ava nc;ar, e nc her esse pa is de rádios, de TVs com unitá rias , botar o bloco na rua, ge m e 1 Se a gente ti nha uma fase de resis tên cia, nós agora es tamos e m um a o utra fase, e essa o u tra fase con ta com a
nossa participac;ão , não dá pra fi ca r m ais apenas critica nd o o qu e es tá erra do. Nós não es ta mos lut a nd o para te r mai s uma rádio, re petindo o qu e
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fa zem as outras rádios. fa zendo o qu e fa z uma rádio co mercial , porqu e não
adianta. A grande novidad e é fa,zer aqui lo qu e a rádio come rcial não faz,
sem perder a noçã o de equilíbrio.
Esse movim ento fez com que nós so nhá sse mos e m co nstruir uma Rádio
pela Internet e o Site Viva Favela, ambos voltados para as comunidades de
baixa renda. Depois, so nhando um pouquin ho mas alto, pensamos numa
rádio AM. Esse son ho virou realidad e com a Rádio Viva Rio AM I 180; graças
a uma parceria com o Si stema Globo de Rádio, ho je temos uma rádio voltada
para a cidadania do nosso Estado. Todo o pessoa l qu e não tinha espaço na
mídia, está lá na Rádi o Viva Rio. Por qu ê? Po rqu e nós fizemo s qu es tão de
dizer, em alto e bo m tom, de que a Rádio Viva Ri o seria uma rádio comunitária, para a grande comunidade do nosso Estado. E lá, nós estamos ouvindo
todos as vozes. Além de falar no AM, a rádio é transmitida pela Internet. É a
comunidade faland o para todas as comun id ades: a Rocinha fala com a comu nidade do Vidigal, a do Vidigal fala com Jacarepag uá, enfim, todos podem se
falar ao mesmo tempo. Pod em falar com outros estados, com outros países , e
perceberem a no vidad e na comunicação. Essa nova rede que está se ndo construída, eu espero contar não só com as rádios comunitárias, mas com tantas
outras rádi os qu e nós es tamos procurand o, são mais de ce nto e tanta s, as
rádios no Brasil afora que me pediram para es tar participando dessa no va
rede, que é algo muito bom. É a prova qu e esse movimento está crescendo ,
para que nós possamos fazer cada vez mai s essa revolu ção silenciosa , democratizando a comuni cação e a sociedade.
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em urna ONG s ig nifica ser un1
pou co polival ente , esta r dispos to a e xerce r o utras fun <,:ôes q ue

construção

não ex atam e nt e a pen as ap urar e
fa zer m até ri as.
Vo u traze r aq ui pra vocês a lguma s re fl ex ôes so bre dua s ex p e ri ências qu e vivi pelo lhasc,
as duas e nvo lve ndo d e a lg um a
fo rma os te mas qu e jul go se re m
os principais dessa m esa , Comu -
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dois cont€xtos

nicação e Ju ventude. A prim e ira ex p e ri ên cia está li gad a ao pe ríodo

Marcelo Carvalho

e m que more i por se is m eses no
Tim or Leste, trabalhando num

(Jorn a lis ta do Ibase)

pro je to qu e tinha co m o obj e ti vo compart ilh ar ex peri ê ncias entre ONGs brasileiras e ONGs timore nses. E pa ra fec ha r minha participa<,:ão , queria falar um
p o uco so bre um dos prod ut os de mai o r longe vidade da Com uni cação do
Ibase , o Jo rn a l da Cidadania.
Vamos lá. Ach o qu e prim e iro é prec iso co ntext ualizar pra vocês o qu e fo i
o Pro je to Jhase/ Tim or l.es te. Esse proj e to foi proposto ao Ibase p e la agê ncia
financiado ra ho land esa No vi h. A id éia e ra manda r uma equipe do I h ase para
m orar n o Tim o r d ura nt e m e io a no . Essa eq uipe serviria d e hase para a vinda d e
re presenta ntes de ONGs bras il e iras, facilitando o intercâmbio entre as entida d es d esse tipo dos do is países. Morávamos em Dili, a ca pital. e de lá íam os
para o int e ri or pa ra fa ze rm os a lg um as o fi c inas. Alguns e ncontros e oficinas
eram reali zados c m DiI i mes m o .
O Escrit ó rio do Thase/Ti m o r Leste fi cava e m uma sa la el o prédio ela r)xfam /
Au strália na capita l tim o re nse . A Oxfam / Austráli a também nos forn ece u toda
a infra -estrut ura, elos co mputado res ao transporte . A eq uipe fixa era fo rmada
p e la Regina Domin g ues. a coorden adora do proj e to , e por mim . Nos doi s
prim e iros m eses co nta m os co rn a co nsu ltoria importantí ssima do pesquisador Athayd e Motta . Fu e ra res pon sáve l por uma coluna se manal no site el o
Ibase sobre o p aís. co m infor m ações e impressões d e viag e m. e parti c ipava do
dia -a-dia d o proj e to com Reg ina. qu e incluía a pro pos ição d e oficinas e a
viabi liza<,:ão das n o ssas inte rve n<,:Ões. e ntre o utras coisas. Entre elas. tentar en tender co m o funcion ava aq ue la soc iedad e .
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Era preciso. e isso sempre foi um traba lho muito de li cado, não atropelar o
processo. O qu e é qu e eu qu ero. dizer co m isso? É que foi primordial que
identificássem os as de mandas das organizações timoren ses e, a partir das n ecessidades deles, pro por parce rias. Tend o també m co mo condicionante pri m eira que aqu ela dever ia ser uma interve nção qu e teria como princípio a
palavra compartilhor. Qu ero dizer com isso que a rela ção deveria ser horizontal, o u,
pelo menos tentar ser ao máximo, de igual para ig ual. O Tbase era uma instituição do Sul qu e falava com institui ções també m do Sul. Buscávamos urna
outra inserção em Timor Leste.
Na época em que esti vemos Já, entre m aio e final de o utubro de 200 I mais
ou m enos , Tim o r Leste não era ainda um país, mas um território administrado
pela ONU. Acho qu e vocês se lembram das imagen s terríveis qu e correram o
mundo em 19 99 , imagens de destrui ção e de viol ê ncia ex tre ma. Aqui lo fo i o
ponto culminante de um processo de viol ência e autoritarismo qu e se co m etia contra os tim o renses , resultado de séc ul os de uma história de interven ções
estrangeiras.
Os portugueses c hegaram à ilha de Timor no início do século XVI. Eles
ocuparam um pequ eno p on to do territóri o, ond e hoj e fica o enclave d e
Oecussi. Esse enclave pe rtence a Timor Leste, mas fi ca na parte Ocidental da
ilha, que é ter ritó rio indon és io. Co m o avanço do co lonialismo e uro pe u,
chega àquela região também , a Holanda . O país impõe sua administração a
um vasto territó rio e acaba por con stituir um a co lô nia e norm e qu e engl obo u uma séri e de arquip élagos. Mai s o u m e nos I 7 mil ilha s ao todo. A
Holanda ocupa toda a região, com exceção da parte Leste da ilha de Timor,
de administração po rtugu esa.
Com a descolonização no século XX, de poi s da Segunda Grande Guerra
Mundial, a colônia holandesa se torna ind e pe nd e nte so b o comando do herói
nacionalista Sukarno, ainda na década de I 9 5O. A Ind o nésia nasce como uma
república multi cultural. Mas Timor Leste fi ca de fora, ainda é colônia port uguesa. Só na metad e da década de 1970 , co mo co nseqüência da Revolução
dos Cravos em Portu gal, é que o país se to rna independente.
A qu estão é qu e nas colônias portuguesas africanas havia uma resistên cia
organizada o suficiente para enfrentar Portugal po líti ca e militarmente. Elas
lutaram pela eman ei pação e, quando a ind epend ê ncia veio, após a Revolução
dos Cravos, havia co mo formar govern os provisórios co m alguma consistên cia, apesar de todas as dificuldades. A situação não era tão definida e m Tim or
Leste. O processo lá talvez devesse ser mai s lento, co m uma transição mais
dem o rada, não sei. O fat o é que Portugal m eio qu e abandonou o país e m um
clima de guerra civil , qu e depois se confirm o u, entre as duas maiores facções
políticas, Fretilin. qu e é a Frente Timor Leste Ind e pend ente, de esq ue rda, e a
UDT. União Dem ocrática Timorense, de dire ita.
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Hav ia gente em Timor q ue apo iava a anexação do te rritório pela Indonésia,
que já viv ia so b a d it adura dos ge ne rais el e Java , represe ntado por Suharto. Na
confusão, a Indon és ia in vade Timor Leste em 197 5 por ambição expansionista
e razões econômicas esc usas. Isso tu do com o apo io am ericano e, infelizm en te , com o sil ê ncio ela comun id ade internacional, principalmente da mídia. O
mundo vivia e m clim a el e g uerra fria . O Exército indon ésio co meteu crimes
terríve is desde o princípio. Ho u ve ex termínio em massa. Os timorenses resisti ram co m a g uerrilh a o rga n izacla r e la Fret ili n, mas o poderio militar indon ésio
era absurda mente maior.
Em 1999, numa jogada diplomática fantástica, os timorenses conseguem
transformar um r le hi sc ito q ue se ria para a população timorense dec idir se
Tim or Leste seria ple name nt e integ rado à Indon ésia ou fica ri a como um terri tório indonés io espec ial. Os ind o nés ios, já co m a pressão ela ONU, tive ram qu e
incluir a opção independência na cédu la elo plebiscito. E, apesar ele toda pressão,
cerca ele 80'% elos timorenses , se não es tou e nganado, decidiram pela indepen dência do país.
Então, n ão restou o u tra co isa para os ind o nésios do qu e sair de Tim or
Leste , contrari ados. Ma s nã o sem antes prom over a última ca rnificina contra
os tim o renses. A lista de atrocidad es é imensa, vocês devem imaginar, assassinatos, estupros , raptos. Dinamitaram estradas , destruíram órgãos públicos e
incend iaram o qu e pud eram. Dili ficou li teralmente e rn chamas e quem con seguiu escapa r fu giu para as florestas nas montanhas. Tud o promovido pelo
Exército ind o nés io e pela milí cia timorense pró -Indo n ésia, apoiada e paga
pelos militares. A inte nção e ra aca bar com tudo antes de saírem do paí s. Quan do nós chegamos ain da enco ntramos ma is da m etade de Dili dest ruída, mui tas construções qu e imadas .
Dessa vez hou ve amp la cobert ura da mídia internacional, que registrou,
inclu sive, a reação vio lentí ssima da popu lação timorense contra os mi li cianos
pró -Indon és ia. Ac ho q ue todo mundo aqui aco mpanhou os noticiários da
época, devem se le mbrar um pouco do que a imprensa divulgo u. Até ho je, na
fro nte ira en tre os dois países. há família s inte iras qu e na época apoiavam a
Indon és ia e q ue não tê m coragem de vo ltar, apesar dos es forços tanto elo atual
presid ente de Tim or Leste e último comandante da guerrilha , Xanana Gusmão,
quanto da dirige nte lnd onés ia Megawati Sukar noputr i.
Acho até q ue para ev itar os e rros do passado , Xana na e o utros líderes
timorenses ped iram a inte rvenção da ONU àpós a saída dos in donésios . Essa
seria a última ocupação estrangeira antes di! ind e pend ência total. A ONU constituiu uma ad mini stração provi só ri a, a Umaet, uma experiência inédita para a
própr ia organi zação. algo alé m do qu e havia sid o tentado ern outros países .
como no Ca mbodja , por exe mplo.
Bom, o traba lh o de les não deve ter sido fácil , não. Eu entrev istei o interventor
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da ONU em Timor Leste, o diplomaia brasileiro Sérgio Vie ira de Mello, e ele
co nfessou que o trabalh o da o rga 1~i zação no país lalh o u e m muitos aspectos ,
principalmente quanto à ren 1peração da inf'ra -estrutura. O trabalho de reconstrução fi sica do país é para muitos a nos m es mo, prec isa muito dinh eiro , e eles
não contavam com um o n,:am ento tão grande ass im dos países doadores.
O foco d e inte r ven ção da Untae t fói a seg uran ça e a momage m de uma
estrutura político-ad min ist rati va para o futuro Estado. E isso , em certo sentido , fi zeram be m. Estáva mos lá qu ando fóram rea liz.adas as el e ições para a
primeira Assemblé ia Co nstituint e. Es perava-se a vo lt a da vio lê ncia e o que se
viu foi paz e demonstração d e civi smo por pa rt e dos timore nses. Quanto à
administração e à eco nom ia , e nquadraram o paí s 110 e ixo dos gra nd es agentes
multilate rais. Inclu sive adora nd o o dó lar a m er icano co mo moeda of'icial, d ep o is da con vivência um tanto confu sa dessa m oeda co m o dó la r au straliano,
qu e era a moeda dos estran ge iros, e a rúpia indon és ia, o dinh eiro ace ito e
conhecido p e los timorenses.
Vocês pod e m imaginar, e ntão, o que e ncontra m os lá . O abastecimento de
en ergia e ra bastante precário por do is m o ti vos. Pr im e iro , o aparato de usin as
havia sido d estruíd o pela Indon ésia . Por outro lado, e ra en e rgia a diesel, o que
era muito caro. Faltava lu z toda noite em Dili, das 2 1hs à Oh. Em alguns dias,
208

a energia só vo ltava d e madrugada. Às vezes fa ltava dura nte o dia també m. Em
Los Paios, onde esti vemos p o r aproximadam e nte uma se mana, no extremo
Leste da ilha, o sistema f'uncionava ao co ntrá ri o , só tínham os e ne rgia durante
três ou quatro horas por dia. Claro qu e isso afe tava ta nto o traba lh o, pois não
po díamos trabalhar e m casa n o esc uro, quanto o es tado d e ânimo.
Outra qu estão e ra a própria segu ran ça. Ainda não tính a m os ce rteza de qu e
o ímpe to de viol ência tinha se arrefec ido, nem que as milícias pró-Indonés ia
haviam cessad o as atividad es , isso e m um contexto el e um a polí cia qu e ainda
estava se constituind o. Sem conta r a ág ua que tomáva mos suspeitíssima , as larvas
d e mosquito na água , o siste m a de tran sport e urba no preca rí ss imo e tc. Com
certeza , a roti na lá não foi das mai s fáceis.
A p o pulação estava muito be m organi zada pela FretiliJl e seu bra ço arma do, as Forças Arm adas d e Libe rtação Nac io nal do Timor Leste , as Falintil. Mas
era uma orga ni zação voltada para a res istê ncia ao in vasor, o que fi zeram muito
bem e esse é a grande co ntribuição dos timore nses para o mundo, na minha
opinião, a capacidad e de resistir pratica1n ente sozinh os a um inimi go muito
mais forte, se m apo io internaciona l de peso. Mas, infeli zm ente, há uma diferen ça e ntre qu e rer se r ind epend ent e e te r as condiçúes efe ti vas el e gerir a própria ind epend ênci a.
O problema é qu e a Ind o n ésia, e nquanto esteve oc upando o país, jamais
in vestiu na capacita ção dos timorenses. Os prof'issionais com uma forrna ção
um pou co m ais so f'i sticada, durante a ocupação, vinh am da prúpri a Ind on é\ ia.
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O res ultado é que cr io u-se um a popu lação não preparada para os desafios da
vida contemporân ea. O índi ce de analfabetismo é absurdo. Os índices sociais
em gera l eram bem ruins. A fórmação do timore nse m édio é, por conta disso,
també m ruim . Daí se vê as dificuldades de gerência qu e o país vai enfrentar no
futuro. Soma-se a isso tud o, o fato da maioria da população timorense ainda
viver so b uma soci edade tradicional, com formas políticas e de convivência
baseadas e m um ce rto fe udalismo, in c lu si ve com nobreza e povo, um
machismo qu e não dava mostras de arrefecer e, por aí vai.
Esse era o contex to geral onde as ONGs tim orenses se moviam. O universo
dessas organi zac,:ôes no país é be m específico. Fa lar de ONGs no Tim o r é falar
da juve ntud e timore nse e ngajada politicamente . As ONGs e ram um espaço
primordialm ente de jovens. É prec iso lembrar que muitos d os militantes mais
velhos estavam mortos. A resistê ncia ao invaso r foi dura. Os so breviventes
estavam nas instân cias da ad minist ração pública o u nos partidos políticos. Ou
ainda, eram ex -gue rrilheiros das Fa lintil, o que, aliás, estava sendo um problema, porqu e vários não foram absorvidos pela recém criada Força d e Defesa
do Ti mo r Leste.
Os jovem també m estava m mais receptivos a essa nova forma de organização social, as ONGs. Tinham ímpeto, qu eriam participar e , é bom qu e não nos
esqu e<;amos, havia d ese mprego e m m assa no te rritório. Po r o utro lado , os
agentes financeiros multilat e rais, Banco Mundial etc, meio qu e impuseram o
modelo ONG para terem interlocutores conhecidos. enquadrand o uma possível
organi zação socia l espontânea qu e poder ia surgir como uma força co ntrár ia
aos interesses do grande ca pital.
Era um jogo d e sedu<;ão: essas institui<;Ões forneciam o dinheiro para os
proj etos e as ONGs se comprom etiam a trabalhar so b o guarda -chuva de acordos implícitos. muita s vezes nem percebidos. As instituições multilaterais ti nham as ONGs como organi zac,:ôes ágeis, de fei ção jovem. E antes trabalhar com
jovens, formando os meninos e as meninas, do que co m ve lh os gu e rrilheiros
com lembran<;as da resistê ncia arm ada. É claro, também, que havia uma forte
tendência elos mo vim e ntos soc iai s ele se organi zarem como ONGs , corriam
atrás da facilidade el e fina ttciamento. Como o processo era recentíssimo, co meça realm e nte n o ano 2000, as ONGs tinham pouco acúmulo e era m frágeis.
Evidentemente qu e esse pattorama tinha lá sua complexidad e , e se mpre há
formas tanto de burlar a gerê ncia hi erárqui ca de um patrão poderoso , quanto
de amarrar ao má xi mo o í 111 peto espontâneo das organizaçôes socia is.
Boa parte elas ONGs co m as quai s trabalhamos que riam atuar na campanha
pelas eleic,:ões ela Asse111blé ia Constituinte. E uma das qu estões centra is era pen sar como iri am faze r a comunica<;ão com a po pulação. O que eles tinham
como estrutura de co muni cac,:ão de massa? Quase nada . Havia um canal de TV
oficia l que e ra incipiente e não m ass ifkado, a TVTL. Alg uns po ucos jornais, o
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oficial, Tais Timor, e alguns outros alternativos de circulação restrita. Nesse sentido é bom ressaltar a inexistência ·de gráficas na época, tudo era impresso na
Austrália, o que encarecia os custos. É bom lembrar também que a maior parte
da população é analfabeta, o que fazia com que a alternativa jornal não fosse
encarada com muita animação, evidentemente.
E havia o rádio. Esse sim, era encarado como um grande meio que poderia
ser utilizado para atuar com relação à campanha pela Assembléia Constituinte.
Basicamente, eu poderia definir três tipos de rádio que atuavam em Timor Leste.
Tinham as rádios estrangeiras que mandavam sinal para lá, portuguesas e australianas. Quais os acordos para que isso acontecesse não ficamos sabendo. Evidentemente, eram inacessíveis à intervenção dos jovens das ONGs. E podia-se escutar as rádios locais. De um lado, a Rádio Untaet, oficial, controlada pela administração do território. De outro, as rádios alternativas que se definiam como rádios
comunitárias, ou "rádios comunidades", como eles as chamavam.
Essas tais rádios comunitárias não acompanhavam um modelo único. Na
verdade, elas se diferiam bastante entre si. Iam de rádios onde era possível
perceber uma tentativa de participação da comunidade, àquelas onde se via
claramente uma mão forte por trás. Eram ligadas a vários grupos e pessoas,
resultado do trabalho de entusiastas abnegados ou com ligação explícita com
setores da sociedade como a Igreja Católica ou a antiga guerrilha das Falintil.
O número delas girava em torno de uma dezena. Também entre as rádios, o
perfil de quem trabalhava ali era basicamente de jovem.
Como quase tudo em Timor Leste na época, a questão de quais os modelos
iriam ser implantados no país, em todos os setores, era motivo de muita discussão. O país era um grande laboratório de experiências desenvolvidas em
outros países. No caso, havia uma pressão de cima para baixo para amarrar bem
essa questão das rádios comunitárias, não dando muita liberdade para os grupos da sociedade. Do outro lado estavam timorenses e vários estrangeiros interessados em combater as experiências verticais de organização do setor de
rádio, tentando dar uma forma mais democrática às nascentes rádios timorenses.
Havia claramente, como em todos os outros setores do país, uma disputa de
poder entre um modelo formal e ligado ao grande capital e a ação de timorenses
e internacionais que estimulavam a democracia e a participação popular.
Havia uma pergunta implícita entre as ONGs e os jovens engajados em geral
que era: "como atuar em um cenário com pouquíssima infra-estrutura e população analfabeta?" E não era o único desafio deles. Havia a questão de tempo
também. A gente não pode se esquecer que Timor Leste vivia uma situação de
anomalia, tinha uma administração multinacional que incluía uma força de paz
igualmente internacionalizada. Era uma nova colonização, administrativa, ideológica e militar, uma outra invasão que os timorenses estavam enfrentando. E,
por mais que estivéssemos ali com a intenção única de trabalhar com eles, numa
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relação que deveria ser de igual para igual, não deveríamos ser ingênuos e egoístas a ponto de não enxergar o óbvio, que, de alguma forma, fazíamos parte das
novas tropas de invasão. E que todos nós, da ONU ao sujeito que estava lá apenas
para ajudar, deveríamos sair do país o mais cedo possível.
No fundo, deveríamos preparar a situação para entregar o país em definitivo para os timorenses, o mais rápido possível. Havia a premência do tempo
e a administração das Nações Unidas sacou isso muito bem. O calendário
instituído para as eleições era curtíssimo. Algo em torno de três meses para a
sociedade debater quais os caminhos que iria tomar, acertar as alianças estratégicas, fazer a campanha dos candidatos à Constituinte, ir aos rincões no fundo
do país -onde vivia a maioria da população de costumes ultratradicionalistas
e analfabeta - explicar como funcionaria o sistema e a importância das eleições- e eleger a Assembléia Nacional Constituinte. A contradição era evidente:
intervenção estrangeira que deveria, para o bem de todos, ir embora o quanto
antes e a necessidade de uma transição mais longa.
O tempo todo sentíamos isso, eu pelo menos percebia isso claramente, o
quanto os timorenses nos respeitavam, achando necessária a nossa presença
ali, e, ao mesmo tempo, o quanto nos detestavam. Estavam cobertos de razão.
E se é dificil perceber isso, se muita gente lá, os estrangeiros, reclamava do
espírito pouco colaborativo dos timorenses, a culpa não era dos locais. Era preciso
que compreendêssemos a posição dificil deles, que estavam sendo colonizados, depois dos europeus e da Indonésia, simplesmente pelo mundo inteiro e
havia gente de todos os continentes lá.
Então, se os jovens engajados reclamavam do pouco tempo para a campanha
de esclarecimento da população que as Nações Unidas haviam determinado, e
com razão, também não viam a hora de serem governados por um governo
deles, eleito, e de fazerem as coisas da forma como achavam que deveriam fazer,
sem estrangeiros dizendo "é desse, é daquele jeito" . Digo isso com um certo
conforto porque nós fazíamos parte dessa nova tropa internacional de ocupação
ideológica, como disse anteriormente, também éramos ongueiros e procurávamos com sinceridade fazer diferente, pôr em prática ao máximo a tal relação
horizontalizada. Não queríamos nem ajudar... percebam como esse verbo já induz uma hierarquização e o apequenamento do outro, do ajudado.
Bom, falamos de campanha, mas que campanha era essa que as ONGs
timorenses estavam envolvidas? E aqui havia outro nó na questão. Estou denominando de campanha as ações gerais promovidas pelas ONGs e pelos grupos
de jovens timorenses, ações desarticuladas até, que procuravam dar prosseguimento à campanha oficial da Untaet de Civic Education, Educação Cívica, que eu
definiria a grosso modo como uma campanha para o voto. Ora, o processo todo encaminhado pelas Nações Unidas era visto pelas organizações sociais como sendo um tanto autoritário, e não era uma visão despropositada, era autoritário
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mesmo. Mas, na hora de proporem alternativas de ação e de postura, seguiam
a pauta determinada pela ONU, se!ll. muita contestação nesse sentido.
As ações das ONGs pra essa campanha tinham um caráter duplo. As ações e
toda a atmosfera eram revestidas de um evidente voluntarismo, digo isso até
como elogio e admiração. Eles iam para o interior, convocavam a população,
faziam reuniões públicas alertando para a importância do voto, esclareciam os
eleitores. E havia uma e outra ação mais organizada, essas geralmente patrocinadas por agências ou ONGs estrangeiras. Eu me lembro particularmente de
uma delas, incentivada pela Asia Foundation, que trabalhava com um grupo
grande de jovens timorenses. Assistimos, nós, do Ibase, a uma dessas reuniões,
onde a maior parte dos jovens, reagrupados em pequenas equipes, decidiu
pela intervenção a partir de programas de rádio. Ou, pelo menos, utilizando
programas no formato de programas de rádio, para serem veiculados em equipamentos de som pelo interior do país.
Apesar de aceitarem a pauta estipulada pela Untaet, era evidente que as
organizações da sociedade, aqui particularmente ONGs e jovens, pensavam em
formas políticas diferentes. A intenção da ONU era organizar uma estrutura
política de democracia representativa, ao feitio ocidental. Do outro lado, as
organizações da sociedade querendo transformar essa democracia representativa em uma democracia participativa, ou agregar elementos de democracia
participativa. Contava pra isso também a relação direta, se bem que
hierarquizada, que os timorenses têm com o poder constituído, fosse o tradicional, personificado nos liurais, ou a estrutura criada pela resistência, nos sucos.
O que aconteceu de fato foi que a ONU acabou impondo uma organização do Estado como a conhecemos, o nosso velho conhecido Estado Nacional, sobre os poderes tradicionais, sobre a sociedade tradicional. É claro, tudo
feito meio apressadamente, não é fácil montar uma máquina pesada de Estado
em pouco tempo, com infra-estrutura física destruída e instituições a serem
construídas. Então, a questão torna-se outra. O desafio que essas organizações
devem estar enfrentando agora, os jovens engajados entre elas, é a de construir
um país que seja mais democrático em um mundo que não anda lá muito a
fim de estimular tanta participação.
Bom, vou começar agora a segunda parte, como eu havia definido no início, falando sobre o Jornal da Cidadania. É o produto mais antigo da Comunicação do Ibase, entre os projetas atuais. O JC foi publicado pela primeira vez
em setembro de 1994. Eu não trabalhava no Ibase ainda, mas a editora do JC,
Anacris Bitencourt, e ela viu o jornal nascer. E nasceu pra atender a demanda
dos comitês da campanha da Ação da Cidadania espalhados por todo o Brasil,
substituindo a publicação Primeira e Última. O jornal seria uma espécie de central de informações e divulgador das experiências e expectativas de quem estava engajado na campanha, um meio de comunicação alternativo para atender
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a um público de recorte bem preciso. Servir de referência para os voluntários
da campanha.
De 1994 a 2002 muitas coisas mudaram. A Ação da Cidadania se transformou em outras coisas, ocupou outros espaços na sociedade. O público do JC
foi mudando aos poucos e cada vez interessando mais às escolas de ensino
médio e fundamental, os professores e os alunos começam a se interessar pelo
jornal, a sugerir pautas, a mandar sugestões. Então é que se coloca a questão da
juventude de maneira mais evidente, os jovens, se esse é o nosso novo público, ou, melhor dizendo, se esse público se mostra mais definido. É preciso
pensar esse conceito, sobre o que seria a juventude.
Pra começar, pensar na juventude como algo preciso e muito bem definido, principalmente em um país tão grande, diverso e complexo como oBrasil, é quase impossível. De quais jovens estamos falando? Para quais jovens
vamos falar? Essas são questões dificeis, mas que precisamos ter em mente
quando nos propomos a ter essa faixa de público como alvo.
De cara já se percebe que a realidade é complexa. O jovem expressa uma
cultura, a cultura na qual ele foi criado, formada por tudo que ele conseguiu
apreender através de um filtro pessoal, sua sensibilidade. Então, devemos perguntar sobre qual o local, qual a região, o bairro, o ambiente urbano ou rural,
onde esse jovem está inserido. E, em sua comunidade, qual sua classe social,
qual sua posição social e de sua família. Por fim, qual a idade desse jovem.
Vamos começar por aí, pela faixa etária. Bom, a variação entre os limites de
idade para a juventude difere conforme a intenção que se quer atingir. Existe
uma elasticidade que, nos limites extremos, estaria englobando algo em torno
de um início pelos 15 anos, na adolescência, até mais ou menos 3 O, 3 2 anos.
É um período muito longo. A gente pode tirar um primeiro enunciado disso,
que a juventude é um conceito abrangente.
Uma outra forma de se acercar do que seria a juventude, penso eu, seria pela
adoção de um determinado parâmetro externo, quero dizer, ser jovem paro isso ou jovem
paro aquilo. É o comentário do tipo "você está velho para fazer essas coisas", ou então,
"você é ainda muito novinho para isso" . Uma outra abordagem, do ponto de
vista interior, mas que também toma a juventude por uma certa condição aleatória,
é a que a defme pelo estado de espírito. Jovem então seria aquele que se define
como tal, é um estar receptivo ao mundo, aceitar a influência do que é identificado como o novo.
Mas existe um limite para isso. A juventude não é eterna, por mais que se
queira manter a mente jovem, como costumam dizer, ou se façam plásticas ou se
tomem elixires fantasiosas; ou ainda, po~ mais que a sociedade de consumo
tente nos convencer do contrário, valorizando excessivamente a juventude
para fins de comércio. Há limites na apropriação do conceito de juventude.
Daí, um segundo enunciado, que põe delimitações no primeiro, mais ou menos
assim : o conceito de juventude tem concretude suficiente para rejeitar quem nele não se enquadra.
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Também podemos chegar ao que· seria a juventude por um certo exercício
de exclusão. Haveria algo entre a infância e a maturidade que definimos como
juventude, é o que há entre uma coisa e a outra. Então, o jovem é a transição por
excelência para um ponto no futuro identificado como de maturidade. Mesmo se
toda a vida é um trânsito entre o nascimento e a morte, não importa, a juventude é a fase da vida onde o caráter de passagem da vida se torna mais evidente. Acho que esse caráter de passagem, de transição, seduz muito as pessoas,
que projetam na juventude, idealizando seu próprio passado , uma série de
clichês, da visão de um certo romantismo de um período de aventuras um
tanto inconseqüentes à imagem terrível do jovem alienado, sem visão do coletivo. E não é nada disso.
Eu concluo disso um terceiro enunciado, que está aqui : a juventude é, ao mesmo
tempo, transição entre a infância e a vida adulta, um processo onde a pessoa recebe o apoio dos
adultos e se concentra em se apropriar dos conhecimentos e da sua própria história, e um estar no
mundo específico e irredutível. Quero dizer, é, no mesmo lugar e da mesma forma,
transição e uma fase com importância, brilho e necessidades próprias. É essa a
contradição que eu acho que precisa ser trabalhada.
O curioso é que essa transição parece estar intimamente ligada a momentos bem precisos e é ao redor desses pontos, desses momentos, que a idéia
de juventude é construída. É como se precisássemos definir o limite
inquestionável, até aqui foi criança, a partir daqui já não é mais; ou, até aqui
aceitamos suas irresponsabilidades, mas a partir d'agora tudo mudou, você
agora é um homem, ou uma mulher, e terá que se comportar desse jeito e
daquela forma. Eu estou chamando esses momentos precisos de pontos de
inflexão. São todos esses ritos de passagem que diferem de sociedade em sociedade, cada comunidade podendo ter os seus. É quando a pessoa deixa a
infância ou a adolescência e inicia seu ingresso na vida adulta. P.o de ser
ligado a um aspecto fisiológico ou não.
A gente pode ficar aqui lembrando de vários desses pontos de inflexão. Só
pra gente se recordar de alguns, as antigas festas de debutantes da classe média
alta, o significado do vestibular para as classes médias e o primeiro emprego.
Entre aqueles ligados à fisiologia adolescente, a primeira menstruação da menina e a primeira polução do garoto. E percebam o caráter flutuante desse
ponto específico: o hiato criado na legislação brasileira com a maioridade
penal estabelecida aos 18 anos, o que inclui o direito a guiar um automóvel e
tudo o que isso representa, e a maioridade eleitoral aos 16 anos , mesmo que
opcional. Mas tudo isso cai por terra se pensarmos, por exemplo, na infância
violentamente amadurecida dos meninos e meninas que moram nas ruas. É
claro que esse conjunto que eu citei é muito complexo e eu estou apenas
querendo falar sobre um certo significado que todos esses acontecimentos
têm em comum.
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Posso, como um último passo, estabelecer um quarto enunciado. Eu o
escrevi dessa forma: juventude é o período compreendido entre o início da maturidade sexual,
isto é, da primeira menstruação feminina e/ ou da primeira polução masculina, até a maturidade
emocional completa do indivíduo, fase caracterizada pelo desenvolvimento pessoal, físico e psíquico
da pessoa que busca a afirmação de sua individualidade. Se vocês me permitem, há dois
livros que tratam de todos esses aspectos do jovem e da juventude, na minha
opinião, de maneira magistral. São obras literárias até bem diferentes entre si.
Um desses livros é Demian, de Hermann Hesse. Há vários pontos de inflexão do
personagem Sinclair, alguns bem particulares , que dizem respeito apenas a
Sinclair. O outro é On The Road, de Jack Kerouac, que retrata a juventude em toda
sua plenitude e angústia também.
Bom, é esse o público que o ]C quer atingir hoje. E a gente começa a
procurar por esse público fazendo algumas escolhas. Como, por exemplo, a
escolha de um projeto gráfico atraente e moderno. Não só. A matéria principal
do ]C, que ocupa as duas páginas centrais, às vezes três quando o tema pede, é
sempre pensada e redigida com o intuito de ser uma análise mais aprofundada
e não apenas informativa. A gente pensa, sobretudo, naquele leitor jovem que
mora no interior do país e que não tem acesso a um certo tipo de informação
que apresente uma visão diferente, mais crítica e mais aprofundada do que os
telejornais que ele talvez assista. Dois exemplos recentes são as matérias Jovens,
política e eleições: um prato cheio, publicada no ]C n° 112, de julho/agosto de 2002 ,
e Afeto que a sociedade condena, sobre homossexualidade, publicada no n° 113, de
setembro/ outubro desse ano.
Embora quem faça o ]C seja jovem, entre a casa dos 20 e dos 30 anos, ele não
se define como um porta-voz dos jovens. O ]C é um jornal produzido por uma
instituição, é um canal de comunicação privilegiado da instituição com os jovens, um canal de interlocução com a juventude. Isso nos permite, por exemplo, acompanhar a agenda dos jovens, dos assuntos que interessariam a esse
público, esse público jovem, ou que fomentariam a participação cidadã deles.
Estamos com alguns impasses no ]C. A questão da tiragem, por exemplo.
Pulamos de 200 mil exemplares por quinzena, no início do projeto, para os
atuais S 7 mil exemplares, com periodicidade de dois em dois meses. É um
projeto caro para o Ibase, sabemos disso , e precisa ser muito bem justificado.
Ainda mais quando temos os dados do próprio IBGE, que divulgou no censo
2000 que 5,4% dos adolescentes brasileiro~ entre 12 e 18 anos são analfabetos. E são dados otimistas, possivelmente .esse numero é muito maior, principalmente se pensarmos na questão do analfabeto funcional.
Um outro impasse, parecido com que os timorenses enfrentam, é a condição geral de vida no interior do país. Ainda existem enormes bolsões de pobreza no interior do Brasil. O ]C chega a lugares com pouca infra-estrutura
onde moram pessoas com poucas perspectivas. Tenho outros dados do IBGE.
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Segundo esses dados, que são de 1999, dos aproximadamente 34 milhões de
jovens brasileiros de 15 a 24 anos,. 6 milhões e meio vivem abaixo da linha de
indigência. Trocando em miúdos, significa que precisam viver com menos de
R$61 por mês. A questão é achar meios de utilizar todo aparato tecnológico,
não só os meios impressos, mas também a Internet, o rádio, a televisão, quando possível, contra essas estruturas arcaicas, que acabam gerando e conservando toda as distorções sociais no Brasil. Seria a promoção da luta da socialmodernidade-tecnológica contra as estruturas arcaicas.
O ]C precisa ir adiante. Ainda é um jornal nacional, ainda no espírito da
Ação da Cidadania. A questão é que esse antigo público tinha organicidade,
ou pelo menos tendia a ter alguma. O novo perfil de leitor se formou a partir
de cantatas individuais nossos ou a partir de solicitação espontânea, de leitores espalhados pelo Brasil. Esse público leitor não escapa de ter um problema
estratégico: é não-orgânico e desarticulado.
E esse talvez seja o nosso grande desafio, das pessoas que trabalham no ]C.
Primeiro, como manter esse leitor que conquistamos, e nós temos uma relação muito próxima com esse leitor, principalmente por carta, quando comentam uma matéria, elogiam, dão sugestões. Segundo, como conquistar esse leitor mais orgânico, que se conhece e pode agir coletivamente. É importante
também pensar politicamente e estrategicamente esse jornal. É preciso dar
organicidade a esse leitor, dotá-lo de força política. Talvez agindo mais localmente, fomentando a participação cidadã e radicalizando a democracia, que é
a missão do Ibase.
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o começo de 2001, fui convidado a ter uma coluna semanal
no si te Viva Favela, um portal da
Internet que gera noticias de favelas através da interação de profissionais da imprensa com moradores de várias comunidades
que desempenham o papel de
repórteres comunitários . Essa
dobradinha transcende as no ti- DefYuri
cias de violência - tão disse- (Site Viva Favela)
minadas nos outros veículos de
comunicação, apresentando: entretenimento, apontando problemas e buscando soluções. Mostrando também as culturas e manifestações das comunidades - coisas boas, geralmente esquecidas da grande mídia.
Esse convite foi uma grande surpresa para mim e confesso que expor meus
pensamentos em forma de artigos era uma coisa que eu já queria há muito
tempo. Um grande desafio, porque eu não estaria só fazendo letras de Rap,
estaria criando uma nova perspectiva de ação para o Hip Hop prosseguir, se
fazer ouvir e isso era muito importante, não só para mim.
Comecei a escrever e optei por não abordar temas comuns do meio, tais
como comentar sobre discos etc., e sim falar de tudo o que nos cerca e/ ou
nos aflige através da ótica de um rapeador. E confesso que uma das primeiras
coisas que passou pela minha cabeça foi: será que meus artigos vão passar?
Será que vão me censurar? Sabem como é, né? Só que a liberdade era, e ainda
é uma constante. Neste inicio, eu escrevia um artigo e as pessoas me enviavam
mensagens perguntando se o que eu estava escrevendo era Rap, ou o pessoal
do Rap falava que eu estava escrevendo demais, que era muita informação. Isso
já era sinal de uma mudança que viria a seguir.
Participar da implementação de um veículo de informação cujo foco são as
favelas e inserir o Hip-Hop nesse processo foi bastante motivador. Até porque as
informações do Hip-Hop e das próprias comunidades não tinham toda essa
entrada nas favelas porque o acesso a Internet era e ainda é muito dificil.
Mesmo assim, meus artigos foram sendo acessados e seguiram causando
um certo alvoroço e despertando curiosi~ade . O número de visitas ao Viva
Favela foi crescendo consideravelmente. e foi observado que o número de
visitantes oriundos de sites e portais de Hip-Hop crescia a cada dia. A força do
Hip-Hop conseguiu inclusive perturbar os mais céticos, que tiveram que en-
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golir o cetismo e unirem seus anseios. aos de todos os que faziam esse veículo,
ou seja, dar mais espaço para o }-Iip-Hop.
O Hip-Hop brasileiro já tinha algumas grandes iniciativas na Internet, porém observei que as pessoas que batalhavam nesse tipo de mídia gastavam um
dinheiro considerável para se manterem no ar. Eram gastos com hospedagem,
questões técnicas , entre outras coisas. Todo tipo de esforço para gerar informações realmente isentas, aumentar a divulgação e o volume de informações .
Partindo daí, comecei a fazer cantatas, com o intuito de firmar parcerias e
com isso acabei por chegar aos 4 principais portais de Hip-Hop da América
Latina- Bocada-forte, Real Hip-Hop, Mundo da Rua e Hip-Hop Brasil. Este foi
um trabalho bastante árduo pois a única coisa que os portais tinham em comum era a dedicação à nossa cultura, o respeito e consideração à minha pessoa. De resto eram relações bastante complicadas e "bota" complicadas nisso!
Porém todos gostaram da iniciativa e me deram um voto de confiança, e
assim eu trouxe os quatro portais para o Viva Favela, tornando-o além de
maior portal de notícias de comunidades de baixa renda do Brasil, o principal
pilar de sustentação de todo o caráter empreendedor do Hip-Hop na Internet.
Isso foi a consolidação de uma grande parceria e agora, os portais não teriam
que se preocupar com todos os entraves do passado, e sim com a criação e
planejamento de outras atividades de caráter social.
Nem preciso dizer que esse foi o impulso que estava faltando e também um
grande fator de segurança e motivação para pessoas que tanto batalhavam, ocasionando que muitos outros sites aparecessem - inclusive os que já existiam, e
não foram contemplados com a parceria - e se movimentassem cada vez mais.
Eu sempre recebo pedidos de parcerias de vários portais e sites brasileiros e
também de fora, porém optei por só trabalhar com quatro nessa primeira etapa.
Esse nuúmero é o de parcerias diretas, pois ainda temos as indiretas que são de
responsabilidade dos parceiros. Posso citar como exemplo: o Hip-Hop Ativo
que vem a ser uma revista inserida no Mundo da Rua, entre outras iniciativas.
Esse esforço foi considerado por muitos a maior revolução na mídia do
Hip-Hop, foi a verdadeira democratização da informação. A Internet constituiu-se em um grande conduíte e posso até afirmar que o segmento do HipHop que mais ganha espaço é justamente o que se encontra inserido na rede.
O resultado dessa troca de experiências foi a legitimação e implementação
de um setor de Hip-Hop no Viva Favela, que me colocou como responsável
natural por essas movimentações. Eu já não era só colunista, passava a ser
também gerente de conteúdo Hip-Hop, o que foi uma grande conquista, não
só para mim como para todos aqueles que acreditam no crescimento e reconhecimento da cultura Hip-Hop.
Essa mesma cultura que vez ou outra é rotulada de importada - o que não
é importado no Brasil? Nós estamos há quase vinte anos fazendo o Hip-Hop
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aqui no Rio de Janeiro, desde 1983 . Nós trabalhamos muito, é muita luta,
muito sofrimento. Damos valor ao que foi criado lá fora, mas damos muito
mais valor ao que foi batalhado aqui, foi modificado e adequado aos nosso
anseios. Essas transformações tem que ser respeitadas, o suor, o sangue, o trabalho, a criatividade, nós tivemos coragem de fazer isso. Apesar das dificuldades, o Hip-Hop já tem a essência brasileira.
E essa consciência se refletiu nas ações feitas por essas parcerias da Internet.
São campanhas de conscientização, pesquisas que fizemos - inclusive uma pesquisa chamada "Hip-Hop e o Voto", que buscou saber a intenção de voto da
comunidade Hip-Hop inserida na rede, bem como sua opinião sobre temas
como cidadania, política e Hip-Hop. A troca de conteúdo é uma constante, com
o intuito de valorizar o Hip-Hop como um todo e despertar uma maior criação
de iniciativas sociais que já vem acontecendo. Entre elas eu posso citar alguns
exemplos: A Associação Serumano no Monte Azul!SP, a Rádio Bocada-Forte, a
TV Manuscrito, a TV Hip-Hop, o Comunidade Online. E pensar que em um
passado recente falar de projetos e responsabilidade social no Hip-Hop era algo
absurdo! Porém pude constatar que esse absurdo encontrou eco - Ainda bem!
Vendo todo esse crescimento, eu lembro que há exatos dois anos, eu sequer tinha acesso a um computador, muito menos à Internet. Eu me encontrava isolado, como a maioria, e hoje estou na função de articulador de toda essa
movimentação. Isso é muito bom por que motiva a todos a não desistirem
dos seus objetivos. Então, quer dizer, as pessoas estão participando, estão correndo atrás, ocupando espaços, isso é uma realidade. E a gente está vivenciando
isso no Viva Favela, as coisas estão mudando. E pensando nas pessoas que se
encontravam, ou ainda se encontram distantes da Internet e do computador,
junto com o Viva Favela nascia o Estação Futuro, que são cybercafés comunitários e os clubes de informática, aonde é possível aprender a mexer em computadores e a possibilitar o acesso a esse novo mundo chamado Internet. E
tudo isso a preços populares. Acredito que isso seja só o começo e convido a
todos vocês a acessarem ao www.vivafavela.com.br, e ver o que está rolando
nas comunidades de favelas do Rio de Janeiro e no mundo do Hip-Hop.
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que eu vou colocar,
Q experiência
acontece aqui no bairro da Lapa,

rádio
madam€
satã

no Centro do Rio de Janeiro. Eu
sou um dos organizadores da
ONG EX-COLA, que trabalha
com crianças e jovens em situação de rua, em particular adolescentes, que ficaram na rua por
seis, sete, dez anos, e hoje boa
parte já está com dezoito anos no ar, com os
de idade. A minha experiência
costuma ser, às vezes, um pou- mE:nlnos na rua
co engraçada, porque nós fazíamos abordagem na rua, de um Carlos Antônio Bezerra
(Coordenador do EX-COLA)
grupo aqui na Lapa.
Eram jovens que já tinham
passado por várias organizações que assistem a meninos de rua, e já tinham
dez anos, doze anos de rua, e nós começamos a chamá-los de casos crónicos,
e acho que a academia também chama em algumas leituras. Esses garotos foram tratados pela instituição com vários revestimentos, e várias propostas alternativas, as mais alternativas possíveis pra fazer ele acordar, dar uma
chacoalhada, pro sangue não coalhar, mas não adiantava. Então, aqueles casos
crónicos incomodavam a gente, porque eles criavam uma certa dependência
institucional. Num certo dia, eu fui encontrar esse grupo aqui numa escadaria
da Lapa, num anfiteatro, e comecei a fazer uma brincadeira com dois jovens
que era o seguinte: todas as vezes que eu chegava lá, eles me questionavam:
"arruma um trabalho pra mim"! E todo mundo cheio de cola, fumado geral,
"arruma um trabalho pra mim, arruma um trabalho pra mim!" Mas pôxa,
como é que eu podia falar para eles que eu não podia arranjar um trabalho
pra eles. Então, a Rádio Madame Satã FM, nasceu dessa idéia aí. Eu tinha cinco
Reais, e eu falei : "Olha! Vocês querem trabalhar pra mim?" Eles concordaram
de primeira, sem questionamento. "Vocês vão ficar aqui na esquina da casa de
forrá Asa Branca, vendendo cachorro quente sem salsicha." Aí, um olhou pra
mim e começou a rir : "louco, doidão, cachorro quente sem salsicha, mas ninguém vai comprar!" Eu disse: "mas não importa, você está trabalhando pra
mim, o negócio é meu e se ninguém comprar,. sou eu que vou ter prejuízo."
Daí, eles começaram a gritar: "cachorro quente sem salsicha, aqui, quentinho,
aqui, na hora!" E não conseguiram passar nem um minuto gritando, aí já
voltaram, e eu disse : "Pôxa! Talvez seja o cachorro quente que não venda a essa
hora, não é? Vamos mudar para pão com ovo sem ovo." Eu mudei aí: "Vamos
lá, vamos! "Alô, alô, pão com ovo sem ovo... ". E eles não agüentaram e come-
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çaram a rir. E daqui a pouco a gente sentou lá na escadaria do anfiteatro e: "É
esse o trabalho, essa sacanagem que· você tem pra oferecer pra gente?" Eu disse :
"Não cara, eu vou pagar pra você~. mas é dessa forma que eu me sinto quando
você me pede um emprego, eu me sinto na obrigação de vender um cachorro
quente sem salsicha, é muito dificil, as pessoas vão rir de mim". "Cara, vocês
não dão pra trabalhador, vocês não prestam pra ser trabalhadores, no estado
em que se encontram ... ". E falei das oportunidades, coisas que aconteceram
na vida de alguns deles. Ficou aquele incômodo a noite inteira, e a gente ficou
até onze e tanto da noite conversando sobre isso, sobre ... o pão com ovo, sem
ovo. Eu disse, "a única coisa que você pode fazer é transformar esse pão aí em
outra coisa, transformar em outro produto, fazer outra coisa. Porque no formato que vocês estão querendo, assim um emprego, um trabalho, vocês iam
ter que sair da rua, entrar numa escola, aprender a anotar alguma coisa, e
depois, ter um endereço certo". E comecei a falar sobre o caminho, o que é
esse sonho de trabalhador que eles possivelmente tinham gerado.
Bom, a partir daí, eu levei a idéia para o EX-COLA, da gente pegar umas
caixas de som velho que tinha lá, que era de um curso chamado Som Nosso
de Cada Dia, um curso que nós mantínhamos junto com a Comunidade Solidária, de capacitação em auxiliar em técnico de som. E pegamos essas caixas de
som e nós montamos uma Rádio difusora. Essa rádio, no início, não tinha
função nenhuma, a única função que tinha era de colocar esses meninos pra
carregar elas nas costas, até a Lapa, ligar, fazer um gato, ligar as caixas, ligar o
som, geralmente era uma rádio com programa de funk, e ficar com um microfone lá, falando besteira, rindo das pessoas, falando lorota. Quando foi
umas duas semanas depois, que a gente estava fazendo isso todo dia, que era
pra tentar formar neles um juízo de atividade com começo, meio e fim: "Olha,
começa aqui, quando você chega aqui, às duas horas da tarde, pega as caixas
de som, e daí leva lá pra Lapa, e a gente monta, desmonta, passa uma hora
desligando, desmonta, a gente põe nas costas, leva de volta lá pro barracão".
Queria criar essa idéia, pra ver se eles tinham noção de processo, o que está
incluído em alguma atividade associada a responsabilidade. Porque na verdade, os meninos de rua constróem uma noção de tempo completamente diferenciada, do que a gente costuma estabelecer, talvez se eu conseguisse entrar
nessa noção de tempo e espaço, eu conseguiria organizar uma atividade do
tipo produtiva ou afirmativa, com costumam falar com esses meninos. Então,
montamos em três semanas a rádio, não tinha nome ainda. Aí, num dia, o
menino leu uma carta de um outro moleque que estava no Educandário de
Privação de Liberdade Padre Severino. Uma carta que ele mandou pra instituição, e mais, pra dois outros amigos que estavam livres na rua. A gente começou a descobrir uma função para a atividade, que até então não tinha. A leitura
da carta, soava como notícia de um lugar que eles temiam freqüentar. Um dos
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moleques leu a carta, uma menina chorou, e todos prestaram atenção. Uma
outra garota que tinha filho com o menino que escreveu a carta, outra que .. .
tinha namorado com ele muito tempo, e deu pra chorar, e ela queria mobilizar pra mandar um dinheiro lá para o presídio, aquelas dívidas de cela e tudo
mais. Então, a partir daí. .. , nós lemos cartas de parentes dos meninos, a gente
tinha cantata com a família, e pediam pras famílias escreverem bilhetes, mandar notícias pras meninos que estavam na rua. Para os seus filhos , cunhados,
tios, e tudo mais. A gente começou a ler essas cartas e botar música entre uma
e outra, e começou a fazer uma programação.
Passamos a transmitir uma pelada de futebol que acontecia às cinco da
tarde lá no anfiteatro, e depois organizamos um campeonato, que foi o primeiro torneio de futebol intergalático em campo redondo existente, porque
aquele redondo lá em frente aos Arcos da Lapa, ele é redondo mesmo! Então,
as traves ficavam de lado, e o limite do campo era mesmo o círculo. A partir
dessas bobeiras, a gente começou a transmitir, a gente começou a perceber,
que alguns meninos tinham um discurso desenrolado, atraente, comunicativo, eles falavam de uma forma muito natural ao microfone. O moleque quando pega um microfone, parece uma mamadeira, não quer largar. Começaram
a falar, a contar estórias, e um dia o grupo estava com pessoas da TY, de um
núcleo de uma novela que estava fazendo uma pesquisa sobre Madame Satã, e
eles foram lá, pareciam figurantes, e ... bem, decidimos : a gente saiu com a
idéia de fazer a Rádio Madame Satã, com a sugestão do Toni, um colega da
gente que trabalha lá na ONG. Fizemos um projeto pra a rádio se transformar
em rádio comunitária, e isso durou um ano, um tempo, não sei precisar quanto, montamos a equipe de som nos Arcos da Lapa, em meio a um sol arretado
das três da tarde, e fazendo algumas atividades. Criamos o primeiro programa
de debates na rua, que foi um pega pra capar... , temas tipo: AIDS, sexualidade,
política, assistência social, pro jetas, ONGS, vendedor ambulante, camelô, vários debates, várias matérias com interesses assim. Nós levamos lá uma pessoa, e
eles faziam perguntas que saíam pelas caixas de som. Um parênteses aqui. Eu
acho que os meninos de rua são as únicas pessoas públicas no país, aqueles
que comem na rua, que trepam na rua, que roubam na rua, se tem projeto
de atendimento ou educação é na rua, é tudo na rua, é tudo com muita
transparência.
Mas voltando pra rádio, nós compramos um transmissor, aquela velha
história, e montamos a rádio, e a rádio agura está no ar, há dois meses. Os
meninos começaram a montar uma progr~mação, porque uma das idéias da
rádio é fazer a interlocução entre a população de rua e a população de uma
forma geral. Ou entre a polícia e molecada da rua, ou entre os jovens e os
serviços sociais do bairro. Mesmo as necessidades mais urgentes de comida, de
proteção e tudo mais. Mas, às vezes, por via da comunicação, da fala, da ex-
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pressão, a gente consegue, ou mesmo·consiga entender melhor os imaginários
desses grupos sociais, e possa ajudar 'de forma mais objetiva, sem ficar dando
volta, e fazendo muita pesquisa, muito levantamento, enclausurando dentro
da rede, e da questão do especialista, do tecnólogo da miséria, do cara que
sabe tudo sobre aquilo. Então, deixamos rolar mesmo, e dar corda para que
esses grupos possam evoluir, e o projeto da rádio é um pouco esse aí. Nós
temos um grupo de travesti que vai iniciar um programa à noite, só de fofoca
sobre a Lapa, sobre os acontecimentos da madruga, e nós temos um programa
muito bom às cinco da tarde, que O Mosca, o revoltado, um moleque lá, um
dos nossos primeiros locutores, um moleque que está fora da rua há um ano
e meio, e lê as primeiras páginas dos principais jornais, e faz comentários
ácidos sobre as primeiras páginas dos jornais. E nós temos um, o "Pega pra
Capar", que é um programa de debate, a gente chama pessoas, autoridades,
autoridades da justiça, autoridades do estado, da assistência social, pra debater
sempre causas nesse sentido, nessa direção.
Os meninos já estão em um curso há seis meses, um curso formado entre
parcerias aí, entre várias redes, com o Viva Favela, Viva Rio, tem feito algumas
coisas muito no sentido de dar legitimidade ao grupo, pra que esse seja de fato
um instrumento que, a partir dali, eles possam receber sugestões, eles possam
dar sugestões, eles abram canais de interlocução, eles abram possibilidades de
ter mais conhecimento, de ter propriedade de seu próprio discurso, aprender
mesmo a lutar por um estado de emancipação, de não ficar nessa dependência
o tempo inteiro, sendo leitura de A ou B. Então, é um projeto que ao mesmo
tempo que ele é ousado, ele é desestressado com relação às metas. A gente está
no "tempo" da galera que está lá, e a galera que está lá, também não está num
tempo muito lento não, porque ela traz questões bastante complexas do diaa-dia, questões sobre violência, sobre os problemas sociais cada vez mais deficitários na cidade, e pelos vícios que carregam, ainda que a gente acabe sendo
cúmplice em alguma hora. Então, a proposta da rádio é também esculhambar
um pouco o coreto, para que desse caos, surja uma nova ordem que caiba esse
grupo com as suas diferenças e suas formas de existir independente de serem
certos ou errados. Esse é o recado da Rádio Madame Satã FM- Onde os Vagabundos se encontram ...
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curso Juventude, Cultura e Cidadania
realizado entre maio e novembro de 2002 foi uma promoção conjunta da UNESCO, da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano do Estado do Rio
de Janeiro e do ISER (Instituto
de Estudos da Religião), sob a
coordenação geral da antropó- notas sobrE: as
loga Regina Novaes. Ao todo foram 14 encontros quinzenais, contribuiçõE:s dos
realizados no Instituto de FiloparticipantE:s
sofia e Ciências Sociais da UFRJ.
Profissionais com inserções di- dE: um curso tE:mático
ferenciadas (professores universitários e pesquisadores, repre- Solange dos Santos Rodrigues
sentantes de entidades que de- (!SER I Assessoria)
senvolvem projetas sociais e
culturais, coordenadores de ONGs, de redes e de movimentos sociais, gestores
de órgãos governamentais), alguns vindos especialmente de São Paulo, do Rio
Grande do Sul e da Bahia, compartilharam suas idéias e experiências com um
público em que se misturavam estudantes, participantes de projetas sociais,
animadores culturais, técnicos de ONGs e alguns professores.
Um dos objetivos desta iniciativa era oferecer subsídios para a formulação
de políticas públicas para a juventude, tanto para os que atuam na esfera estatal como na sociedade civil, contribuindo para a consolidação do espaço público em nosso país. Neste trabalho reuni algumas questões referidas durante
o curso que, na minha opinião, deveriam ser consideradas no processo de
construção de uma agenda pública. Não se trata de uma proposta sistemática
de programas e projetas para a juventude, mas constatações, problemas, assuntos polêmicos que mereceriam maior aprofundamento e alguns desafios
I
associados a este campo .
A discussão sobre políticas de juventude supõe: situar a problemática da
juventude em seu contexto social mais amplo; aperfeiçoar o conhecimento
sobre as juventudes brasileiras; promover uma efetiva participação juvenil na

Para realizar este trabalho estive presente em li aulas e li as transcrições das outras
duas. Agradeço as companheiras de ISER/ ASSESSORIA, por terem concordado em incluir a
minha participação no curso e a elaboração deste texto entre as atividades que desenvolvemos em torno à temática Juventude e Participação Social.
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elaboração dessas políticas; analisar e· avaliar as políticas públicas existentes;
aprender das experiências bem: suc~cÜdas; enfrentar o debate sobre os temas
polêmicos; e, por fim, delinear um horizonte - onde se deseja chegar com
estas políticas. Estes tópicos orientaram a organização deste trabalho.
Ainda é necessário esclarecer que boa parte das exposições feitas no curso foi
transformada nos artigos reunidos neste volume. No entanto, a dinâmica de
preparação do livro obrigou que a elaboração do presente texto tivesse sido
2
simultânea à finalização de muitos outros . Assim, muitas referências serão feitas a partir de minhas anotações e das transcrições das aulas e debates. Dessa
forma, é possível que a formulação aqui apresentada não seja exatamente a
mesma que aparece em cada um dos trabalhos. E, pela mesma razão, não poderei indicar os números das páginas em que se encontram os assuntos tratados.
Quero manifestar a alegre expectativa com que organizo estas notas, em
pleno mês de novembro, logo após a eleição de Lula para a Presidência da
República. A proximidade de um governo petista no Brasil abre perspectivas
de um amplo debate nacional. Nele, as verdadeiras necessidades de nossa população e a experiência acumulada por administrações municipais e estaduais
democrático-populares e pelas organizações da sociedade civil poderão se tornar os pontos de partida para o estabelecimento dos programas governamentais. Em diálogo constante com a sociedade, acredito que o novo governo
poderá realizar políticas públicas voltadas para a efetivação e ampliação dos
direitos, comprometidas com a redução das desigualdades sociais, com a distribuição de renda, de riqueza, do poder e do saber, e com a construção da paz
e da justiça social.

Situar a probl€mática da Juv€ntud€
no cont€xto social
A reflexão sobre a juventude brasileira atual deve levar em consideração o
contexto social mais amplo. Isso parece óbvio. Mas, Paulo Carrano nos lembrou em sua exposição que "o debate sobre a juventude, em muitas circunstâncias, se dissocia da totalidade da vida social, de suas dimensões sociais,
políticas, económicas e culturais".
Tomemos como exemplo uma situação tratada por Alessandro Ponce de
Leon durante o curso: a preocupação generalizada com o desemprego juvenil.
O desemprego, que teve suas taxas aumentadas ao longo dos anos 90 em
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Manifesto o reconhecimento ao trabalho de Bianca Brandão e Mariana Santos, assis-

tentes de produção do curso, que com eficiência e simpatia me enviavam as transcrições e
os textos, à medida que foram chegando às suas mãos.
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nosso país, tem índices ainda mais altos entre os segmentos mais jovens da
população. Por isso o incentivo a programas de primeiro emprego ou primeira oportunidade é central nas discussões de políticas públicas para a
juventude. No entanto, é preciso lembrar que o baixo índice de crescimento
que caracteriza a economia brasileira nos últimos anos (as estimativas mais
otimistas apontam que 2002 este índice ficará entre 1,5 e 2,0%) não possibilita a geração de empregos em número suficiente para absorver a população juvenil que chega anualmente à idade de ingressar no mercado de trabalho. Considerando o perfil demográfico da população brasileira ( caracterizado por uma "onda jovem" que só começará a ser descendente a partir de
2005) seria necessário um crescimento em torno de 5,5% para incorporar
estes jovens ao mundo produtivo. Este exemplo mostra que o desemprego
juvenil só poderá ser enfrentado em larga escala num quadro mais amplo
que supõe uma profunda alteração nas prioridades da política econômica
implementada no país.
Além do desemprego, os jovens vivem neste início de século XXI no Brasil
em um contexto social marcado por uma extrema desigualdade social (como
registrou Marta Porto na abertura do curso, somos o segundo país no mundo
quando considerada a concentração de renda e temos indicadores sociais vergonhosos, quando confrontados com a capacidade econômica do país); por uma
alarmante violência urbana em que os jovens são protagonistas, como vítimas
3
e como produtores . Além disso, a redução do orçamento público destinado a
políticas sociais (saúde, educação, saneamento, assistência social etc.) aprofundou
o empobrecimento da população. Além disso, as políticas urbanas dominantes
têm agravado a segregação territorial, fazendo com que as áreas habitadas pela
população mais pobre (favelas e periferias) não tenham disponibilidade de equipamentos urbanos de cultura e lazer.
Esse conjunto de problemas deve ser situado no interior de processos desencadeados no Ocidente na segunda metade do século XX (a mundialização da
cultura e da economia e a planetarização das instâncias de decisão/ gestão política) que são apresentados por Ana Quiroga no artigo incluído neste volume.
Fica evidente, portanto, a implementação de políticas articuladas que promovam, simultaneamente, mudanças estruturais e atendimento a situações
emergenciais. Este duplo desafio foi sublinhado por Marta Porto, representante da UNESCO no Rio de Janeiro na abertura do curso. Desse modo, a ação da
sociedade civil deve ir além da reivindicação e colaboração em programas
pontuais, incapazes de enfrentar a complexidade da situação social do país.
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Assunto examinado detalhadamente por Luiz Eduardo Soares, na conferência de

abertura do Curso: "Que políticas públicas para qual juventude?".
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A responsabilidade do poder público frente a esta grave questão social foi
abordada por Margarete Moraes, Se~retária Municipal de Cultura de Porto Alegre. Ela sustentou que se trata de um "dever ético do governo a não-continuidade de uma história de violência, de exploração, de exclusão", que teve início com a colonização, mas foi agravada na última década. Estabelecendo um
vínculo entre gestão pública e efetivação de direitos, Margarete Moraes afirmou que no horizonte da administração de Porto Alegre está a construção "de
uma sociedade em que os direitos humanos não sejam mera retórica, mero
discurso. Para isso, é preciso políticas claras, explícitas e determinadas" . Agora,
este horizonte é ampliado para todo o Brasil.

Apt:rtt:içoar o conht:cimt:nto sobrt: as
juvt:ntudt:s brasilt:iras

ZZ8

Durante o curso muitas exposições abordaram as representações sociais com4
partilhadas acerca do universo juvenil em nosso país na atualidade . Rosilene
Alvim desvenda como tem se dado a construção social desta categoria nos projetas sociais e Eugênia Paim mostra como a publicidade opera com algumas
dessas representações. Não cabe reproduzir aqui esta discussão, mas destacar que
estas representações (formas como nossa sociedade - ou setores dela - vêem a
juventude) incidem sobre a elaboração de programas, projetos destinados a esse
segmento da população. Mary Castro trata, especificamente, deste aspecto no seu
artigo sobre as pesquisas que a UNESCO tem desenvolvido no Brasil.
Algumas iniciativas em andamento têm o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento sobre as juventudes brasileiras com vistas a subsidiar a discussão de
políticas públicas. Alguns exemplos apresentados durante o curso: o Mapa da
Juventude, que vem sendo elaborado pela Coordenadoria de Juventude da
Prefeitura Municipal de São Paulo, está levantando todos os grupos juvenis da
cidade - esportivos, culturais, sociais, religiosos (Youssef); o Observatório
Jovem da Universidade Federal Fluminense, que pretende acompanhar os indicadores sociais sobre juventude no R], as políticas públicas nos municípios,
as ações coletivas da juventude (Carrano); as pesquisas realizadas pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, sobre gravidez na adolescência (Rohden), pelo
s
IPEA, sobre desigualdades raciais , e também as diversas pesquisas realizadas
pela UNESCO (Castro) . Além disso, este organismo está reunindo um banco
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Veja-se a este respeito os textos de Eugénia Paim, Fabíola Rohden, Jailson Souza,

Mary Castro, Regina Novaes e Rosilene Alvim, incluídos neste volume. O tema também foi
longamente discutido na conferência de abertura, pronunciada por Luiz Eduardo Soares.
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Citada na palestra de Ricardo Henriques.
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de dados sobre programas , projetas , políticas destinadas à juventude no Brasil, assim como as sugestões de agendas elaboradas por diferentes articulações
juvenis.
Um dos primeiros problemas na definição do público a que se destinam
as propostas para a juventude é a delimitação da faixa etária dos atendidos.
Alguns conferencistas destacaram que muitos programas estão voltados para
adolescentes até 1 7 anos, em especial os que são financiados por fundações e
institutos empresariais (Maria Virgínia de Freitas). outros levam este limite até
21 anos de idade (Leon). E justamente ficam excluídos jovens mais vulneráveis, que estão fora das redes proteção das políticas públicas (Castro). ou que
estão procurando ingressar no mercado de trabalho (Leon) e que não se encontram na faixa coberta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
(Alvim). E aí reside um problema decorrente: a falta de foco preciso nestas
ações governamentais, pois se destinam a crianças e a adolescentes (Castro,
Alvim) e não aos jovens propriamente ditos.
A juventude tida como uma etapa da vida em que se dá a transição entre a
infância e a vida adulta é outra representação social que repercute sobre a
maneira como são propostas as políticas para este segmento. Esta concepção
sugere que se trata de uma parcela da população que deve ser tutelada, e não
entendida como sujeito de direitos (Castro). Ou, como afirma Souza, a noção
de incompletude, de indivíduos em processo de formação, pode reforçar a
idéia de que os jovens não estariam prontos para viver integralmente a condição de cidadãos.
Por outro lado, conceber a juventude como um universo indiferenciado
(com algumas características universais) leva à proposição de políticas genéricas, que não estão atentas à diversidade de práticas sociais que constituem
inúmeras identidades juvenis (Castro). Neste aspecto seria preciso identificar
as demandas particulares das diferentes galeras, tribos, grupos, e considerá-las
na formulação de propostas de políticas públicas.
A problemática da violência urbana e a participação juvenil nestes eventos
acabaram por relacionar o clamor por segurança pública ao tema da juventude. Em especial, os jovens negros, pobres, do sexo masculino, moradores dos
territórios segregados nas metrópoles brasileiras. Isso foi objeto da reflexão de
Luiz Eduardo Soares em sua conferência. Durante um dos debates, Regina
Novaes lembrou como, no Brasil, os temas juventude e violência foram se
ligando historicamente. Soares descreveu u~ processo que leva à invisibilidade
dos jovens pobres, por preconceito, estigmatização ou por indiferença. E que,
muitas vezes, o envolvimento deles em situações de violência significa uma
busca por visibilidade e reconhecimento social. O importante para o nosso
tema é que este processo deu lugar a representações sociais que associam juventude a perigo, e que por sua vez, está na base de políticas de contenção e de
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controle da juventude (Castro; Dayrell & Carrano, 2002) . Com base nesta
interpretação, são disseminadas propostas de ações que visam ocupar o tempo
livre dos jovens. Ainda com relação a este aspecto, Luiz Eduardo Soares afirmou que os gestores da segurança pública devem considerar os significados
que os jovens assumem no imaginário coletivo, mas que se equivocam ao
colocar o foco da política de segurança na punição a comportamentos violentos. Para ele, a sociedade e os governos devem "oferecer à juventude condições de reconhecimento, de valorização, de pertencimento saudável, construtivo, solidário, pacífico", para que não precisem recorrer às armas ou à violência como recurso para existir socialmente. Dessa forma , o conferencista
defendeu que as políticas públicas para a juventude, em especial aquelas voltadas para os segmentos mais vulneráveis, sejam capazes de conferir reconhecimento, visibilidade, auto-estima e reforço narcísico positivo.
Trata-se, portanto, de um conjunto de premissas para a formulação de políticas públicas para a juventude. Ainda segundo Luiz Eduardo Soares, elas devem
possibilitar "condições nas quais os jovens exercitem virtudes em potenciais, e
sejam reconhecidos como interlocutores. Não basta criar oportunidade de esporte, cultura, qualificação e capacitação etc. É preciso que esses espaços sejam
espaços criativos, nos quais os jovens e as jovens possam expressar suas virtudes
e potenciais". Referindo-se ao poder de atração que o narcotráfico exerce sobre
segmentos da população juvenil, Soares afirmou que a sociedade e os gestores
públicos precisam "construir fontes competitivas capazes de oferecer vantagens
materiais e simbólicas, afetivas e culturais [a estes jovens], que estejam sintonizadas com a linguagem jovem. E as políticas públicas capazes de fazer isso são
aquelas que, ao mesmo tempo, oferecem vantagens materiais (capacitação, emprego e renda), e atuam na área de criação abrindo perspectiva de umadisputa
7
com as forças que recrutam para a violência" .
Para concluir este item é preciso lembrar que alguns estudiosos vêm alertando
para o caráter alarmista que as discussões sobre juventude na atualidade vêm
assumindo, exatamente pela tendência em abordar o tema da juventude pelo
prisma da violência (Freitas). Particularmente, concordo com esta crítica e
penso que é preciso destacar as realizações de inúmeros grupos juvenis, de

6

Mary castro lembra que esta mesma associação entre juventude e perigo esteve na

base de políticas de controle da população juvenil, em especial do movimento estudantil,
durante as ditaduras militares na América Latina.
7

Optei por transcrever longos trechos da conferência de Luiz Eduardo Soares pela

importãncia de sua argumentação e porque, até os momentos finais de preparação deste
livro, seu artigo não havia chegado. Lembro que justamente neste período, o antropólogo
havia sido convocado para participar da equipe de transição do governo de Lula.
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ONGs ou de programas governamentais que partem de uma outra lógica, evitando a armadilha de tomar o conjunto da juventude por uma parte dela
(aquela vinculada às situações de violência) . Neste sentido vale sublinhar a
opinião de Alessandro Ponce de Leon, segundo a qual é necessário estabelecer
um outro "enfoque em relação às Políticas Públicas de Juventude, em que os
jovens serão percebidos não só como um problema, mas também como um
fator estratégico para o desenvolvimento de nossa sociedade". (Leon).

PromovE:r a dE:tiva
participação juvE:nil
A participação da juventude é um elemento fundamental quando se trata
de formular, implementar, monitorar e avaliar as políticas públicas que lhe diz
respeito. Inúmeros conferencistas assinalaram este aspecto. No entanto, existe
um "abismo de linguagem" (Youssef) entre os gestores de políticas públicas e
os jovens. Muitas vezes, o diálogo não se estabelece porque os responsáveis
pelos órgãos governamentais partem de concepções equivocadas sobre a juventude, trazendo como referência juventudes de gerações passadas.
Isso pode ser ilustrado pelo depoimento de uma das participantes do curso, que se identifica como jovem e que coordena programas para juventude
em uma ONG. Ela referiu-se ao descompasso existente entre as expectativas
dos adultos com relação à participação dos jovens e a realidade concreta da
juventude: "Me incomoda que as pessoas falem muito nesta coisa do jovem
não ter fala, não ter voz, não ter participação. E, ao mesmo tempo, quando o
jovem participa, quando o jovem fala, se espera sempre uma posição politizada,
radical, forte, quando na realidade ele é simplesmente esse jovem que vê televisão, que quer estudar, que se preocupa com o futuro, que quer se jovem, ou
seja, o jovem comum" (Sandra, Vi vaRio). Alexandre Youssef sugere que o grande
diferencial seria fazer política de juventude a partir de uma perspectiva que
sempre está ausente - a dos próprios jovens de hoje.
Neste campo se estabelece uma distinção conceituai entre as chamadas políticas para a juventude e as políticas de juventude: essas teriam a participação
efetiva dos jovens e de suas organizações. Assim, nas políticas de juventude, os
jovens são considerados sujeitos e não mais simples objeto de ações governamentais (Leon). Este representante da Organização Brasileira de Juventude foi
além, ao defender que os jovens devem pa~ticipar inclusive da "definição das
políticas governamentais de longo prazo, pois estas são decisões que afetam
os próprios jovens, agora e no futuro".
Para promover essa participação efetiva da juventude na discussão de políticas de seu interesse é necessário que os administradores públicos estejam
abertos à criatividade (Castro) e sejam capazes de propor agendas atraentes,
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como diz Margarete Moraes, que citou manifestações culturais alternativas, as
obras de vanguardas, a linguagem. eletrônica, a pintura do corpo, a literatura
de transgressão, o culto à tatuagem como parte da agenda de discussões promovidas pela Secretaria de Cultura, dirigidas basicamente ao público jovem.
É preciso considerar a diversidade de formas de mobilização juvenis existentes na atualidade. Helena Abramo assinalou em sua conferência que hoje
perdem visibilidade os movimentos tradicionais em que a juventude atuava
no passado recente (partidos, sindicatos e no movimento estudantil) e entram
em cena outras formas de mobilização, cuja maior expressão são os grupos
culturais, aqueles que se reúnem em torno da produção cultural e/ ou de
estilos de comportamento. No entanto, Freitas aponta um descompasso neste
aspecto pois, muitas vezes, aqueles grupos que têm maior tradição de organização mobilizam-se com mais eficiência para expressar suas demandas ou
8
dispõem de recursos para viagens de articulação nacional.
Por outro lado, foram lembradas as dificuldades concretas na definição de
demandas quando se reúnem jovens com muitas diferenças, às vezes, grupos
que têm divergência entre si (Freitas). Isso pode dificultar ou mesmo inviabilizar
o diálogo e a elaboração de agendas, como Itamar Silva relatou a respeito de
um evento da Rede de Jovens Cidadãos, no Rio de Janeiro, onde estiveram
presentes jovens com experiências sociais muito diferenciadas. Sua sugestão é
que se trabalhe com os jovens no interior das comunidades, qualificando seu
discurso antes de inseri-los em discussões mais amplas. Ele afirmou que "é
fundamental o fortalecimento de redes locais, principalmente nas favelas, para
que esses jovens cheguem em condições básicas de igualdade nos espaços que
se pretende discutir a cidade e seus desafios" . Direção semelhante é apontada
por Mary Castro, que sugere investimento na formação política para os jovens,
de modo que possam desenvolver capacidade crítica frente ao mundo e às
propostas que lhe são apresentadas.
Outro elemento importante dessa problemática é a relação entre jovens e
adultos nos projetas sociais, nas ONGs, nos espaços de articulação política.
Maria Eugênia Millet e Maria Virgínia de Freitas relataram experiências
reveladoras: a primeira baseada na articulação da rede denominada Movimento de Intercâmbio Artístico Cultural - MIAC (BA) e a segunda, nas atividades
da ONG Ação Educativa (SP) . As duas experiências sugerem as possibilidades e
os desafios do diálogo inter-geracional ou, como formulou Moema Miranda,
coordenadora do painel, "a relação dialógica entre adultos e jovens, numa
rede que tem responsabilidades diferenciadas", mas não exclui a tensão entre
educadores/técnicos de ONGs e grupos juvenis.
8

Freitas lembrou ainda que praticamente não existem recursos disponíveis para que

os próprios jovens desenvolvam os seus projetos.
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Quando se trata de discussão de políticas públicas esta tensão pode ser
mais acentuada, pois em geral apenas os especialistas (adultos) são convidados a opinar. Freitas lembrou que os jovens, quando incluídos, ficam submetidos à tutela dos educadores e técnicos de ONGs que desenvolvem atividades
junto a grupos juvenis. O relato do encontro promovido pelo Conselho do
Programa Comunidade Solidária, para apresentar o projeto de Rede Jovem e
de Centros de Juventude é exemplar. Os representantes jovens mostraram interesse em reunir-se sem a presença dos educadores, mas os organizadores do
evento acharam que isso era desnecessário.

Analisar E: avaliar as políticas
públicas E:xistE:ntE:s
Uma tendência iniciada na segunda metade dos nos 90 tem sido a criação de
organismos específicos à juventude nas estruturas governamentais de alguns
municípios e estados brasileiros . As formas são diversas: secretarias,
coordenadorias, conselhos, fóruns (Leon). Durante o curso foram apresentadas
duas experiências governamentais diferentes: A Coordenadoria da Juventude da
Prefeitura de São Paulo, que exerce uma função transversal, responsável pelo
diálogo com outros órgãos do governo e com os movimentos juvenis (Youssef)
e a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, que articula as políticas de
juventude em parceria com a Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania,
um órgão diretamente ligado ao gabinete do prefeito (M. Moraes) .
Maria Aparecida da Silva, a Cidinha, da ONG Geledés, destacou que onde foram criadas, as Secretarias de Juventude permanecem dominadas pelos homens.
Haveria que se garantir a presenças das jovens nos espaços de liderança. Ela lembrou que "em tese, a juventude que quer romper com padrões antigos, com coisas
cristalizadas, entretanto, tem repetido este modelo em suas práticas concretas".
Algumas organizações juvenis têm reivindicado a criação de um organismo de referência em nível federal para tratar das questões relativas à juventude, a exemplo do que ocorre em países europeus e latino-americanos (Leon) .
No entanto, os limites das experiências dos Ministérios da Juventude têm sido
apontados na literatura (Castro): tendência à burocratização, à constituição de
guetos, onde ficam instalados em geral jovens ligados às máquinas partidárias
dominantes. Ainda segundo Castro, o não. funcionamento desses organismos
tem levado à sua marginalização e à desqualificação.
Frente a essa complexidade, é significativa a opinião de um dos gestores de
políticas de juventude que apresentam suas experiências no curso. Para Alexandre Youssef, "nenhuma estrutura governamental vai ser suficiente para suprir, em curto prazo, os problemas existentes na cidade" .
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Por estas razões, alguns especialistas· afirmam que, embora importante, a criação dessas estruturas não é suficien~e · para garantir a efetiva participação juvenil. Seria preciso situar esta discussão no contexto mais amplo da cultura política brasileira: predomínio de iniciativas do poder Executivo nas matérias examinadas nas casas legislativas; o grau de desconhecimento dos cidadãos brasileiros
(adultos e jovens) sobre os mecanismos formais do exercício da política, como
os trâmites legislativos, o controle dos orçamentos etc. (Castro).
É preciso, ainda, atenção às relações entre Estado e sociedade civil e suas
limitações. Rosilene Alvim lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a instituição dos Conselhos Tutelares, mas na prática "a articulação da
sociedade civil fica subordinada ao Estado, uma vez que depende das prefeituras para sua instalação e funcionamento material" . Um outro exemplo foi
dado por Tião Santos, da Rádio Viva Favela: a aprovação da lei que regulamenta
as rádios comunitárias no final dos anos 90 foi uma vitória daqueles que por
décadas lutaram pela democratização da comunicação no Brasil. No entanto, a
simples aprovação da lei não garantiu o reconhecimento das cerca de 15 mil
emissoras espalhadas pelo país. Pouco mais de 300 conseguiram até hoje o
registro definitivo. Ou seja, não basta lutar pela efetivação dos direitos nas
esferas oficiais, é preciso que ela seja travada também no âmbito da sociedade.
Um outro ângulo desta problemática é a relação dos programas governamentais com as iniciativas já existentes nas regiões em que são implementados.
Itamar Silva registrou a importância de que esses programas não entrem em
competição ou levem à desarticulação das iniciativas pré-existentes mas, ao
contrário, que contribuam "para ampliar a arena pública e formar cidadãos
comprometidos com o bem comum". Uma vez mais, foi levantada a necessidade de formação política para os jovens, propiciando o exercício de uma
atuação crítica na política (Castro) e o aprendizado para a realização do controle social das políticas públicas, feitas pelos próprios jovens organizados em
Conselhos (Leon).
A análise das políticas públicas que vêm sendo implementadas no Brasil
revela uma série de problemas e limites que precisariam ser enfrentados no
processo de fortalecimento e ampliação da cidadania. A seguir, apresento uma
9
listagem de situações referidas no curso ou na literatura . Alguns aspectos se
referem às políticas públicas em geral, outros são específicos à discussão sobre
juventude :
9

Ver Castro, Leon, Souza neste volume; as conferências de Luiz Eduardo Soares e de

Ricardo Henriques durante o curso; e os artigos: "Jovens no Brasil: dificeis travessias de fim
de século e promessas de um outro mundo " , de Juarez Dayrell e Paulo Carrano (ainda
inédito) e "As políticas públicas e a juventude nos anos 90", de Maria das Graças Rua,
incluído em Jovens acontecendo na trilha das políticas públicas. Brasília: CNPD, 1998.
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• Descontinuidade administrativa (Rua; Leon) ;
• Políticas não focalizadas: quase inexistência de políticas específicas para a
juventude no Brasil. Encontram-se diluídas em ações genéricas destinadas a todas
as faixas etárias (Dayrell e Carrano). Um exemplo clássico é o campo da educação;
• Em geral, os programas respondem a demandas emergenciais,
desencadeadas por pressão da opinião pública, alarmada pela violência;
• Centralização na oferta e não na demanda dos sujeitos (Rua) ou equívo11
co na localização das verdadeiras demandas dos jovens (Leon) ;
• Uso político dos programas sociais (por exemplo, Bolsa-escola e Agente
Jovem), estabelecendo clientelas, o que vai na direção contrária à idéia de
controle social (Henriques);
• Insuficiência e a ineficácia dos programas do Governo Federal (Leon);
• Centenas de programas, projetas pontuais, e não uma política articulada,
detalhada (Castro) . Isso leva à sobreposição de programas e projetas (Castro;
Leon) e/ ou a fragmentação das ações em vários ministérios, secretarias, no
12
âmbito da União, estados e municípios (Souza)
• Perda na otimização dos 9astos dessas atividades, e na prática, desperdício
1
de recursos públicos (Leon) ;
• Corte e remanejamento de verbas que fragilizam o alcance das políticas
(Castro);
• Instrumentos de avaliação e controle inadequados e precários (Rua).

IO

Neste aspecto é importante lembrar que "as políticas pactuadas com diversos atores

sociais (partidos, associações etc.) têm maior sustentabilidade", na medida em que os
atores envolvidos sentem-se responsáveis e passam a cobrar dos novos gestores a continuidade dos programas (Leon).
II

Um exemplo: "Não basta um programa de primeiro emprego ou de primeira opor-

tunidade. O reconhecimento da existência das várias juventudes nos permite dizer que o
enfoque deverá ser múltiplo e diferenciado para cada uma delas" (Leon).
I2

Souza registra um desafio que as administrações públicas enfrentam: promover uma

ação articulada, para dar respostas às demandas da população em escala, e não apenas atuando junto a pequenos grupos . Neste sentido, é interessante observar a experiência de Porto
Alegre, que apresenta a articulação entre os diferentes órgãos do governo como uma das
chaves para o sucesso da administração municipal (M. Moraes).
I3

Na relação custo/ grupos ou pessoas atingidos, Souza afirma que há Programas muito

dispendiosos e que, com os mesmos recursos, muitas outras pessoas poderiam ser beneficiadas. Luiz Eduardo Soares também aborda esta questão, defendendo a importância de
uma avaliação adequada: "Mesmo programas que estão sendo bem realizados poderiam ir
mais adiante, com menos custos, e de uma forma ainda mais eficiente, se alguns políticas
fossem alteradas, ou subtraídas".
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A cuidadosa avaliação de políticas· públicas poderia ser útil na irradiação
de experiências bem sucedidas (Soa~es). E pode ser beneficiada pela experiência acumulada na avaliação de projetas sociais, muitos dos quais são desenvolvidos por ONGs. Uma das aulas do curso foi totalmente dedicada à análise dos
14
"Indicadores para avaliação de projetas dirigidos para a juventude" . Uma
primeira indicação é que os "processos avaliativos sejam inseridos dentro de
um processo maior de construção da sociedade" (Quiroga). Para Jailson Souza o primeiro passo seria estabelecer com precisão os objetivos que se pretende alcançar, a metodologia que será utilizada, o conteúdo a ser trabalhado e os
critérios para a avaliação, além de identificar quem será o público alvo e quais
são as representações sociais compartilhadas sobre este público. Mesmo ressalvando que estas não são etapas estanques que se sucedem no tempo, mas
devem ser vistas numa perspectiva circular.
Lorenzo Zanetti procurou relativizar a pretensa objetividade contida nos
indicadores de resultados, lembrando que sua "definição passa pela visão de
mundo de quem os define, pela posição político-ideológica, pela experiência
de vida e trabalho". Trabalhando na Fase, uma ONG que analisa centenas de
projetas ao ano, destacou os principais critérios que sua organização utiliza
para avaliá-los: (a) o projeto visa amenizar, disfarçar ou modificar as conseqüências de uma realidade injusta (dimensão transformadora); (b) qual a
efetiva participação dos sujeitos envolvidos na idealização, condução, gestão
do projeto (dimensão participativa); (c) qual a dimensão educativa do projeto, sua preocupação com a formação integral da pessoa. Isso se reflete na
dimensão organizativa do projeto, em especial a que favorece a articulação de
grupos populares (dimensão educativa e organizativa).
Como é possível observar, são questões referentes a uma avaliação qualitativa. Luiz Eduardo Soares lembrou que há alguns aspectos das políticas públicas passíveis de uma avaliação quantitativa: é possível "saber perfeitamente
sobre tempo de escolaridade, sobre mortalidade infantil, sobre alguns aspectos da desnutrição infantil, questões específicas que podem ser mensuradas,
portanto, avaliadas e monitoradas". Mas podemos nos perguntar, como Zanetti,
que indicadores usar quando as questões envolvem "mudança de mentalidade, de consciência, de comportamentos, ou seja, quando se trata de estabelecer
uma mudança cultural"? Ele mesmo reconhece a dificuldade de estabelecer
estes indicadores, mas não considera uma tarefa impossível.
Ana Quiroga propõe que sejam utilizados dois tipos de indicadores : um
conjunto que poderia ser apreciado no final das atividades, e outro, que poderia ser verificado algum tempo após o término da experiência (seis meses
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Cf.Quiroga; Souza; e Zanetti, neste volume.
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ou um ano depois). Seu artigo traz como anexo os indicadores utilizados na
avaliação do programa Serviço Civil Voluntário. Eles querem verificar: o aumento do domínio de linguagens, códigos, recursos institucionais que circulam socialmente; a ampliação do conhecimento; a ampliação do conhecimento de suas comunidades; a organização dos setores populares, o peso do sujeito nesses processos; a ampliação da autonomia dos atares sociais, dos grupos
sociais, e de sua capacidade crítica.
Os dois conjuntos de indicadores supõem que se saiba como as pessoas
beneficiadas estavam no início do programa. E a ausência de informações
sobre esta situação é um obstáculo à avaliação de programas e projetas sociais.
Isso foi destacado por Souza, utilizando como exemplo o programa Cheque
Cidadão, implementado no Rio de Janeiro durante a gestão do governador
Anthony Garotinho. Souza assinalou, também, que as políticas sociais devem
"incluir uma contrapartida dos grupos atendidos", como os programas de
renda mínima que vinculam o beneficio às famílias que se comprometem a
manter os filhos na escola. Do contrário ficam limitados a uma ação assistencial.
O mesmo assunto foi discutido por Ricardo Henriques, afirmando que é
preciso superar "a tradição de políticas bem intencionadas que permanecem
num marco assistencialista". Essas se reportam a uma "concepção de relação
Estado-Sociedade na qual o primeiro assume um caráter paternalista e a sociedade é compreendida como população receptora de serviços públicos". Ainda segundo Henriques, "não basta um rol de políticas boas e inteligentes. É
preciso saber qual é a noção de espaço público que está por trás dessas políticas", e se contribuem para o fortalecimento da cidadania.
Mesmo contando com políticas bem focalizadas, monitoradas, construídas
em diálogo com a sociedade civil, e consideradas bem sucedidas, as administrações públicas devem estar atentas ao que acontece de novo na vida social.
Margarete Moraes afirmou que os gestores públicos devem encantar e surpreender a população, devido ao caráter inconcluso, inacabado, aberto dos programas governamentais.
AprE:nd~:r

das E:XpE:ri€ncias

rE:alizadas
Muitas experiências diferenciadas forap1 apresentadas e discutidas durante
o curso. No âmbito da sociedade civil tivemos oportunidade de conhecer:
Organizações juvenis (Organização Brasileira de Juventude);
Redes(Movimento de Intercâmbio Artístico Cultural, Rede de Jovens Cidadãos);
Grupos culturais (Afro Reggae, Companhia Étnica de Dança, Teatro de Anônimos);
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Organizações não-governamentais .(Ação Educativa, CRIA, Fundação Bento
Rubião, Geledés, Criola, FASE, Ibase 1 VivaRio, ISER, CEASM, Grupo ECO);
Iniciativas inovadoras no campo da comunicação (Rádio Madame Satã,
Rádio Viva Favela e Si te Viva Favela, Jornal da Cidadania) .
No âmbito dos poderes públicos, tivemos relatos ou referências ao trabalho : da Coordenadoria de Juventude da Prefeitura Municipal de São Paulo; da
Secretaria Municipal de Cultura e da Assessoria de Segurança Pública de Porto
Alegre; da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, da Secretaria de Ação
Social, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro; e da
Assessoria da Comissão de Juventude da Câmara Municipal de São Paulo.
Também estiveram presentes pesquisadores das universidades brasileiras
que têm estudado processos relacionados ao universo juvenil (Rosilene Alvim,
Eugénia Paim, Paulo Carrano, Helena Abramo, Aparecida Moraes, Fabíola
Rohden, Jurandir Freire Costa, Micael Herschmann) . E, ainda, a experiência de
um organismo multilateral como a UNESCO (Mary Castro e Marta Porto).
É preciso destacar, ainda, que estas identidades são complexas e mutáveis:
pesquisadores que estão ou estiveram em ONGs, em organismos governamentais ou multilaterais; técnicos de ONGs que também são, ou se tornaram, pesquisadores, estão, ou estiveram, nos governos; lideranças de movimentos sol5
ciais que exercem simultaneamente coordenações em ONGs .
Isso demonstra um trânsito contínuo entre os campos da ação política
institucional, da produção de conhecimento, da mobilização social, da produção cultural. Esse fluxo torna possível o aprendizado mútuo na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. E é importante assinalar
que não apenas as experiências bem sucedidas devem ser consideradas nesta
tarefa. A análise daquelas que apresentaram impasses, que foram interrompidas ou não obtiveram êxito também ilumina a reflexão sobre as políticas
públicas.
Muitas dessas experiências foram apresentadas com o auxílio de registras
visuais (fotografias, vídeos, reproduções de peças publicitárias), o que trouxe
para o curso alguns rostos das nossas juventudes, com suas práticas, linguagens e estilos. Destaque especial para os dois documentários que tratam de
parcelas significativas da juventude do Rio de Janeiro : A palavra que me levo alémEstórias do Hip-Hop Carioca, de Bianca Brandão, Luísa Pitanga e Emílio Domingos
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E aqui seria interessante lembrar que o curso foi realizado em um espaço universitá-

rio, e muitos estudantes de Ciências Humanas puderam participar da discussão dessas
experiências, o que muitas vezes acontece nas disciplinas que são oferecidas em sua grade
curricular. Além disso, puderam ter idéia de uma parcela do campo em que poderão atuar
profissionalmente.
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e Febre de Funk, de Gustavo Caldas. Muitos filmes foram citados no decorrer das
exposições: Pai Patrão, Cidade de Deus, Uma onda no ar, 174, o movimento paulista
Dogma Feijoada, além de trechos de músicas. Tudo isso expressa uma outra
forma de aproximação da realidade, para além dos meios clássicos utilizados
nos processos de formação: a palavra, em suas expressões oral e escrita.
Na impossibilidade de reproduzir aqui as experiências relatadas, quero
destacar apenas alguns pontos que podem ser úteis na reflexão sobre políticas
públicas de juventude:
• A importância de realizar políticas continuadas, sistemáticas, a longo prazo. Buscando ao mesmo tempo a auto-superação (M. Moraes);
• A busca de soluções simples e eficazes (M. Moraes);
• Políticas concebidas e realizadas coletivamente com as comunidades, com
atores sociais que são sujeitos desse processo (M. Moraes; Youssef);
• A preocupação com a descentralização: das alternativas de arte, esporte e
lazer; das bibliotecas; dos organismos de gestão (por exemplo, subprefeituras
que disponham de assessorias específicas para a juventude), o que possibilita
o enraizamento capilar de uma nova relação entre a população e o poder
público (M. Moraes; Youssef);
• As iniciativas no campo da arte: cinema, teatro, poesia, dança, música
(rock, rap, festival de música), desenho (histórias em quadrinhos), rodas de
leitura infanto-juvenis, estímulo à leitura; da reflexão : realização de debates;
da capacitação profissional e da geração de renda (M. Moraes; Youssef);
• O apoio governamental à criação e à produção artística (M. Moraes) ou
projetos culturais desenvolvidos por ONGs que procuram garantir aos jovens
um espaço de criatividade e de sonho (Cidinha);
• A política de incentivo à circulação de bens culturais - relacionadas ao
baixo preço dos ingressos ou mesmo à gratuidade (M. Moraes);
• A experiência das Escolas abertas durante os finais de semana, na cidade
de São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro (Youssef);
• A instituição da Bolsa Trabalho para jovens na cidade de São Paulo, que
associa um programa de renda mínima a uma atividade profissionalizante
inovadora, articulada com aspectos do comportamento juvenil (Youssef) ;
• A constituição de espaços de convivência, já consolidada em todas as regiões
de Porto Alegre, está em andamento na cidade de São Paulo, através do programa
Estação Juventude. Esse programa, vinculado à reurbanização da cidade - construção de palcos, quadras, pistas de ~..,.ate, cÚ::lovias- possibilita o estabelecimento de pontos de encontro da juventude. (M. Moraes; Youssef);
• A realização de eventos de massa, como o Festival organizado pelo MIAC
\6
,
em Salvador, ou a Semana Jovem de São Paulo , lembrando que alem de lazer
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essas são ocasiões de valorização de expressões culturais muito diversificadas, tradicionais ou modernas, como o Hip-I;-Iop, a música eletrônica, as bandas alternativas, a dança, os esportes urbanos (Youssef e exposição de Maria Eugênia Millet);
• A possibilidade do uso articulado de equipamentos culturais e educacionais já existentes, como foi acionado durante a Semana do Hip-Hop realizadas
com o apoio de Ação Educativa (Freitas);
• O Programa de Educação, desenvolvido por Geledés na área de ação afirmativa para jovens negros, principalmente visando o acesso, a permanência e
o sucesso na universidade (exposição de Maria Aparecida da Silva);
• As iniciativas no campo da comunicação, como as rádios comunitárias que
veiculam programação produzida e destinada a grupos sociais específicos favelas, periferias, movimentos como o MST (Santos), meninos em situação de
rua (Bezerra) que em sua exposição referiu-se a estes grupos "aos quais as rádios
comerciais não chegam, ou com seriedade, ou com substância de discussão";
• As rádios na internet, que estabelecem articulações inesperadas em tempo
real (Santos);
• As potencialidades do uso que a juventude já faz dos meios interativos, e
que o poderá fazer brevemente, quando outros meios entrarem no mercado
(mesmo evitando uma "visão utópica das tecnologias, pelo acesso ainda mui17
to restrito da informática e da internet" - Micael Herschmann ) ;
• O site que procura tratar a favelas para além do tema da violência e que se
tornou um portal para organizações do Hip-Hop (DefYuri);
• O diálogo de gestores públicos com rappers de destaque no mundo do
Hip-Hop para discutir a política de segurança pública (DefYuri) ;
• O uso do aparato tecnológico (jornal, internet, rádio, TV) para redução
das desigualdades sociais (Carvalho);
• O impacto na vida pessoal de um projeto musical do Afro Reggae que
reúne jovens e idosos de comunidades diferentes: jovens participantes da experiência passaram a valorizar mais os idosos de suas famílias e os idosos
conquistaram mais atenção de seus próprios familiares (Salles).

Enfn:ntar o dt:batt:
sobrt: tt:mas po1€micos
Alguns assuntos têm gerado polêmicas quando os projetas e programas
sociais voltados para a juventude são discutidos. Como esses constituem um
dos pontos de partida na formulação de políticas públicas de juventude, as
questões acabam sendo recorrentes. Aqui irei apenas indicar estes temas, pois a
polêmica está instalada e novos argumentos poderão ser acionados:
I7

Coordenando o painel Juventude e Mídia, alternativas de comunicação.
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Bolsas para jovens participantes de projetos sociais
O assunto foi levantado por uma jovem pesquisadora que assistia o curso.
Ela trouxe dados de sua pesquisa de campo, onde os jovens participantes de
um projeto cultural encaravam a bolsa recebida como uma possibilidade de
acesso à renda. Assim, na representação dos jovens envolvidos, aquele era mais
um projeto de geração de renda do que um projeto cultural.
A concessão de bolsas está vinculada àquela noção apontada anteriormente, quando Luiz Eduardo Soares defendeu que as políticas públicas deveriam
oferecer vantagens materiais e simbólicas aos jovens das classes populares.
Maria Virgínia Freitas argumentou que sem estes recursos, muitos jovens não
poderiam se deslocar pela cidade e desenvolver suas potencialidades esportivas ou de criação artística.
Itamar Silva apontou outras facetas desta problemática, que ele chamou de
"ditadura das bolsas": atualmente, quando convidados para participar de qualquer iniciativa comunitária, os jovens das classes populares logo perguntam
de quanto será a bolsa. Isso porque há grande variação entre os valores oferecidos, dependendo do tipo de programa social desenvolvido, ou do âmbito
do poder que o propõe (municipal, estadual, federal) : há alguns anos, o Programa Comunidade Solidária disseminou uma série de experiências em que as
bolsas eram de R$ 50,00, mas hoje há projetas em que os jovens chegam a
receber R$ 200,00. Isso significa que muitas vezes estes jovens recebem mais
que seus pais desempregados ou inseridos na economia informal. Este tipo de
prática coloca em xeque as iniciativas comunitárias baseadas na ação voluntária e num sentimento de pertencimento, "o fazer gratuito, por acreditar na
proposta e com prazer", como disse Moema Miranda.
Outro argumento de Itamar Silva diz respeito à natureza das políticas públicas: elas devem ser sustentáveis e universalizar oportunidades. Na sua avaliação, "um projeto que oferece a um jovem de 17 anos hoje uma bolsa de
duzentos reais e não lhe oferece perspectiva de inserção no mercado de trabalho daqui a um ano, quando estará fora do projeto, precisa ser repensado".
Creio este assunto merece uma reflexão mais aprofundada. Vale lembrar a
opinião expressa por Mary Castro, de que as iniciativas no âmbito da cultura
devem ser "conjugadas a políticas de emprego e de educação de qualidade,
evitando que tenham efeitos apenas paliativos, temporários". Este argumento
remete a outro tema polêmico.
Ação emergencial ou atuação com vistas a mudanças estruturais?
A formulação de políticas públicas traz embutido o debate em torno de
sua capacidade em promover mudanças estruturais, em termos societários, nas
relações econômicas e de poder, ou se permanecem nos marcos de uma ação
emergencial. Desde a abertura do curso, Marta Porto, representante da UNESCO
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no Rio de Janeiro, chamou a atenção para a necessidade de propor políticas
que atendam simultaneamente a est~ dois objetivos, superando a contínua
sucessão de iniciativas pontuais, que não alteram os mecanismos produtores
de desigualdades sociais.
Lorenzo Zanetti retomou esta temática, na discussão sobre indicadores de
avaliação de projetas sociais. Para ele, um dos pontos mais importantes é observar em que medida a iniciativa "contribui para uma mudança social ou
apenas para amenizar as conseqüências de uma realidade injusta" . Indo além
de uma simples oposição entre iniciativas paliativas ou transformadoras, Zanetti
considera "válidos os projetas que mesmo tentando amenizar o sofrimento,
mantém como referência a superação de suas causas" . Para isso o projeto deve
estar inserido "em uma estratégia mais ampla, em um processo de intervenção
sistemática e permanente, relacionando a ação pontual específica à complexidade da realidade" .
Na mesma direção, Luiz Eduardo Soares respondeu a uma pergunta sobre
a possibilidade de universalização de oportunidades, frente à tendência das
propostas baseadas em cultura, esporte e lazer de atingir somente a pequenos
grupos, apontando a complementaridade entre três tipos de intervenção :
• aquelas que atuam nos fundamentos da sociedade e que são feitas com
mudanças econômicas profundas e com mudanças de sistemas políticos;
• outras são intervenções tópicas, que visam minimizar as conseqüências
de um certo estado de coisas, que se esforçam para reduzir os índices de mortalidade juvenil causada por situações de violência;
• e uma terceira, de intervenção voltada para o desarme das dinâmicas
geradoras dos problemas mais sérios, como políticas de segurança pública
que não exigem mudanças estruturais, mas que podem alterar a rota dos processos sociais.

Universalização das políticas ou atendimento a situações específicas
Falar em políticas públicas remete à idéia de garantia da universalização
dos direitos - direito à educação, à saúde, ao trabalho, à comunicação etc.
para todos e todas. No entanto, as profundas desigualdades sociais que caracterizam as sociedades modernas, em particular as periféricas, têm introduzido
o debate sobre políticas de atendimento a populações específicas que objetivam
reduzir aquelas desigualdades. Neste quadro se inserem as propostas de políls
ticas de ação afirmativa para mulheres e negros , ou programas especiais
como a escola de Porto Alegre para meninos e meninas em situação de rua. Se
a educação é um direito de todos e todas, as condições específicas de vida
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dessas crianças exigem um atendimento diferenciado. Da mesma maneira, é
preciso entender como determinados processos e eventos atingem de forma
\9
diferenciada a meninas e meninos, negros e brancos, pobres e não-pobres .
Os indicadores sociais que descrevem a situação diferenciada vivida por negros e brancos no Brasil são inequívocos, e alguns deles foram apresentados por
Ricardo Henriques e por Maria Aparecida da Silva. Todos podem concordar com
a afirmação dela, de que o "racismo e a discriminação racial limitam a humanidade da pessoa". No entanto, a polêmica se instala quando o ponto seguinte é
levantado, que seria a proposição de políticas concretas para redução dessa desigualdade, como os programas de cotas (reserva de vagas para estudantes negros e/ou oriundos da escola pública nas universidades). Há uma série de argumentos contrários que foram sendo desarmados um após outro, durante a exposição de Maria Aparecida da Silva, que afirmou que devemos perceber que
"não existe um problema racial do negro no Brasil. Existe um problema racial
no Brasil e, portanto, é responsabilidade de todas as pessoas combater o racismo
e a discriminação racial. Isso é uma condição da construção democrática".
Luiz Eduardo Soares defendeu as políticas específicas. Para ele "o respeito
às diferenças e às diversidades deve estar embutido na formação da política
pública. Ela pode ser universalista nas suas pretensões de socializar oportunidades. Mas pode ser perfeitamente setorizada e diferenciada na medida em
que os públicos alvos são distintos, têm culturas também diferenciadas e exigem considerações diversas".
Uma série de ONGs e de movimentos sociais tem desenvolvido programas
que objetivam garantir o acesso, a permanência e o sucesso de estudantes negros
nas universidades. Se as cotas podem facilitar é um desafio ainda maior, e
Henriques sugeriu um sistema de tutoria que venha a acompanhar estes universitários.
Cidinha discorda de uma idéia disseminada, responsabilizando as ONGs pela
implementação de políticas públicas. Para ela, as ONGs não têm esta vocação, já
que suas ações se dão no nível da micro-política, garantindo direitos para um
pequeno número de pessoas. No entanto, estas experiências podem se tomar
referência para a formulação de políticas públicas.
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Veja-se a gravidez na adolescência, discutida no curso por Luiz Eduardo Soares, Fabíola

Rohden e Maria Aparecida da Silva, que traz, repercussões diferentes na vida das mães
adolescentes e dos pais adolescentes. Ou a proposta de redução da maioridade penal de 18
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Apelo ao consumo como estratégia de sedução
Uma outra questão que deveria ser mais discutida é a estratégia de apelo ao
consumo, empregada por alguns projetas culturais para competir com os
narcotraficantes pelo recrutamento dos jovens. O desejo por objetos que se
transformam em símbolos de prestígio (tênis e roupas de determinadas marcas, por exemplo) estaria tornando a juventude pobre dos territórios segregados uma presa fácil do crime organizado. Alguns grupos entram nesta lógica e
mostram aos jovens que a participação em grupos artísticos bem sucedidos
pode lhes garantir o acesso aos mesmos objetos de desejo. Este tema foi abordado corajosamente por Écio Salles, do Grupo Cultural Afro Reggae e gerou
um animado debate. Nem todos os coordenadores de projetas culturais concordam com esta estratégia, e Márcio Li bar, do Teatro de Anônimos, argumentou que seria necessário forjar novos valores diferentes dos vigentes na sociedade de consumo. Jurandir Freire Costa, em um outro dia, desvendou os mecanismos de construção de representações que transformam tudo em mercadoria descartável no mundo contemporâneo, que transmutam os serviços disponíveis no mercado em necessidades vitais, e conclui que é necessário criar
uma outra sensibilidade e outros valores.
E algumas iniciativas neste sentido foram comentadas ao longo do curso. Paulo Carrano defendeu o caráter de transformação social do "estímulo à aprendizagem de formas de trabalho que se desenvolvem comunitariamente entre produtores associados" e "a constituição de empreendimentos associativos", que potencializam a emergência de sujeitos coletivos,
que vão no sentido contrário à "lógica competitiva do mercado" . E
Alessandro Ponce de Leon sugeriu a instituição da bolsa-escola também
para jovens, não apenas para crianças e adolescentes, desde que associada
ao apoio a formas de empreendedorismo coletivo (como cooperativas
solidárias de produção).
Iniciativas das ONGs: política social ou política cultural?
Marta Porto introduziu uma nova questão que merece aprofundamento: o
lugar dos projetas culturais de base comunitária na conformação de políticas
públicas. Ela lembrou que os projetas desta natureza estão incluídos nas agendas de política social, e não disputam recursos com outros projetas culturais
não provenientes da periferia.
Para ela, esses projetas comunitários encontram-se numa "zona de
invisibilidade cultural", e que é necessário "reconhecer estes segmentos como
produtores de cultura". Creio que esta discussão apenas se inicia entre os projetas culturais, mas aqui teríamos que refletir sobre quais são e como se estabelecem fronteiras entre agendas sociais e agendas culturais, num contexto de
formulação de políticas públicas.
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Outras questões ligadas ao patrocínio de atividades e projetas culturais e
sociais foram levantadas durante os debates, tais como o apoio de empresas,
expresso na rubrica de "responsabilidade social"; a política de incentivo à
cultura através da renúncia fiscal; a interferência do patrocinador na definição
da programação das emissoras de rádios alternativas.

Ond€ qu€r€mos ch€qar com
as politicas públicas d€ juv€ntud€?
A partir das discussões estabelecidas no Curso Juventude, Cultura e Cidadania, ·penso que alguns elementos encontram-se no horizonte quando discutimos as políticas públicas de juventude.
Em primeiro lugar, são políticas que se inserem numa perspectiva maior,
que não pretendem apenas atender a demandas localizadas dos grupos juvenis, de ampliação da cidadania. Uma cidadania que "num contexto de desigualdades, significa inclusiva economicamente, fortalecedora de vínculos sociais e acolhedora do culturalmente diverso" (Quiroga) .
Ainda, segundo esta autora, os elementos que devem orientar a avaliação e
formulação de políticas são: "o combate e superação das desigualdades; a concepção de indivíduos como sujeitos de direitos; a acolhida das diferenças
culturais e subjetivas; a tolerância; a compreensão das comunidades como
espaços sociais fundamentais de localização social; e a orientação das ações
para a esfera pública".
O segundo elemento que compõe o horizonte das políticas públicas de
juventude é o desejo de humanizar a cidade (M. Moraes), cidade aqui entendida como polis, locus de exercício dos cidadãos, o que significa humanizar
todos os espaços sociais. Para tanto é necessário empenho na implementação
de políticas de inclusão. De todos e todas, jovens ou velhos, sujeitos de direitos, em especial do direito à felicidade .
O terceiro e último elemento que completa o quadro deste horizonte de
produção de políticas públicas é a modificação de comportamentos, a construção e vivência de novos valores e sensibilidades - a mudança cultural referida por Zanetti. Valores de solidariedade, de respeito à dignidade de todas as
pessoas, de superação do racismo que limita a humanidade de tanta gente,
respeito ao meio ambiente, abandono .d'o desperdício e do consumismo e a
constituição de uma cultura de paz ba.seada na justiça social.
Concluindo estas notas, acredito que o Curso Juventude, Cultura e Cidadania
atingiu seu objetivo de subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas
para a juventude. No entanto, assim como as políticas públicas e os projetas
sociais, o Curso também teve "efeitos inesperados", para além dos objetivos
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propostos por seus organizadores. Carrano tocou neste aspecto, ao registrar sua
semelhança com a dinâmica das red~s, proporcionando novas articulações ou
respostas rápidas às solicitações. Outro efeito inesperado foi o reencontro de
pessoas que circulam por diferentes espaços sociais e que há muito não se viam
e, também, o estabelecimento de novas amizades e parcerias. Tivemos experiências riquíssimas de encontro e mergulho no universo do outro, que propiciam
a emergência de novos conhecimentos e novas sensibilidades. Quero registrar
apenas uma, que me pareceu especialmente significativa: o agradecimento que o
jovem André Silvestre deixou manifesto ao final da transcrição da aula dada por
Maria Aparecida da Silva, a Cidinha de Geledés: "Obrigado pela oportunidade de
transcrever esta fita, uma verdadeira aula de realidade, de brasilidade e cidadania" . Também eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter acompanhado o
curso, misturando o tempo todo atuação profissional e paixão política.
Um dos jovens que participou do curso (Alexandre Youssef) terminou sua
exposição com um trecho de um rap dos Racionais. Seguindo seus passos,
mas no estilo da minha geração, digo que:
Eu acredito é na rapaziada
Que segue em frente e segura o rojão
Eu ponho fé é na fé da moçada
Que não foge da fera e enfrenta o leão
Eu vou à luta com essa juventude
Que não corre da raia a troco de nada
Eu vou no bloco dessa mocidade
Que não tá na saudade
E constrói a manhã desejada
Aquele que sabe que é negro o couro da gente
Que segura a batida da vida o ano inteiro
Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro
E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro
Aquele que sai da batalha entra no botequim pede um cerva gelada
E agita na mesa uma batucada
Aquele que manda um pagode (ou um rock, um rap, um reggae, um maracatu,
um jongo, uma ciranda ... )
E sacode a poeira suada da luta
E faz a brincadeira
Pois o resto é besteira
• 20
E nós estamos por ai.
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E vamos à luta, Gonzaguinha.
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Data

Atividade

Tema

15 de maio

Aula I

Quais Políticas Públicas para qual Juventude?
Luiz Eduardo Soares (UERJ)

29 de maio

Painel I

Políticas Públicas e a Juventude: perspectivas para o século XXI
Coordenação: Ricardo Henriques (Coordenadoria de Des. Humano - RJ)
Margareth Moraes (Prefeitura de Porto Alegre), Alessandro Ponce de
Leon (Organização Brasileira da Juventude), Alexandre Youssef (coordenador de Juventude/ Prefeitura de São Paulo)

12 de junho

Aula 2

19 de junho

Oficina l

Imagens da Juventude
Rosilene Alvim ( IFCS/ UFRJ) e Eugênia Paim (IFCS- UFRJ)
O que dizem as pesquisas da UNESCO sobre a juventude br asileira?
Coordenação: Mary Castro (UNESCO)

3 de julho

Aula 3

A sociedade em Redes
Paulo Carrano (UFF)

I 7 de julho

Painel 2

Formação de redes de jovens: possibilidades e desafios
Coordenação: Moema Miranda (Ibase)
Itamar Silva (Rede de Jovens Cidadãos), Maria Virgínia de Freitas (Ação
Educativa), Maria Eugênia Millet (Cria/Bahia) .
2'1?

7 de agosto

Aula4

Juventude, participação política e expressões culturais
Helena Abramo (Ação Educativa)

2 I de agosto

Painel3

Juventudes, Identidades e Diversidade de expressões culturais
Coordenação: Marta Porto (UNESCO)
Márcio Libar (Teatro deAnônimos), Carmem Luz (Companhia Étnica),
ÉcioSalles (AfroReggae) .

4 de setembro

AulaS

Juventude, gênero e raça: mudanças e permanências
Maria Aparecida da Silva (Geledés)

I 8 de setembro

Painel4

Os jovens e as perspectivas de gênero
Cordenação: Sonia Correa (!base)
Aparecida Moraes (UFRJ), Lucia Maria Xavier de Castro (Criola), Fabíola
Rohden (UERJ).

2 de outubro

Oficina 2

Indicadores para avaliação de projeto$ dirigidos para a Juventude

23 de outubro

Aula6

Perspectivas para a juventude na sociedade do mercado

30 de outubro

PainelS

Ana Quiroga (!SER), Lorenzo Zanetti (FASE) e Jailson Silva (CEASM)
Jurandit Freire Costa (UERJ)
Juventude e Mídia: alterriatins de comunicação
Coordenação: Micael Herschnwm (UFRJ)
Tião Santos (Rádio Viva Favela), Marcelo Carvalho (Jornal da Cidadania),
DefYuri (si te Viva Favela), Antonio Bezerra (OBA)
2 7 de novembro

Oficina 3

Jovens cidadãos brasileiros: uma agenda a construir
Solange Rodrigues (!SER/ Assessoria) e Regina Novaes (UFRJ/ISER)
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