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Esta publicação reúne a sistematização de oito experiências 

de projetos destinados à juventude, especialmente no que se refere ao tema da 

violência contra jovens de espaços populares. As experiências sistematizadas foram 

selecionadas a partir do trabalho de oito organizações que atuam no Rio de Janeiro, 

São Paulo e Recife. A proposta é apresentar estas experiências, seus métodos e formas 

de abordagem, suas visões sobre os problemas acerca dos quais elas se debruçam, a 

forma com que enfrentam os desafi os. O intuito é que esses aprendizados sirvam de 

base para o desenvolvimento de iniciativas de projetos sociais voltados para jovens 

moradores de espaços populares. 

Por se tratar de uma questão abrangente - a juventude -, em contextos sociais 

específi cos - os espaços populares -, o elemento central na identifi cação e seleção 

destas experiências foi a base de intervenção, mais do que sua escala de atuação. Com 

efeito, buscou-se, a partir desse elemento norteador, identifi car experiências distintas, 

apresentaçãoapresentação
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com campos de abordagem singulares, em contextos específi cos. Em função disso, o 

que temos é um panorama de experiências para a juventude que têm em comum os 

espaços populares, mas que dialogam, a partir de diferentes campos de abordagem, 

com a complexidade dos temas que envolvem a violência contra jovens. 

É importante considerar que a sistematização de oito diferentes experiências, inseridas 

em oito diferentes organizações, remete a contextos locais e, sobretudo, sócio-culturais, 

marcados por diversidades regionais e, em especial, por diferenciações no que se 

refere às dinâmicas em que a violência contra jovens são geradas. Além disso, as 

experiências registram as peculiaridades no que se refere ao território da intervenção, a 

natureza metodológica, os princípios e eixos norteadores próprios de cada organização 

proponente. Evidenciam-se ainda no material sistematizado diferentes percepções sobre 

os problemas enfrentados e suas respectivas propostas de soluções, resultando em 

terminologias específi cas e/ou utilizadas a partir de determinadas visões construídas 

ao longo do trabalho desenvolvido por cada organização. 

O processo de sistematização não é um processo de avaliação de resultados ou de 

impacto das experiências estudadas. O foco da ação é a descrição das experiências, 

suas transversalidades, refl exões e recomendações que o processo de aproximação 

permitida pelo projeto suscitou.

As questões norteadoras da sistematização consistiram em identifi car pontos de 

aprendizagem gerados pelas experiências no âmbito da sociedade civil, mas também 

no diálogo estabelecido no que se refere à formulação de políticas públicas efetivas no 

processo de prevenção à violência contra jovens de espaços populares, assim como a 

garantia de direitos nos diversos âmbitos: educação, saúde, cultura, trabalho etc. Neste 

sentido, é importante que a leitura e a refl exão realizadas suscitem conteúdos que nos 

permitam aprender com as experiências em particular, com suas transversalidades 

metodológicas, conceituais e de resultados, mas também em seu conjunto. 

O fato de serem experiências concebidas e realizadas por organizações sociais, 

inseridas em determinados contextos, pode provocar em alguns leitores e estudiosos 

dos processos de avaliação de resultados a identifi cação de limitações no que se refere 

a abrangência, cobertura e escala dos resultados, apresentados, além de evidenciarem 

possíveis fragilidades nos processos internos de avaliação. Ressaltamos, no entanto, que 

cada uma das organizações identifi ca, organiza e apresenta seus resultados, baseados 

em critérios formulados a partir da própria experiência e seus efeitos nos diferentes 

atores com os quais se relaciona e é na conjunção dos diferentes efeitos, singulares 

e no coletivo, que reside a riqueza e a densidade das experiências desenvolvidas. 

Importante que as refl exões e o conhecimento gerado possam estimular a criação 

de indicadores de avaliação pertinentes a cada uma das iniciativas e a todos em seu 

conjunto, em iniciativas futuras, não tendo havido, aqui, a intenção de se realizar 

nenhum tipo de avaliação, apenas uma exposição sistemática de aprendizagens de 

tal forma que estas possam dialogar entre si e com outras experiências e, ainda, 

orientar novas experiências.

As iniciativas, em geral, se propõem a atuar, agir e intervir diretamente sobre a realidade, 

preocupando-se especialmente com a ação e a mobilização social que a experiência 

gera. Por vezes, a velocidade das ações e das respostas que as diferentes ações 

provocam nos jovens e nas comunidades trazem limitações ao registro sistemático 

de dados e informações sobre o conhecimento prático que as organizações e suas 

diferentes experiências produzem.

Por envolver em seu processo metodológico a participação ativa das organizações, este 

trabalho também teve um papel no que se refere à cultura da memória e do registro 

da história e das práticas institucionais. Quanto a isso, é importante enfatizar que o 

estímulo ao registro e à sistematização nas organizações sociais tem se colocado 

como uma necessidade cada vez maior no âmbito de sua interface com as políticas 

públicas e com projetos desenvolvidos por outras organizações sociais. Para além 

dos processos avaliativos, que também têm uma importância fundamental, a prática 

da sistematização se coloca como uma ferramenta para o diálogo e uma forma de 

se realizar, no interior das organizações, um processo autocrítico que aponte para 

aprimoramentos e adaptações das práticas em curso, potencializando as ações, 

refi nando metodologias e ratifi cando boas práticas.

Por tudo isso, o que se espera com este trabalho é ampliar o diálogo experimentado entre 

as organizações aqui apresentadas, permitindo que outras organizações e instituições 

governamentais possam identifi car no interior dessas experiências em contato com as 

suas caminhos possíveis na prevenção à violência contra jovens de espaços populares.
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O PROJETO Em março de 2006, o programa televisivo “Fantástico” exibiu, 

ao longo de 53 minutos ininterruptos, o documentário “Falcão”, produzido pela Central 

Única das Favelas. O documentário permitiu que, pela primeira vez, adolescentes e 

jovens identifi cados correntemente como “marginais” e “criminosos” tivessem uma 

voz ativa em um programa de grande audiência da televisão brasileira. Permitiu 

que eles falassem por si próprios, explicitando questões, na maior parte das vezes 

permeadas por forte carga de preconceito e estigma, que, até então, habitavam de 

maneira difusa - e confusa - no imaginário social coletivo. 

Um dos resultados mais imediatos do documentário “Falcão” foi pôr em curso algumas 

medidas que já vinham sendo identifi cadas pelo governo em função de demandas já 

apresentadas pela sociedade e movimentos sociais. Para o caso particular da situação 

retratada pelo documentário, foi a ênfase em ações mais direcionadas para a violência contra 

jovens de espaços populares dos grandes centros urbanos que ganhou destaque.

Neste contexto, surge o projeto “Sistematização de experiências de prevenção 

à violência contra jovens de espaços populares” que, apoiado pelo MEC, teve 

como propósito sistematizar iniciativas de prevenção à violência cujas metodologias 

e formas de abordagem pudessem apontar caminhos no diálogo entre processos 

educativos escolares e extra-escolares e a criação de melhores condições de vida 

para a juventude de espaços populares. Trata-se de sistematizar práticas e identifi car 

instrumentos e mecanismos que, uma vez apropriados pelos jovens, pudessem ser 

incorporados como meio de emancipação social, promoção dos direitos e estímulo 

ao exercício da cidadania.

O projeto identifi cou e sistematizou experiências desenvolvidas nas cidades do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Recife. Cidades onde se concentram as maiores aglomerações 

urbanas do país, possuidoras de grandes disparidades sociais e cujos contrastes se 

revelam não apenas na paisagem, mas também nos modos de vida, nas práticas 

sociais e, muito especialmente, na dinâmica da violência. São nos espaços populares 

1
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(favelas, conjuntos habitacionais, loteamentos irregulares ou clandestinos), áreas 

caracterizadas pela precarização das condições materiais de existência e pela fragilização 

da presença do Estado e de suas instituições, que a violência, em diversas formas, 

tem se manifestado de maneira mais dramática. Destas violências, chama a atenção 

a violência letal, resultante de dinâmicas que vêm expondo cada vez mais jovens a 

situações de confl itos com outros jovens e com as forças de segurança pública, em um 

cenário marcado pela crescente criminalização da pobreza e da juventude associada ao 

aumento da criminalidade violenta e da força de grupos criminosos cuja base de operação 

e reprodução se aproveita, sobremaneira, das estruturas sociais precarizadas existentes 

em áreas de insufi ciente presença do poder público e de suas instituições.

O projeto insere-se em um contexto social e político marcado pelo aumento de 

políticas públicas direcionadas para a juventude, em particular as ligadas à questão 

da saúde pública, da educação e da cultura. Estas políticas ganham fôlego num 

momento de maior visibilidade do jovem na sociedade brasileira, muito em função 

de seu papel social cada vez mais relevante, já que metade da população brasileira 

tem menos de 25 anos de idade, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE. 

Com efeito, a juventude tem se tornado tema e tem orientado as políticas públicas, 

especialmente na perspectiva da prevenção de problemas supostamente associados 

a ela. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; linguagens, expressões e 

manifestações culturais; educação para o trabalho e violência (de maior incidência 

entre adolescentes e jovens do sexo masculino) são alguns dos temas-alvo das 

políticas públicas direcionadas à juventude. 

Neste cenário, tem sido grande também o número de iniciativas desenvolvidas por 

organizações da sociedade civil, com impacto, campos de abordagem e metodologias 

diversas, muitas das quais de caráter inovador. Em função disso, o projeto em tela 

teve como pressuposto a identifi cação de algumas dessas iniciativas na perspectiva 

de possibilitar sua divulgação pública e, em particular, a difusão de suas metodologias, 

aprendizados e formas de atuação, com o intuito de favorecer o diálogo com outras 

organizações e, especialmente, com o poder público.

Por ser fi nanciado e de especial interesse do Ministério da Educação, este projeto 

também se coloca com o objetivo de identifi car, nas experiências selecionadas, os 

elementos que sustentam o papel educativo junto aos seus benefi ciários, destacando 

aspectos que possam servir de referência para o desenvolvimento de novas metodolo-

gias educacionais extracurriculares e também curriculares, a serem incorporadas aos 

projetos político-pedagógicos que norteiam a prática escolar. Desta forma, destacamos 

as linguagens, as abordagens e os pressupostos que vêm sendo adotados com êxito 

pelos projetos aqui sistematizados.

Além desses objetivos associados ao contexto social e político da juventude no Brasil, 

cabe considerar que o projeto tem o propósito de funcionar como um indutor da 

cultura da memória, sistematização e avaliação dos projetos pelas instituições.

A IMPORTÂNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS

A sistematização é uma metodologia que teve origem nos anos 70 em experiências de 

desenvolvimento comunitário e de autogestão do conhecimento. Parte de postulados 

epistemológicos, fi losófi cos e políticos que defendem a possibilidade da produção do 

saber a partir da refl exão sobre a prática, emergindo daí um novo conhecimento a ser 

adquirido pelo coletivo. Afi rma a importância da apropriação e do uso do conhecimento 

pelos participantes de determinada experiência ou situação, bem como a importância 

da democratização do poder gerado pelo saber.

Sistematizar não é simplesmente ordenar as experiências e as bases documentais 

das mesmas - atas, documentos, fotos, vídeos, entre outros. Signifi ca mais, signifi ca ir 

além, interpretando as experiências vividas, identifi cando as infl uências do contexto, a 

potência e as limitações das estratégias e dos referenciais conceituais adotados. Para 

isso, a ferramenta principal são as perguntas, especialmente as que se dirigem a explorar 

os “comos” e os “porquês” do curso percorrido pelo projeto ou experiência.

Em termos gerais, a sistematização se defi ne como um processo de refl exão coletiva 

e organizada, que se realiza para compreender determinado processo vivido por um 

coletivo e que possibilita construir, à luz das circunstâncias atuais, novos signifi cados 

e produzir conhecimento/teoria a respeito do que foi feito. 



Todo o acervo produzido pelo traba-1. 

lho de campo (transcrição de entre-

vistas, categorizações, documentos 

coletados) foram catalogados para 

fi ns de composição do acervo geral 

do projeto e entregues a cada uma 

das organizações participantes para 

produção de novas sistematizações. 

Informações complementares sobre 

a metodologia do trabalho de campo 

em anexo. 
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A sistematização se diferencia de processos avaliativos, pois não pressupõe a emissão 

de um julgamento valorativo sobre as experiências, nem verifi car o cumprimento dos 

objetivos ou de etapas metodológicas. A sistematização proporciona a instauração de 

processos de refl exão e diálogo coletivo a partir de diferentes experiências, criando 

espaços para a aprendizagem entre os vários saberes que atuam sobre uma mesma 

experiência e delas são decorrentes. A evidenciação dos diferentes olhares e o diálogo 

coletivo são a maior riqueza do processo de sistematização.

As refl exões sobre os processos são o primeiro passo para a elaboração de textos sobre 

as experiências e projetos sistematizados. Sistematizar é construir a memória de uma 

experiência social, divulgar saberes relacionados a práticas (lições e ensinamentos), 

estimular o intercâmbio e a confrontação de idéias, bem como contribuir para reconstituir 

visões integradas dos processos de intervenção social. A sistematização pode ser feita 

tanto por membros da experiência quanto por atores externos. Será preferencialmente 

uma obra coletiva, em que há a participação de diferentes atores. 

De uma série de projetos desenvolvidos ao longo dos anos, pode-se resultar uma 

prática consolidada, um conjunto de metodologias implementadas em contextos 

diversos, geradora de aprendizagens para diferentes realidades sociais e, em especial, 

para políticas públicas. Práticas com o objetivo explícito de aperfeiçoar a ação social 

realizada, construir conhecimentos e intervir diretamente sobre a realidade social e 

seus diferentes problemas. 

A sistematização de experiências de prevenção à violência contra jovens de espaços 

populares aqui apresentada foi composta por dados coletados em cada uma das 

organizações através de entrevistas individuais e coletivas, e análise de documentos 

produzidos a partir de um roteiro elaborado participativamente1. Buscou responder 

a duas perguntas norteadoras: 

• Como as experiências contribuem para a prevenção à violência contra 

jovens de espaços populares? 

• Que recomendações geram para a formulação de políticas públicas e/ou 

programas sociais?
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PONTO DE PARTIDA: 
o contexto da violência 
contra jovens no Brasil2

Quando se fala em violência contra jovens no Brasil, deve-se 

perguntar de que juventude e de que violência estamos tratando. Afi nal, são inúmeras 

as formas de violência e violação de direitos que permeiam as diferentes composições 

sociais, culturais e econômicas da juventude no Brasil. Por esta razão, cabe considerar 

que o contexto aqui apresentado refere-se, em particular, a jovens moradores de espaços 

populares, especialmente afro-descendentes do sexo masculino compreendidos na 

faixa de 15 a 29 anos de idade. Este perfi l social, racial e etário compõe a parcela do 

grupo mais atingido pela violência letal no Brasil, sendo também um dos principais 

agentes da violência letal entre jovens.

A situação particular que caracteriza este grupo - jovens, negros, pobres, moradores 

de áreas estigmatizadas e ainda identifi cados com situações de violência - contribui 

para que sua imagem e representação no imaginário social sejam associadas à idéia 

de ameaça e perigo. Não é para menos que estes jovens compõem um universo que 

vem sendo referenciado pela sociedade e refl etido na mídia e nas políticas públicas 

como uma geração problemática, caracterizada pela precariedade das condições 

materiais e imateriais de vida e pela sua identifi cação como ameaça à segurança e 

ao bem-estar nas grandes cidades. Essa associação mobiliza ações sustentadas em 

torno de pressupostos estigmatizantes que têm como fi m o controle e a contenção 

social desta “geração perdida”, sem perspectivas futuras.

O resultado extremo desta situação explicita-se em discursos conservadores defensores 

da redução da maioridade penal, na invisibilidade social dos jovens moradores de espaços 

populares e se refl ete, de maneira mais abrupta, na violência policial - apoiada em estigmas 

e sustentada, na maior parte das vezes, pelo sentimento de medo e insegurança social 

que leva a defesa e legitimação de suas ações violentas, preferencialmente voltadas 

para a humilhação social e a eliminação daqueles considerados párias da sociedade. 

Este cenário contribui para duas situações que se retroalimentam: por um lado, se 

intensifi ca a violência física e simbólica por parte do próprio Estado e da sociedade 

em geral, de outro, o descaso e a indiferença acentuam processos de violência entre 
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os próprios jovens, que ignoram cada vez mais o valor da vida e atuam de maneira 

violenta contra si mesmos. O resultado tem sido a morte cada vez maior desta parcela 

da população, perpetrada seja pela polícia, seja pelos próprios jovens.

A fragilidade da presença do Estado nos espaços populares é um fator que contribui 

sobremaneira para que a violência letal e outras formas de violência se reproduzam 

naquelas localidades. Ao ter uma presença limitada, não sendo capaz de exercer 

plenamente sua soberania, o Estado deixa lacunas que passam a ser preenchidas 

por grupos privados que se aproveitam de tais fragilidades como meio de reprodução 

e de afi rmação. Com efeito, tem sido grande o número de grupos criminosos, de 

diferentes tamanhos, formas de organização e estrutura, que atuam nos espaços 

populares. Estes grupos atuam em atividades ilícitas, cujo principal negócio, desde 

os anos 80, tem sido o comércio varejista de drogas qualifi cadas como ilícitas. Sua 

estrutura de funcionamento tem sido bastante atrativa a jovens do sexo masculino, que 

se identifi cam com seus valores e práticas, além de serem atraídos pelo dinheiro e pelos 

bens simbólicos, como o prestígio e o poder. Por esta razão, a reboque do crescimento 

do crime a juventude dos espaços populares tem morrido e matado.

A resposta do Estado a isso, todavia, tem se caracterizado pelo reforço dos esquemas 

estigmatizantes, com a criminalização da pobreza e uma intervenção violenta praticada 

pelos órgãos de segurança, ao mesmo tempo em que a associação acrítica entre 

pobreza e violência tem sido um recurso simbólico fundamental para a perpetuação 

de práticas de controle e contenção social. Com efeito, os resultados mais expressivos 

da “luta contra o crime”, no que tange aos espaços populares, têm sido a permanência 

da situação de pobreza (em todas as suas dimensões) e o agravamento do preconceito 

e da estigmatização entre jovens, identifi cados indistintamente como criminosos. 

Todavia, em que pese o contexto de alta estigmatização social, segundo o qual a 

conexão entre identidade social e identidade territorial funciona como “uma mistura 

explosiva”, muitas iniciativas, algumas formuladas por jovens inseridos em seus 

diferentes contextos, têm buscado desenvolver novos olhares e novas formas de 

abordagem com esta juventude, percebendo-a não como problemática, mas como 

fonte potencial de desenvolvimento das virtudes humanas, bastando, para isso, sua 

identifi cação não estigmatizada, sua percepção de seu papel ativo nos processos de 

mudança social e, em especial, na promoção de sua emancipação política, cultural, 

social e identitária como forma de afi rmação de seu lugar no mundo. Neste sentido, 

a aproximação de forma particular e ao mesmo tempo transversal com diferentes 

experiências reconhecidas e referidas como boas práticas de prevenção à violência 

e à violação de direitos, bem como de caminhos possíveis na construção de sujeitos 

sociais mais conscientes de suas realidades e melhor preparados para o enfrentamento 

das situações de vida a que estão submetidos, proporcionaram um conjunto de 

aprendizagens a ser debatido e aprofundado a partir de diferentes perspectivas. 

Inúmeras percepções podem ser identificadas, assim como diferentes análises 

podem ser realizadas, dando origem a conhecimentos diversos sobre metodologias, 

concepções norteadoras e resultados alcançados. 

O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA NO RECIFE

Assim como em outras capitais e regiões metropolitanas do Brasil, os números de 

homicídios que têm como vítimas jovens com idade entre 13 a 29 anos crescem a 

cada ano no Recife e sua região metropolitana. Em 2006, foram 223 mortos para cada 

100 mil desta faixa etária. Pernambuco tornou-se um dos estados onde as vítimas de 

crimes violentos têm em seus números mais de 50% de jovens.

Segundo dados de 2007, fornecidos pela Gerência de Análise Criminal e Estatística 

do Governo do Estado, ocorreram 1.728 homicídios envolvendo esta faixa etária na 

região metropolitana do Recife. Na capital pernambucana, foram 714, representando 

32% deste total.

A quase totalidade destes homicídios ocorreu em espaços populares da RMR - territórios 

que abrigam populações que não compartilham de condições de igualdade política e 

de acesso à justiça que lhes permitam exercer seus direitos e deveres civis, sociais, 

culturais e econômicos. Portanto, estes territórios não são espaços de vivência plena 

da cidadania, apesar das lutas desenvolvidas pela efetivação de direitos, em uma 

sociedade caracterizada pelas desigualdades sociais que reproduzem os processos 

de segregação social nos diferentes espaços que a compõem.
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Destes territórios emergem soluções, arranjos e sujeitos sociais em busca de seu reco-

nhecimento e sua afi rmação como sujeitos de direitos. Esta é a agenda destes novos 

sujeitos sociais - sujeitos de direitos-, que atuam direta ou indiretamente para a efetivação 

do direito fundamental que desejam ver garantidos: o direito à vida, com dignidade.

É neste cenário que, em PE, ocorrem algumas articulações entre sociedade civil e Estado, 

para a prevenção à violência. A criação da Secretaria de Juventude e Emprego - apesar 

de ainda ter ênfase em emprego e renda - favorece a construção de políticas focadas 

nas juventudes, além de reconhecer o direito constitucional à participação e ao exercício 

do controle social neste campo, como é o caso do Fórum de Juventudes de PE, em 

processo de construção. Outras iniciativas - como o Plano Estadual de Segurança Pública 

(Pacto pela Vida) e, do governo federal, o Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania - PRONASCI, que prioriza a RMR como território de intervenção -, mesmo 

com limitações e pouco tempo de implementação, já apontam para uma mudança de 

paradigma na Segurança Pública, criando um ambiente favorável à participação de 

cidadãos/sujeitos da construção social da segurança cidadã.

Desta forma, cidadania, políticas públicas e territórios estão intrinsecamente relacionados, 

como referências inseparáveis para a efetivação dos direitos em suas várias dimensões, 

visando a tornar os cidadãos/sujeitos de direitos não meros objetos das políticas públicas, 

mas seus propositores e com capacidade de exercício do controle social.

O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA EM SÃO PAULO

Na cidade de São Paulo, o crescimento da violência e criminalidade observado a partir da 

década de 80 não se distribuiu uniformemente pelas regiões, grupos etários, classes sociais 

ou gênero. Nesse sentido, vale destacar a variação nas taxas de homicídio nas regiões da 

cidade: enquanto em alguns distritos as taxas chegavam a ser menos de 2 por 100 mil 

habitantes - equivalentes às taxas de Paris - em outros, elas estavam acima de 40 por 100 

mil, chegando a mais de 60 por 100 mil habitantes em alguns distritos das Zonas Sul e 

Norte, conforme dados da Fundação Seade. Distritos como Jardim Ângela, Capão Redondo, 

Jardim São Luis, Brasilândia, Cidade Tiradentes, entre outros, além de apresentarem altas 

taxas de homicídios, possuíam graves índices de exclusão e vulnerabilidade social. 

O grupo de 15 a 24 anos é o mais afetado pela violência letal, sendo que os homens 

representam mais de 90% das vítimas de homicídio. Em relação à autoria dos crimes, 

há menos dados disponíveis, mas, analisando-se a população carcerária, percebe-se 

que a maioria dos detentos é de homens entre 18 e 25 anos, oriundos dos bolsões 

de exclusão e violência. Grupos muito parecidos estão dos dois lados da violência. 

Um dado relevante é a concentração destes crimes nos fi nais de semana, à noite, 

em locais públicos com grande número de pessoas e a utilização de uma arma de 

fogo em mais de 70% dos casos2.

Se estes dados não respondem totalmente à equação que resulta na violência, trazem 

importantes evidências que justifi cam uma ação focada em determinados públicos 

e áreas. A violência letal se processa como fruto de confl itos banais, estimulados 

por uma cultura da violência que favorece o individualismo e a “cultura do macho” 

que “exige” uma resposta imediata e violenta diante de qualquer desavença. Brigas 

de bar, discussão por causa de disputas no futebol, pequenas dívidas, brigas entre 

casais e outras questões não criminais acabam sendo a causa de cerca de metade 

dos homicídios. A presença do tráfi co de drogas e a ausência de um policiamento 

confi ável e efi ciente contribuem para que os índices atinjam patamares elevados.

Desde o ano 2000, o estado de São Paulo e sua capital têm registrado reduções 

sucessivas nos indicadores de violência, particularmente de homicídios. Após um período 

de forte elevação, os homicídios na capital têm caído sucessivamente. Segundo dados 

da Secretaria de Segurança Pública houve uma queda de mais de 72% nos homicídios 

na capital paulista entre 1999 e 2007. Ainda assim, a população jovem moradora das 

periferias da cidade continua sendo a mais afetada pela violência letal.

O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA NO RIO DE JANEIRO

A violência contra jovens no Rio de Janeiro, a exemplo de outras capitais, como São 

Paulo e Recife, é marcada por forte concentração sócio-espacial das mortes violentas. 

Estas mortes ocorrem, em sua maior parte, nas áreas de moradia da população mais 

pobre e onde a presença do Estado é historicamente frágil. Atinge, principalmente, 

a jovens afro-descendentes moradores destas áreas.
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Os dados mais recentes apontam o Rio de Janeiro como a quarta capital mais violenta 

do país, com taxa de homicídios juvenis de 92,6 mortes por 100 mil habitantes - o 

dobro da taxa local para a população geral (41,3 por 100 mil) e quase quatro vezes 

maior que a taxa nacional (27 por 100 mil)3. 

No Rio de Janeiro, a violência contra jovens deve ser compreendida dentro de uma 

conjuntura sócio-política que se confi gura a partir dos anos 80, tendo origem em 

uma conjunção de fatores de múltiplas escalas. Três fatores essenciais podem ser 

considerados nesta análise. Em primeiro lugar, a chegada massifi cada da cocaína ao 

Rio de Janeiro, refl exo de uma forte política de repressão às drogas empreendida pelos 

Estados Unidos e países europeus, que levou o tráfi co internacional a buscar novas 

rotas de acesso aos tradicionais mercados consumidores e a formação de novos 

mercados. Este processo resultou no surgimento de grupos criminosos fortemente 

armados, que passaram a atuar nesta atividade tendo como base territorial as favelas 

da cidade e outras áreas cuja principal característica é a frágil presença do Estado e 

de suas instituições. Ao longo dos anos 80, estes grupos se consolidam, dominando a 

maior parte das favelas da cidade, em um cenário marcado por disputas territoriais e 

por uma presença cada vez maior de adolescentes e jovens em suas atividades. Como 

principal conseqüência dessa dominação, houve o aumento das mortes violentas 

entre moradores de favelas, especialmente os mais jovens. 

Outro fator diz respeito às respostas adotadas pelas autoridades públicas no en-

frentamento àqueles grupos criminosos. As políticas de segurança se apoiaram em 

estratégias de enfrentamento bélico, tendo como resultado um grande número de 

confrontos e o aumento da instabilidade nas áreas dominadas pelos grupos criminosos. 

Some-se a isso o grande nível de corrupção policial e o envolvimento de agentes de 

segurança pública em atividades ilícitas, muitas das vezes em associação com os 

grupos criminosos atuantes nas favelas da cidade. Um último fator diz respeito ao 

componente histórico de forte estigmatização das favelas e outros espaços populares 

da cidade. Associado ao fator raça, a estigmatização dos jovens moradores de favelas, 

identifi cados indistintamente como criminosos, tem levado ao aumento da violência 

simbólica destes na sociedade, cujo principal refl exo é a indiferença e o apoio moral 

às ações violentas e discriminatórias empreendidas pelos agentes de segurança 

pública - sendo estes, também, fortemente infl uenciados por estas representações.

JUVENTUDE E ESPAÇOS POPULARES

Neste trabalho partimos de um entendimento bem singular de juventude. Não estamos 

tratando de jovens de uma maneira geral, apenas do ponto de vista de um recorte 

etário, mas de um conjunto de singularidades que conferem a um determinado 

grupo características que exercem forte infl uência quanto ao seu lugar e papel na 

sociedade. Somado às variadas interpretações sobre o que é juventude, temos ainda 

outro recorte - o território -, que interfere e interage com o sujeito, conferindo mais 

complexidade à defi nição do que é ser jovem, que, neste caso, passa a ser o que é 

ser jovem de espaço popular.

A juventude tem sido objeto de maior atenção das políticas públicas especialmente a 

partir dos anos 904. Os jovens vêm ocupando um papel cada vez maior na sociedade 

brasileira, inclusive em termos populacionais, o que põe em relevo a importância 

crescente de políticas focalizadas para este grupo. Em função desse papel e em 

decorrência de demandas específi cas que adquiriram relevo nos anos 90 - principal-

mente no que se refere à questão do emprego, a políticas de prevenção às doenças 

sexualmente transmissíveis e também à questão da violência, especialmente a letal 

-, o tema da juventude tem se colocado como alvo de preocupações de governos.

Entendemos aqui a juventude como uma fase da vida situada em um recorte que 

compreende a faixa dos 12 aos 29 anos de idade, abarcando a chamada adolescência 

(12 aos 18 anos) e a juventude propriamente dita (19 aos 29 anos). Este não é e nem 

deve ser um recorte preciso, pois o conceito de juventude está muito mais ligado 

a um conjunto de experiências, transformações e expectativas que vão além de 

um recorte etário. Essas experiências envolvem questões importantes que podem 

interferir no curso da vida, como a formação escolar, a escolha de uma profi ssão, a 

formação de uma família, o início da vida sexual etc.

Além de ser uma fase de transformações e descobertas, a juventude também é um 

período marcado pela afi rmação de uma identidade. Quanto a isso, são inúmeras as 

formas de expressão que os jovens têm buscado para se afi rmar como sujeitos na 

sociedade, o que torna ainda mais complexa a defi nição de juventude. Com efeito, é 

preferível falar em “juventudes”, na tentativa de se dar conta de tamanha diversidade 

e formas de expressão dessa fase da vida.
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Nessa fase marcada, então, por descobertas, mudanças e busca pela afi rmação, 

os jovens têm também construído caminhos próprios na solução de seus dilemas, 

organizando-se das mais variadas maneiras possíveis, utilizando-se de linguagens 

inovadoras e de caminhos alternativos. As novas ferramentas de comunicação, como 

a internet, têm sido apropriadas pelos jovens e utilizadas como meio de expressão, 

interação e novos aprendizados. Questões típicas da juventude são amplamente 

debatidas entre os jovens que, de seus diferentes lugares - sociais, culturais, geográfi cos 

-, se posicionam e se reafi rmam em um processo permanente de construção de nossa 

sociedade, de hoje e do futuro.

Também é importante considerar todo um contexto de luta política de jovens que 

vêm se reunindo em torno de fóruns e campanhas, movimentos e manifestações, 

buscando que melhores condições de vida sejam asseguradas pelo Estado brasileiro. 

Como fruto destes processos, tem sido colocada em pauta a formulação de um 

Estatuto da Juventude e um conjunto de outras reivindicações que visam, antes de 

tudo, a assegurar os direitos já conquistados e instituir novos direitos no contexto 

de uma sociedade em mudanças e aberta para o novo.

É com essas atitudes que a juventude vem procurando encontrar novas formas de 

se mostrar para o mundo, especialmente na busca pela superação dos desafi os que 

se colocam para essa geração. Para os jovens que vivem nas favelas e periferias 

dos grandes centros urbanos, a superação do estigma e dos problemas diretamente 

relacionados ao local de moradia se confi gura como mais um desafi o. Com efeito, tem 

se observado um grande movimento vindo daquelas áreas que emerge como uma nova 

voz, seja a partir de movimentos culturais, projetos sociais, atividades esportivas ou 

educativas, em que os jovens se organizam a fi m de enfrentar obstáculos que tornam 

suas vidas e o conjunto de dilemas típicos desta fase ainda mais desafi adores. As 

iniciativas apresentadas nesta publicação são um exemplo expressivo da criatividade 

e iniciativa dos jovens nesse enfrentamento e na construção de uma nova sociedade, 

mais fraterna, justa e solidária.

Cabe considerar que, para aqueles jovens que vivem em áreas caracterizadas por 

fragilidades no campo das políticas públicas, as condições de vida tendem a ser mais 

vulneráveis. Este quadro se acentua na medida em que, em muitas dessas áreas, a fraca 

presença do Estado tem signifi cado a territorialização de grupos criminosos armados 

que operam o tráfi co de drogas e outras atividades ilícitas. Neste cenário, são muitos os 

jovens que sofrem conseqüências diretas e indiretas deste processo, cuja estigmatização 

decorrente afeta sua mobilidade espacial e, em particular, os expõe a situações de violência 

e violação de direitos que podem culminar em sua morte. Neste caso, a questão do 

recorte territorial torna-se muito relevante, uma vez que muitas situações que atravessam 

o cotidiano desses jovens e interferem diretamente em seu desenvolvimento humano 

e cidadão se colocam por e a partir de seus territórios de vivência.

A estigmatização tende a se acentuar em função da conjunção entre local de moradia 

e questão racial e, de uma maneira ainda mais aguda, da questão de gênero, já que a 

violência letal atinge mais os meninos, e do fato de que é em relação à fi gura masculina 

que se constrói uma tipifi cação idealizada do que é um “bandido”. O que se observa, 

com efeito, é um processo de delimitação de fronteiras simbólicas que interferem na 

vida destes jovens na cidade. Muitas vezes o medo de ser discriminado e a sensação 

de que não se é bem-vindo inibe o acesso a determinados espaços da cidade. Estas 

interdições e inibições, em um contexto ampliado, corroboram a fragilização das 

condições para o exercício da cidadania, haja visto que interferem no sentimento de 

pertencimento à cidade e a sua vida pública nela. É por esta razão que muitas iniciativas 

procuram romper “fronteiras” a partir daquelas linguagens e formas de expressão que 

têm origem na juventude. Estas manifestações têm se colocado como uma importante 

estratégia de afi rmação dos sujeitos na cidade e, por conseguinte, de apropriação física 

e simbólica da cidade como unidade, do pertencimento e da participação cidadã. 

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

A questão da prevenção à violência será tratada aqui a partir do marco dos direitos. 

Dizemos isso logo de início em função do viés ideológico que esta questão pode assumir. 

Compreendemos que a prevenção à violência, como já dissemos anteriormente, 

envolve ações que podem se estruturar em torno de duas abordagens antagônicas. A 

primeira refere-se à prevenção baseada em mecanismos de contenção e do controle 

sócio-espacial, dentro de um espectro conservador e retrógrado, segundo o qual os 

jovens são uma ameaça que precisa ser contida e controlada. Nesta perspectiva, antes 
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de ser visto como um sujeito de direitos, o jovem é enquadrado como um violador de 

deveres. Neste quadro, as medidas que se aplicam se colocam no plano da punição 

e da eliminação da ameaça. Trata-se, em outras palavras, da resposta prática à 

criminalização da juventude. O jovem, sobretudo o que vive em áreas estigmatizadas, 

tende a ser concebido como um sujeito suscetível ao envolvimento em atividades 

violentas, especialmente em função da natureza do meio em que vive. 

Esta noção tem sustentado intervenções extremas, como as operações policiais que 

eventualmente culminam na morte ou prisão indiscriminada de jovens considerados 

“suspeitos” e também em projetos sociais que se afi rmam a partir do discurso da 

“salvação”. A idéia de salvação, neste caso, sustenta-se também em torno da percepção 

de que os jovens das favelas estão perdidos, ameaçados por um mundo (leia-se, meio) 

hostil. Neste ambiente, a possibilidade de envolvimento com o mundo do crime, por 

exemplo, é um dado quase que determinista em função das condições de vida.

A outra abordagem, com a qual os projetos em análise se articulam, diz respeito 

à prevenção à violência na perspectiva dos direitos. Neste caso, o pressuposto 

fundamental é de que os jovens são sujeitos de direitos e que, portanto, devem ter 

esses mesmos direitos assegurados pelo Estado e pela sociedade. Nesta perspectiva 

de prevenção, consideramos que prevenir signifi ca minimizar o quanto for possível 

as interferências que podem afetar os direitos dos jovens. Interferências que dizem 

respeito a questões estruturais, como o acesso aos serviços básicos, o direito à 

educação e à saúde, à cultura e ao lazer, e também a questões de ordem subjetiva, 

como o direito à mobilidade e à acessibilidade aos espaços na cidade, a afi rmação da 

auto-estima, a superação dos estigmas e da discriminação. Compreendemos que, se 

os direitos são violados ou não assegurados, isso por si só já se confi gura uma forma 

de violência, mas também corrobora o aumento da exposição a situações que podem 

culminar em mais violência. Deste modo, prevenir a violência coloca-se no sentido de 

minimizar as interferências e fortalecer todos os mecanismos de proteção social.

Prevenir a violência insere-se em um ciclo que se inicia na garantia dos direitos e 

que se estende para o contexto em que o sujeito se insere. É, assim, mais do que 

uma intervenção sobre o indivíduo, mas a partir do indivíduo, atuando também sobre 

o conjunto de elementos que o circundam. Neste contexto, reconhecer o território 

como base de intervenção é um primeiro passo. É ali, na base em que as relações se 

processam (e com a qual se relacionam) e onde o sujeito se insere, que se deve atuar, 

fortalecendo as redes solidárias, as instituições e as potencialidades locais.

Em função disso, neste projeto foram selecionadas organizações com perfi s, escalas e campos 

de abordagem diferenciados, porque a questão central, neste caso, era a identifi cação de 

um conjunto de instrumentos e abordagens que se estruturavam a partir do território. 

A IMPORTÂNCIA DO TERRITÓRIO COMO BASE DE INTERVENÇÃO

E REFLEXÃO DAS AÇÕES

A base de intervenção das organizações sistematizadas diz muito sobre seus campos 

de abordagem. Pode-se dizer, seguramente, que o território é não apenas uma base 

de referência, como também um recorte completamente imbricado às questões 

que permeiam as intervenções. Dada a forte correlação entre a dinâmica social e o 

território, é cabível dizer que todas as organizações atuam com base no tripé juventudes 

- violências - território. Embora esse tripé se apresente de forma diferenciada em 

cada uma delas, havendo situações em que o peso de um componente é maior que 

o de outro, o território é um elemento fortemente presente, se tornando um recorte 

necessário na defi nição do público-alvo, das dinâmicas da violência e dos atores que 

circundam as questões pertinentes aos projetos analisados.

O território deve ser um elemento indispensável no desenvolvimento de políticas e 

ações destinadas não apenas à prevenção à violência como também a todo o contexto 

ligado ao desenvolvimento em seu sentido pleno. Como seria, por exemplo, pensar 

na resolução de problemas de uma dada localidade sem que se pense, também, 

nas conexões dessa localidade com outras áreas, nas dinâmicas que operam no seu 

território, e nas especifi cidades que ocorrem por e a partir dos condicionamentos que 

o território impõe? Igualmente, como seria pensar processos sociais sem se levar em 

conta seus efeitos no próprio território, como, por exemplo, a delimitação de fronteiras, 

a defi nição de áreas mais propícias a ações específi cas - por suas características -, 

ou ainda os recursos que dali podem ser mobilizados?

De maneira geral, pode-se dizer que as organizações sistematizadas têm um forte 
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A solidariedade local foi a base dos primeiros passos para a formação futura do 

CEDECA.

“(...) Foi fundada na minha casa, porque naquela época só tinha a Igreja - não era tão 

grande, era pequena; e tinha muito adolescente. Não só meninos que viviam dessa vida, 

que vivem até hoje. Mas tinham aquelas criancinhas que precisavam sempre de uma 

alimentação; aí, eu acolhia, porque tinha muita dó. Inclusive, eu posso bem dizer que eu 

tenho netos de meninos que foram acolhidos, que a mãe morreu, não tinham pra onde 

ir; e eu já dava tudo dentro da minha casa. Até hoje eu tenho... a menor, agora, tá com o 

que? Tá com 14 anos e mora comigo.” • VALDÊNIA APARECIDA PAULINO, CEDECA

Explorar as potencialidades do território como meio de afi rmação de direitos de 

crianças e adolescentes daquela localidade, buscando traçar estratégias circunscritas 

territorialmente como forma de racionalizar e qualifi car a intervenção. Esta tem sido 

uma estratégia sistemática adotada pelo GAJOP (Recife) desde a sua fundação. A 

articulação de comunidades populares, através da participação de jovens em torno da 

Rede Solidária de Defesa Social e do Fórum Comunitário de Prevenção à Violência, tem 

sido um fator de mobilização importante nos 10 bairros em que a organização atua. 

Ao integrar e potencializar a articulação de um maior número de jovens no desen-

volvimento de ações voltadas para a prevenção à violência, a Rede Solidária cria um 

ambiente de sinergia nas comunidades para o exercício do controle social de políticas 

públicas fazendo com que todos(as) tenham a possibilidade de assumir, cada vez mais 

e melhor, seu papel na vida política do bairro na busca de uma segurança humana, 

isto é, de afi rmação da indivisibilidade dos direitos do cidadão, de proteção à vida 

e garantia de condições à vida digna. Importante atenção em especial, ao direito 

humano à educação como base que possibilita o acesso aos demais direitos.

O Grupo Cultural Nós do Morro e o AfroReggae (Rio de Janeiro), por sua vez, embora 

extrapolem as fronteiras dos lugares em que surgiram, mantêm uma profunda 

reafi rmação de suas origens no trabalho que desenvolvem. Assim, mesmo tendo 

surgido e se consolidado no Morro do Vidigal, o Nós do Morro não apenas se faz e 

refaz a partir dos vínculos com o Morro, mas também interfere na história daquela 

comunidade, na medida em que a projeta nacional e internacionalmente como um pólo 

vínculo com o território, podendo, inclusive, ter um vínculo orgânico de origem e 

em suas vivências, conectado à sua área de atuação. Este é o caso do Movimento 

Cultural Boca do Lixo (Olinda), cuja história vincula-se à comunidade de Peixinhos e, de 

maneira ainda mais simbólica, a um “pedaço”, o antigo matadouro, agora transformado 

em “nascedouro”. Embora a “Biblio-Boca” seja uma experiência levada a outras 

comunidades é em Peixinhos onde ela se consolida e se estabelece uma integração 

com a comunidade mais próxima do que seus organizadores consideram ideal:

“O tamanho da comunidade (...) Peixinhos é muito grande e ela abriga várias outras 

comunidades dentro dela. E, atualmente, a gente tem o trabalho com 7 escolas aqui 

da região, que fi ca aqui por perto, e tem o trabalho que a gente leva a Biblio-Boca, 

leva pra comunidades mais distantes (...)” • DANIEL GONZO, BOCA DO LIXO

O desejo de integração das atividades da biblioteca com a comunidade é bem presente 

na fala dos membros do Boca do Lixo. Essa estratégia, embora demande um processo 

de sensibilização da população e das instituições locais, constitui uma estratégia de 

fortalecimento de uma rede de caráter sócio-pedagógico integrada localmente. 

“O pessoal sempre (...) eles se identifi cam e gostam e gostariam que a gente voltasse 

toda semana, todo mês, a gente fosse pra lá. Porque a gente não tem perna. A gente 

realiza também os recitais poéticos, que é aqui dentro da biblioteca ou, então, lá embaixo; 

e tem as ofi cinas na escola que eu que realizo também.” • DANIEL GONZO, BOCA DO LIXO

O CEDECA (São Paulo) também explora a articulação em rede a partir do território 

de intervenção como uma estratégia de fortalecimento de sua intervenção. Um 

esforço coletivo comunitário foi realizado em torno da situação de violência sofrida 

por crianças da comunidade:

“(...) quando eu falo ‘começamos’ foi porque sempre foi um coletivo: eu, outras 

lideranças da comunidade, outras lideranças religiosas, outras lideranças 

sindicalistas: vamos fazer alguma coisa - pertencem a nossa família: que essa é 

uma coisa legal pra se destacar, o sentimento de que pertence a essa comunidade, 

Sapopemba, ela é forte; ‘quem são os nossos e vamos buscar’. E foi aí, então, até que 

começou em 85, nasceram os projetos sociais.” • VALDÊNIA APARECIDA PAULINO, CEDECA
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de formação de artistas e de referência em Teatro. Um dos aspectos mais destacados 

nas entrevistas realizadas entre gestores e participantes do Nós do Morro é a diluição 

das fronteiras e a identifi cação do Morro do Vidigal como mais um espaço da cidade, 

para além dos estigmas e da recorrente idéia de miséria que permeia o olhar sobre a 

favela. Ali, tem-se uma visão baseada em uma proximidade proporcionada pelo papel 

da arte como meio de superação das barreiras sociais e culturais:

“E, no caso, é maravilhoso de você saber que o asfalto e o morro não têm muita 

diferença, têm diferença econômica, enfi m, mas não têm diferença intelectual e 

humana, que é o mais maravilhoso.” • GUILHERME, JOVEM PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

O Nós do Morro trabalha sem estabelecer distinções entre a favela e o “asfalto” em 

relação ao seu público e na sua forma de abordagem. Além de ser um espaço aberto 

para todos da cidade, também é um lugar onde não existe espaço para a fi gura do 

“pobre coitado”. Ali se exige e se cobra de todos igualmente. Isso por si só transforma a 

interação em um ponto chave, uma vez que contribui para a desmistifi cação mútua entre 

moradores e não-moradores e opera para a dissolução das barreiras simbólicas.

“Uma coisa bacana que tem aqui no Vidigal e que o Nós do Morro também está 

proporcionando é porque muitas pessoas têm uma visão de que o Nós do Morro é só 

galera da favela, é só galera da favela, e eu acho que o Nós do Morro está fazendo uma 

coisa muito interessante que é abrir as portas para a galera que é de fora mesmo e 

está possibilitando essa miscelânea cultural mesmo, de classes sociais diferentes, 

porque vem o cara... Tenho amigas minhas que têm uma grana maneira mesmo, 

moram em casa legal, tiveram a maior oportunidade nas melhores escolas, faculdades 

boas, já são formadas, já têm uma condição social maneira e têm uma outra visão das 

coisas. Às vezes, têm uma maneira de falar diferente, então eu acho que possibilita 

essa miscelânea de culturas, de classes, de gênero, de etnias diferentes, porque eu 

acho que aqui é democrático nesse sentido, as pessoas falam: ‘porque só entram 

lá a galera da comunidade’. Eu não era da comunidade e estou aqui e hoje em dia 

eu me trouxe para a comunidade, porque eu fi quei tão apaixonada por esse espaço, 

que eu acabei vindo para cá. Quando eu entrei aqui, eu falei: ‘caramba, eu vou acabar 

morando aqui, eu sei disso’. Não foi muito difícil para a gente perceber. A gente acaba 

se trazendo para esse mundo aqui.” • JOVEM DO SEXO FEMININO, PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

“... tem gente de fora, tem gente do Vidigal, e isso já tem mais ou menos uns 3 a 4 anos, 

isso foi muito importante, porque você cria outras amizades e isso é importante. Você 

vê, o menino que tá aqui já vai na festa de fulano de tal, vai pra Lapa. (...) Você cria um 

círculo de amizade, eu vejo hoje as pessoas perdendo o medo da favela, porque eles vêm 

estudar aqui, chega sexta-feira, eles saem daqui e não vão mais pra casa, eles vão no 

boteco daqui. Junto com a turma, bebem uma cerveja, conversam, eu acho que é muito 

importante essa coisa da integração nessa idade, né, então, a gente tem alunos de todos 

os lugares.” • LUCIANA BEZERRA, NÓS DO MORRO

Com o AfroReggae ocorre um fenômeno semelhante ao do Nós do Morro. Surgido por 

mobilização de jovens de fora de Vigário Geral, em resposta à chacina ali ocorrida em 

1993, o grupo teve, desde seu início, uma penetração mobilizadora na comunidade, 

especialmente entre os jovens.

“... por a gente ter uma relação muito próxima, tudo muito, vive a mesma coisa, todo 

mundo tem o mesmo sentimento, a mesma emoção. Então quando a gente programa 

uma festa que a gente precisa de ajuda pra enfeitar a rua, todo mundo se mobiliza. A festa 

junina foi um sucesso esse ano, todo mundo se mobilizou.” • JOÃO EVANDRO SILVA, AFROREGGAE

Essa penetração também promoveu impactos que extrapolaram o universo da cultura, 

como demonstra o depoimento de Vitor Onofre, um dos gestores da organização:

“Foram resultados maravilhosos, de começar que se tinha um problema muito 

grave, por exemplo, claro que isso foi numa construção de anos, não foi logo no 

começo, mas assim que o AfroReggae começou a cada vez mais ter força, força no 

sentido de estar aparecendo mais na mídia, de estar mostrando Vigário Geral como 

um lugar de oportunidades pra arte e cultura, é... a polícia passou a entrar menos 

violenta, essa foi uma das questões. Aqui não era urbanizado, foi urbanizado. Quando 

você queria entrar de carro aqui na favela, você tinha que entrar por uma outra 

favela que é Parada de Lucas, foi construído um viaduto, hoje você pode entrar de 

carro por próprio, pelo próprio Vigário Geral. Foi feito uma rampa de saída pra fora 

da comunidade, agora tá sendo feito uma rampa pra dentro da comunidade, então 

assim muitas coisas, é... foi criado também essa, aquela questão, não foi criado só 

aqui, mas acho que quase em todas as favelas, mas a questão do gari comunitário 

que faz com que fi que muito mais limpa a favela.” • VITOR ONOFRE, AFROREGGAE
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Impacto que também teve refl exo na guerra que marcava a relação entre Parada de 

Lucas e Vigário Geral:

“Eu acho que hoje a gente consegue transitar, a gente consegue ir pra Vigário, 

Vigário consegue vir pra cá.” • JOÃO EVANDRO, AFROREGGAE

Isso permitiu, a exemplo do Nós do Morro, que a juventude trilhasse pelo caminho da 

cultura um meio de auto-afi rmação e de reconhecimento na cidade. O fato é que a 

localidade (e o conjunto de elementos, cores, formas e expressões que a compõem) 

tem servido como referência de afi rmação de um lugar na cidade, que se constrói não 

pela negação de suas origens, mas pela sua valorização. Nós do Morro e AfroReggae 

encontraram, em suas distintas formas de expressão, um lugar na cidade dado a 

partir de onde atuam e se referenciam.

“É uma porta (...) para conhecer o mundo afora. Se não fosse o AfroReggae, eu não 

teria conhecido o mundo.” • ALEXANDRE, JOVEM PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

“O AfroReggae é uma oportunidade de fazer alguma coisa, estar produzindo. Através 

de muita coisa que vivi aqui, a gente muda e as pessoas vêem. Eu fui pra Inglaterra e 

Escócia, não iria nunca se não fosse aqui. É uma oportunidade de crescer aqui. E você 

vê que todo mundo veio aqui por intermédio de alguém. É uma rede, uma corrente do 

bem.” • JOYCE, JOVEM PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

O AfroReggae permitiu a afi rmação da favela como meio de valorizar uma identidade 

no contexto da cidade e do mundo. Ser da favela, algo que para muitos moradores 

constitui um obstáculo para a sua afi rmação na cidade, é, para o AfroReggae, um 

passaporte para o mundo.

A valorização da favela e as possibilidades oferecidas por este processo estão presentes 

também na CUFA (Rio de Janeiro). A CUFA, que se origina no movimento hip hop, estrutura-se 

por e a partir das favelas e periferias, já que são os territórios de origem, consolidação 

e reprodução do hip hop. Trata-se de um grupo que busca em suas origens na favela o 

reconhecimento dos elementos que permeiam a própria origem e existência dos integrantes 

do movimento. A favela passa a ser também seu foco prioritário pelo conjunto de questões 

que este território agrega ao hip hop. O fato de ser um grupo formado em sua maioria por 

negros da periferia, ligados ao universo da cultura hip hop, fez com que a CUFA estabelecesse, 

gradativamente, um vínculo que fi rmava uma ponte entre a cultura e a favela, sendo esta 

um lugar de reafi rmação dos valores defendidos pela instituição. 

“A partir de 1998, quando o grupo estava trabalhando com hip hop, e eu achava que o 

hip hop fazia um protesto, mas apresentava poucas alternativas e opções. E eu queria 

abrir mais uma indústria, a indústria do próprio protesto, queria criar caminhos, 

meios, ainda que equivocados, mas criar alternativas para os jovens com os quais a 

gente convivia e para os quais a gente tinha um discurso direcionado. Resolvi, então, 

criar um movimento dentro do movimento, que era a CUFA, que era o movimento 

dentro do movimento hip hop, que tinha, a princípio, o foco do hip hop, mas dos 

desdobramentos, das ações, das atividades culturais que foram crescendo e hoje a 

gente tá desenvolvendo ações em todas as áreas; o foco deixou de ser o hip hop e o 

foco, então, passou a ser a favela.” • CELSO ATHAÍDE, CUFA

Não é para menos que a CUFA mantém um discurso fortemente embasado na idéia 

do “preto-favelado”, tendo ainda uma “cota” para brancos na composição de suas 

equipes. Com efeito, na CUFA, ao mesmo tempo em que a favela é território de 

afi rmação da cultura hip hop e do basquete de rua, é também espaço de afi rmação 

do negro, espaço que este deve defender e do qual deve se orgulhar. 

“... nós não queremos, por exemplo, que nós sejamos uma instituição de educadores, 

por exemplo, de pessoas ricas ou brancas, que tem uma linguagem diferenciada, sim, 

que tem um sotaque diferenciado, sim, educando os pretos. Nós queremos que esses 

pretos que se formaram, esses pretos que são bem-sucedidos, esses projetos que 

fi zeram sucesso, como o próprio Bill e Giza etc, sejam referências para esses pretos, 

sem renunciar a possibilidade de também interagir com os brancos que também 

querem dar a sua contribuição. Então, no quadro da CUFA, pedagógico, que quer que 

seja, existe uma cota de 10% de branco em qualquer estado.” • CELSO ATHAÍDE, CUFA

O Observatório de Favelas (Rio de Janeiro), por sua vez, tem uma origem profundamente 

ligada ao território da favela, mas buscou, desde sua origem, extrapolá-lo em direção 

à cidade. Sua estratégia focou uma preocupação com políticas públicas para a cidade 
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pensadas por e a partir das favelas que, entende, são partes indissociáveis do tecido 

urbano. Por esta razão, pensar favela separada da cidade é uma contradição que só 

encontra lugar no plano analítico, uma vez que seu território possui uma imbricação total 

com a vida na cidade. Talvez por isso que organizações como o AfroReggae, CUFA e Nós 

do Morro tenham conseguido, para o caso do Rio de Janeiro, estabelecer uma relação 

de “igual para igual” com o restante da cidade, colocando-se como produtos de uma 

área que, apesar de menos privilegiada, é totalmente integrada à dinâmica cultural da 

cidade e vice-versa, bastando ver a infl uência que possuem na agenda e na vida cultural 

da cidade e do país. Quanto a isso, a agenda do Observatório tem profunda identidade 

com a do AfroReggae, Nós do Morro e CUFA. Trata-se de uma agenda promotora da 

mobilidade, em todos os seus aspectos e escalas: mobilidade espacial, mobilidade 

social. Esta mobilidade encontra na ruptura com a presentifi cação e particularização 

do cotidiano uma base de referência para o trabalho do Observatório.

“Sobre a dimensão cultural ainda uma outra intervenção que eu acho que foi muito 

importante, aí mais no campo do direito à cidade, foram os passeios, que parecem 

ser uma atividade muito simples, singela, mas assim, promover a circulação pela 

cidade, indo desde museus até um passeio na praia, os jovens fi zeram coisas 

muito diferentes durante o Rotas de Fuga, é... esses passeios constituíram ações 

fundamentais na ampliação da relação com o espaço e com a cidade, nesse 

sentimento de pertencimento à cidade, aí muitas vezes a cultura atravessou 

também essa intervenção.” • RAQUEL WILLADINO, OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

A questão da mobilidade e do acesso pode ser exemplifi cada na experiência de 

outras organizações:

“Eu estimulo, o basquete estimula, a criança a não fi car parada, a sempre se 

movimentar. A sempre se movimentar! Você não fi ca parado, não fi ca pensando nas 

coisas que só acontecem na comunidade. Porque na visão que o basquete e que a 

CUFA dão é a visão fora da comunidade; a gente consegue sempre tirar eles de lá 

com os eventos, trazer pra Madureira, botar eles lá em Nova Iguaçu, botar eles lá na 

Zona Sul, botar eles sempre fora da própria comunidade, e eles vêem que têm coisas 

maiores do que aquilo que tem lá dentro. Então, torna-se, naturalmente, um caminho 

diferente pra eles.” • WANDERSON LUIS GEREMIAS, CUFA

- Vocês não saem da comunidade? 

- Não muito, depende. Com o AfroReggae a gente saí por aí. 

- O AfroReggae leva vocês pra onde? 

- A gente vai aos teatros, fi lmes, shows fora de Vigário Geral. 

- Com o AfroReggae? 

- Não, é que o AfroReggae trabalha a mente da gente, não só o exterior. Então a gente 

trabalha e agora sabe que pode ir aonde eu quero. Eu decido aonde vou. Eu posso. 

 “Quando nós estávamos discutindo um passeio, os meninos falaram assim: ‘não, 

gostaríamos de ir ao cinema’. Só que aí, um levantou a mão e falou assim: ‘mas 

eu não quero ir ao shopping. Ao shopping, eu tô cansado de ir’. Aí o outro levantou: 

‘nunca fui ao cinema Espaço Unibanco’ - aí a gente foi contando. Daí, surgiu, a gente 

montou um roteiro turístico da cidade de São Paulo. E aí surgiu um passeio cultural. 

Nós fi camos o dia inteiro conhecendo os espaços culturais da cidade de São Paulo.” 

• MULHER NÃO IDENTIFICADA, GRUPO DE DISCUSSÃO COM USUÁRIOS, MÃES E JOVENS, CEDECA

O acesso aos espaços da cidade promovido pelas organizações - através de atividades 

culturais, passeios ou eventos - ou ainda a consciência e o sentimento de pertencimento, 

de “poder ir”, como sugere o depoimento da adolescente entrevistada no AfroReggae, 

revelam que a superação das fronteiras sociais e, especialmente, simbólicas da favela é um 

instrumento de fortalecimento da auto-estima e de vencer o estigma, ao mesmo tempo 

em que favorece uma consciência cidadã atravessada pelo pertencimento à cidade.

Esta, em certa medida, é uma base comum também para o Sou da Paz (São Paulo), 

que compreende a importância do espaço público e a valorização da experiência na 

cidade como forma de enfrentar a violência. Quando desenvolve um projeto com 

praças públicas, não apenas mobiliza a comunidade em torno de um bem comum, 

como também propicia a instauração de um espaço de integração e interação, de 

exposição pública e de valorização da rua como espaço possível das experiências 

sociais, culturais e existenciais na cidade. O que lembra a ocupação do Viaduto Negrão 

de Lima, em Madureira (Zona Norte do Rio de Janeiro), pela CUFA.
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“É no espaço público que as pessoas se encontram, é no espaço público que você tem 

um jeito de se relacionar, que muitas vezes é mediado pelo uso da força e não pelo 

uso da palavra - e, enfi m, o fato de ser mediado pelo uso da força gera uma série de 

problemas, como as mortes, como a restrição da circulação pra uma série de pessoas 

que, enfi m, acabam não indo mais pro espaço público...” • MARCOS GÓES, SOU DA PAZ

“O projeto também tem essa perspectiva de tornar esse espaço de convivência um 

espaço de aprendizagem, espaço de convivência onde a convivência é pensada, 

onde os códigos são pensados, onde as formas de se tomar decisão são pensadas, 

onde o poder das pessoas é pensado, onde a violência é pensada. Acho que o 

projeto tenta trazer isso assim.” • RICARDO MELO, SOU DA PAZ

Para o Observatório de Favelas, é preciso reconhecer a favela em sua singularidade, 

mas sem que isso implique uma visão desintegrada do contexto urbano. A favela 

é não apenas parte indissociável da cidade, como também é ela própria, a cidade. 

Quando não se reconhece o papel e lugar da favela, no sentido da superação de 

sua imagem estigmatizada, se reforça a própria imagem de seus moradores e, em 

particular, daqueles que se encontram em uma situação mais frágil de exposição no 

imaginário social, como potenciais criminosos. 

“É uma crise de identidade porque o morador de favela, historicamente, ele não é 

ninguém. A sociedade vê a favela como algo à parte, e o morador de favela como um 

não-portador de direitos, como um não-cidadão, e esses garotos mais ainda. E aí 

existe uma coisa que vai se representando, porque com essa construção da imagem 

do bandido nos anos 90, esse bandido jovem, negro, favelado, eles se tornam cada vez 

mais estigmatizados, eles se tornam cada vez mais desprezíveis para a sociedade, 

existe uma indiferença cada vez maior quando um desses garotos morre, existe uma 

resistência cada vez maior do contato com esses garotos, então é a história da pessoa 

que entra no ônibus e vê um garoto assim e ela salta do ônibus; ou ela tá no elevador 

e já fi ca meio desconfi ada. E esse garoto acaba incorporando isso. Onde eles vão 

buscar então o reconhecimento, a sua identidade, sua visibilidade? Numa rede que 

ofereça isso, a rede do tráfi co oferece isso, mas a rede da escola não. Talvez ofereça 

para alguns, mas não para todos.” • FERNANDO LANNES, OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

O território apreendido pelas organizações dialoga com suas práticas e estabelece 

uma relação de simbiose entre os sujeitos envolvidos e seu local de moradia. Com 

efeito, é de se esperar que as singularidades de cada experiência se expressem a partir 

do local onde elas se desenvolvem. As especifi cidades de cada local vão se traduzir 

em desafi os específi cos. A forma com que o local interage com o entorno e com o 

conjunto da cidade também interfere na maneira com que os projetos irão traçar suas 

estratégias, que dependerão dos diferentes recursos disponíveis e das possibilidades 

de articulação que se colocam em seus contextos. Em função disso, no próximo item, 

faremos uma apresentação de cada uma dessas experiências, levando em conta suas 

especifi cidades e a maneira com que suas práticas e estratégias se desenvolvem.
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ORGANIZAÇÕES 
E EXPERIÊNCIAS:
singularidades3

O propósito neste item é de apresentar as experiências em sua singulari-

dade, situando-as no espaço e no tempo, contextualizando suas práticas, identifi cando 

elementos que sejam caracterizados como boas práticas e estratégias possíveis de 

serem exploradas em outros contextos. Após a apresentação de cada experiência, 

nossa proposta é de pô-las em diálogo, permitindo que elas apontem, conjuntamente, 

para caminhos possíveis na construção de iniciativas de projetos para a juventude, 

especialmente no campo da prevenção à violência.

A leitura do texto sistematizado sobre cada organização e experiência destacada 

e as análises dele decorrentes contemplam inúmeras possibilidades de produção 

de novos conhecimentos práticos e teóricos. Desta forma, poderão dar origem a 

diferentes produtos e aprendizagens a serem aplicadas na concepção de novos 

projetos e iniciativas e aperfeiçoamento dos já existentes. Além disso, permitem a 

convergência de elementos diversos oriundos de cada experiência para criação de 

novas iniciativas, a consolidação de abordagens educativas a serem incorporadas por 

outras práticas sociais, a formulação de novas políticas públicas, o aperfeiçoamento 

e a renovação de serviços públicos já existentes, o controle social aprimorado e 

participante, dentre outras possibilidades.
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 Durante um curso de elaboração e 5. 

gestão de projetos promovidos pelo 

Centro de Cultura Luiz Freire.
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Em 1993, um dos grupos de jovens do Bairro de Peixinhos (Olinda/

PE), autodenominado Movimento Underground, começa se reunir com o propósito de 

conseguir um espaço para os artistas das comunidades, em especial as bandas de rock 

existentes, apresentarem o seu trabalho. Articulados com alunos de uma escola pública do 

bairro, organizaram a 1ª Semana da Cultura de Peixinhos, atraindo diferentes linguagens 

artísticas, como a dança, artes plásticas, poesia e teatro, além da música. 

Quatro anos depois, a experiência acumulada os levou a articular a cultura com a 

questão social, assumindo a denominação de Movimento Cultural Boca do Lixo, em 

homenagem à luta comunitária contra a instalação de um lixão no bairro, promovendo, 

em parceria com um projeto local de música regional, o Projeto Permambembe, o I Pop 

Rock Regional. Nestes shows, liberava-se o microfone para manifestação de protestos 

e denúncias dos problemas no Bairro de Peixinhos e redondezas, como a atuação de 

grupos de extermínio ou o descaso do poder público com a comunidade.

boca do lixoboca do lixo
 MOVIMENTO CULTURAL 

 

Com a característica de um movimento, as pessoas chegavam, se apresentavam, 

participavam de duas, três reuniões e já diziam: “Eu faço parte do movimento do Boca 

do Lixo”, uma forma de identifi cação com o que estava acontecendo.

Desde então, o Movimento Cultural Boca do Lixo tem como elementos propulsores de 

seu agir a cultura e a educação, por considerá-las forças determinantes na construção 

de uma sociedade mais justa, plural e igualitária. Quando se tem consolidados o 

reconhecimento dos jovens e a mobilização comunitária através da arte, inicia-se a luta 

pela conquista do acesso à leitura como um direito e alguns integrantes do Movimento 

Boca do Lixo elaboraram uma proposta5 para a organização de uma biblioteca “viva” 

na comunidade. A biblioteca passa a ocupar um espaço privilegiado no Boca do Lixo 

que se envolve também na atuação pela democratização da informação.

Em 2002, o MCBL adquire personalidade jurídica e, hoje, seus objetivos são ampliados 

para diversas iniciativas e atividades: promover manifestações artísticas e culturais 



Maior Matadouro Industrial em PE na 6. 

época, inaugurado em 1919 e desati-

vado na década de 70, até os anos 90 

fi cou em estado de abandono.
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que colaborem para o desenvolvimento humano e social; desenvolver ações edu-

cativas que promovam a informação e a construção do conhecimento; desenvolver 

estudos e pesquisas nas áreas da arte, educação e cultura que subsidiem práticas 

educativas e pedagógicas e intervenções culturais; desenvolver ações educativas e 

culturais no campo da iniciação e qualifi cação profi ssional; promover o direito humano 

à comunicação; lutar contra todo e qualquer tipo de discriminação; promover a 

conscientização sobre a preservação do meio ambiente e a convivência harmoniosa 

com a natureza; promover a organização da juventude, bem como os direitos das 

crianças, adolescentes e idosos; oferecer mecanismos a formação e integração da 

comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; permitir a capacitação 

dos(as) cidadãos(ãs) no exercício do direito de expressão da forma mais acessível 

possível; atuar judicial e extrajudicialmente na defesa de quaisquer direitos difusos, 

coletivos e individuais relacionados à fi nalidade e aos seus objetivos.

O maior desafi o do MCBL em Peixinhos hoje é:

“Conseguir fazer uma articulação comunitária, onde os grupos consigam dialogar, trocar 

idéias, propor mudanças, sem ter uma ligação político-partidária e, sim, uma ligação mais 

humana, orgânica com a comunidade.” • ROGÉRIO BEZERRA, GESTOR DO MOVIMENTO CULTURAL BOCA DO LIXO

Em 1997, o Movimento, depois de ser impedido de realizar suas atividades numa 

escola pública da comunidade, como acontecia desde 1993, decidiu ocupar um 

galpão abandonado no antigo Matadouro Industrial de Peixinhos6 no intuito de criar 

um espaço de referência na comunidade. Em 2000, depois da ocupação de um outro 

prédio do complexo do Antigo Matadouro, foi inaugurada a Biblioteca Multicultural 

Nascedouro (BMN). O próprio nome Nascedouro já é uma resposta dada pelo movimento 

comunitário - que reunia cerca de 15 grupos de educação, cultura e esportes - à péssima 

utilização do espaço. Desativado e em ruínas, estava sendo usado para descarte dos 

corpos das vítimas de extermínio, inclusive crianças, além de servir como ponto de 

venda de drogas. Deste modo, o espaço se confi gurava no cotidiano da comunidade 

com um local de produção de violência. A partir da ocupação do Movimento Cultural 

Boca do Lixo junto com outros grupos comunitários - como Balé Afro Majê Molê, Grupo 

Terceira Idade, Alcoólicos Anônimos, Comunidade Assumindo Suas Crianças e grupos 

de esportes - o Antigo Matadouro começa a ser reconfi gurado dentro da dinâmica 

sociocultural da comunidade, passando paulatinamente a signifi car um espaço de 

convivência e construção de saberes, não só para a comunidade de Peixinhos, mas 

também para as cidades de Recife e Olinda.

O MCBL valoriza e aposta no potencial da comunidade, muito rica nos quesitos cultura 

e luta comunitária. Apesar de não ter a pretensão institucional de prevenir a violência 

em Peixinhos, alguns eventos, de certa forma, repercutem sobre o segmento de 

adolescentes e jovens, levando-os a alguma refl exão sobre este problema. Um dos 

eventos realizado tinha uma mensagem bastante explícita: “TROQUE UMA ARMA 

POR UM INSTRUMENTO”.

O Boca do Lixo considera que trabalha o problema da prevenção à violência de 

forma indireta ao signifi car suas ações para a democratização da informação e do 

conhecimento para a construção de novos saberes, além de propor e/ou participar 

de debates sobre gênero, intolerância religiosa e sobre o preconceito relacionado à 

homossexualidade, dentre outros temas.

TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

O Movimento Cultural Boca do Lixo tem a sua sede provisória em Peixinhos - bairro 

localizado entre os municípios de Olinda e Recife e uma das áreas mais populosas 

(aproximadamente 40 mil habitantes) da Região Metropolitana de Recife. Os indicadores 

sociais retratam a exclusão social a que o bairro está submetido: a maioria dos seus 

habitantes sobrevive do pequeno comércio local e de vendas ambulantes. Apesar da 

instalação, nos últimos dois anos, de grandes lojas, concessionárias e agências bancárias 

na comunidade, o nível de desemprego é bastante elevado. A maioria das famílias vive 

de biscate, de emprego informal e da aposentadoria de alguém da família. O consumo e 

comércio de drogas estão presentes no cotidiano da comunidade, provocando violência 

e produzindo confl itos interpessoais. O bairro engloba várias comunidades:

“Às vezes, completamente diferentes umas das outras, tanto física como sócio-

culturalmente.” • DANIEL GONZO, GESTOR DA BIBLIOTECA MULTICULTURAL NASCEDOURO



Os problemas sociais de Peixinhos são diversos. As condições de moradia, em boa parte 

do bairro, são precárias e falta saneamento básico. No item educação, são elevados 

os índices de analfabetismo, há baixa escolaridade e evasão da educação formal.

“Famílias, gerações, que não conseguem se perceber, que passou o avô, o pai, 

o fi lho e, agora, são os netos, que vivem na mesma situação de quase 80 anos 

atrás. Quem está de fora, vê aquela condição; mas as pessoas que estão dentro, 

não se percebem. É como se tivesse uma linha imaginária, que estas pessoas não 

conseguem atravessar.” • ROGÉRIO BEZERRA

A violência sexual é muito presente. São corriqueiros os discursos de conteúdo 

machista, patriarcal. Há uma taxa elevada de adolescentes grávidas somada à taxa 

de meninas que engravidam com 10 anos.

Em Peixinhos, a violência está intimamente interligada à não-garantia dos direitos 

básicos por parte do poder público, sendo a participação dos adolescentes e jovens 

na rede ilícita do tráfi co de drogas uma das conseqüências. 

“Se agarraram à primeira oportunidade que aparece. E na comunidade popular, uma 

dessas primeiras oportunidades é o envolvimento com a criminalidade, o tráfi co é 

uma delas. Claro que isso não acontece na maioria dos casos” • DANIEL GONZO

Há uma confi rmação do dado nacional em Peixinhos: a violência vitima majoritariamente 

jovens pobres e negros. A violência do tráfi co de drogas se dá a partir do momento 

em que os trafi cantes envolvem as crianças, as alicia, tirando-as da escola. Isso se 

dá muitas vezes pela falta de estrutura familiar. Pais ausentes na educação de seus 

fi lhos, a violência doméstica generalizada, a falta de informação, tudo isso contribui 

para que a criança busque por outros meios um “refúgio” e, assim, a criança fi ca 

exposta, à mercê de más infl uências que chegam com promessas de mudança de 

vida, status, poder etc.

“Dessa forma, a criança acaba se envolvendo com o mundo paralelo.” 

• WALQUÍRIA BRAGA, GESTORA DA BIBLIOTECA MULTICULTURAL NASCEDOURO

“Em Peixinhos, há uma boca de fumo “tradicional”. Esta boca é considerada tradicional 

por ser uma das mais antigas. Já há algum tempo que o crack se alastrou em 

Peixinhos. Na maioria das vezes, é o próprio usuário que vende sem ponto fi xo para 

manter o vício. Quando acontece dele não repassar os lucros obtidos com a venda 

para o seu fornecedor, ocorre geralmente o pagamento da dívida com a própria vida. 

É importante destacar que muitos desses pequenos trafi cantes e consumidores são 

crianças e adolescentes. Grande parte da prostituição e da exploração sexual infantil 

em Peixinhos está ligada ao consumo do crack.” • DANIEL GONZO

Alguns jovens são envolvidos com redes ilícitas e estudam, mas estão muito defasados 

na escolaridade. Na Biblioteca do Nascedouro, nem sempre buscam livros, mas 

freqüentam atividades como os recitais, os eventos da Bibliobôca Mambembe, os 

eventos de rock’n’roll. 

“... São pessoas em situações de risco, muito carentes e com escolaridade baixa” 

• DANIEL GONZO 

As oito bocas de fumo em Peixinhos concentravam uma grande “movimentação”. Para ocupar 

o galpão, no antigo Matadouro, o MCBL procurava não entrar em atrito, convidando quem 

freqüentava o espaço para participar dos eventos e, inclusive, para fazer a segurança. 

 “Porque também eles eram bastante respeitados aqui no espaço; ninguém mexia 

com eles, nem eles mexiam com ninguém. Então, essa foi a idéia da gente para 

tentar agregá-los na proposta que estávamos implementando naquele momento” 

• DANIEL GONZO 

“A gente chegou dialogando e a gente conseguiu conversar com essas pessoas que 

estavam lá, dizendo: ‘Olha, a gente quer fazer um show aqui, de rock’n’roll’; então 

o pessoal dizia: ‘Então ninguém vai mexer com vocês’. E a gente conseguiu se 

aproximar de alguns deles” • ROGÉRIO BEZERRA

Um jovem morador, que sempre participava da produção dos eventos, foi assassinado 

dentro do Nascedouro, causando impacto no grupo e servindo de elemento de refl exão, 

na medida em que tal fato mostrou as difi culdades de um trabalho que interfere numa 

dinâmica social alicerçada em estruturas tão complexas.
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O grupo ressalta a incompreensão da sociedade no tocante à relação entre consumo de 

drogas ilícitas, o tráfi co de drogas e as políticas do Estado em relação ao assunto:

“Não penso que o uso de drogas pura e simplesmente seja o causador dos 

males que costumeiramente associamos a ele. A maior parte destes males está 

associada a sua criminalização. É obvio que mesmo que fosse permitido consumir 

o crack livremente em casa ou em lugares específi cos, ainda assim, a família 

destes usuários teria problemas e a sociedade também teria problemas, o crack 

é degradante. Mas também é obvio que se legalizássemos o uso de algumas 

drogas, certamente, a principal fonte de fi nanciamento do crime organizado seria 

prejudicada. Toda a cadeia produtiva sofreria perdas em seu cerne e não veríamos 

tantas crianças e jovens envolvidos com o tráfi co e, provavelmente, o número de 

consumidores deste produto diminuiria a médio e a longo prazo, mesmo que no 

princípio este número aumentasse momentaneamente.

A maioria das causas de morte entre os jovens está associada ao tráfi co, de alguma 

forma, a violência urbana está associada ao tráfi co de alguma forma, mas pensar que 

basta apenas repreender o tráfi co de drogas para resolver o problema é otimismo 

excessivo, para não dizer ‘ingenuidade’. Enquanto a sociedade não debater a 

legalização de algumas drogas, o problema estará longe da solução. Com isso não 

queremos fazer apologia ao uso das drogas, apenas apontamos a inefi cácia da política 

atual de repressão ao uso de drogas.” • DANIEL GONZO

EXPERIÊNCIA SISTEMATIZADA: BIBLIOTECA MULTICULTURAL NASCEDOURO

Trata-se de uma “biblioteca viva” criada para ser um ambiente de convivência com a 

leitura, local de lazer, encontros e trocas de saberes, aquisição de conhecimentos e 

conquista de autonomias7.  A sua história e o seu nome contrapõem-se à realidade do 

antigo Matadouro Industrial de Peixinhos, desde que foi desativado. Estava ocupado 

por aproximadamente oito “bocas de fumo” e tanto a comunidade quanto as empresas 

ao redor viam o espaço como um grande depósito de lixo. 

Inaugurada em 2000, a Biblioteca Multicultural Nascedouro passa a ser a ação per-

manente do Movimento Cultural Boca do Lixo que a desenhou para a comunidade de 

Peixinhos com a proposta de ser um espaço vivo, onde as pessoas podem ter acesso 

direto ao acervo, interagir, sugerir, propor atividades.

“Trata-se de uma biblioteca comunitária que oferece, além dos serviços básicos, 

também outras atividades que possam desconstruir essa imagem negativa que 

a biblioteca tem: que é um espaço mórbido, um espaço de castigo, de silêncio 

absoluto, mas que, principalmente e para além disso, possa servir como um espaço 

de convívio produtivo baseado no respeito ao próximo e na individualidade para a 

construção de saberes que possibilitem a criação de uma nova realidade. Tanto é 

que a Biblioteca Multicultural Nascedouro tem servido de exemplo pra formação de 

outras bibliotecas comunitárias.” • DANIEL GONZO

Os objetivos da Biblioteca Multicultural Nascedouro são: promover o acesso ao livro, à 

cultura e à arte na perspectiva da elevação da qualidade de vida e do empoderamento 

da comunidade; oferecer qualifi cação profi ssional para jovens gestores de espaços de 

leitura e convivência; estimular a leitura em suas múltiplas expressões na comunidade; 

promover atividades pedagógicas e culturais articuladas com a comunidade, escolas 

e outras organizações.

METODOLOGIA DA BIBLIOTECA MULTICULTURAL NASCEDOURO

A biblioteca guarda como princípio a construção coletiva, portanto, todo o processo de 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação das atividades é realizado por uma 

equipe gestora, podendo ser feito em alguns momentos em conjunto com usuários e 

parceiros. Não existe uma única metodologia e, sim, princípios que regem as construções 

metodológicas. São eles: a construção coletiva; o respeito ao acervo e aos conhecimentos 

trazidos pelos sujeitos da ação educativa; as necessidades, os estágios de desenvolvimento 

das aprendizagens desses sujeitos e os usos e costumes da comunidade, sempre tendo 

como paradigma os princípios do respeito aos direitos humanos. 

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA NASCEDOURO

Nascedouro Poético

O Nascedouro Poético é um recital, que pretende se constituir como um espaço de 

incentivo à produção e difusão poética, através do intercâmbio entre poetas, grupos 

Com parceria do Grupo Comunidade 7. 

Assumindo Suas Crianças recebe 

apoio fi nanceiro inicial do Unicef. A 

coordenação pedagógica do projeto 

está sob a responsabilidade do Cen-

tro de Cultura Luiz Freire. 
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“Trata-se de uma biblioteca comunitária 
que oferece, além dos serviços básicos, 
também outras atividades que possam 
desconstruir essa imagem negativa que a 
biblioteca tem (...) Tanto é que a Biblioteca 
Multicultural Nascedouro tem servido 
de exemplo pra formação de outras 
bibliotecas comunitárias”. DANIEL GONZO

de poesia e eventos literários da região. Além de popularizar o gosto pela poesia na 

comunidade de Peixinhos para que ela se torne coletiva, este evento foi pensado pelos 

gestores da BMN junto com alguns poetas peixinhenses e ainda hoje é produzido com 

os mesmos. Sua primeira edição aconteceu em 12 de julho de 2008 e, desde então, 

todos os segundos sábados do mês, às 17hs, acontece o Nascedouro Poético.

Bibliobôca Mambembe

A Bibliobôca Mambembe é a BMN itinerante. É considerada uma das atividades de 

maior inserção na comunidade e acontece, atualmente, três vezes ao ano. É um 

espaço lúdico, montado em praças, largos ou ruas das comunidades populares, sob 

tendas, para promoção da arte e da leitura como conteúdos de “provocação” quanto 

aos elementos discriminatórios existentes na sociedade.

“É tão forte que não atrai apenas crianças, mas traz jovens e adultos.” • DANIEL GONZO

A partir de uma articulação prévia com os moradores e grupos organizados das 

localidades visitadas, são realizadas atividades como: ofi cinas pedagógicas, contação 

de histórias, brincadeiras populares, teatro, música, cinema, além da montagem de 

um Cantinho de Leitura.

“A gente fez, por exemplo, uma Bibliobôca na rua do Condor, onde tem uma boca de fumo 

tradicional e não teve nenhum problema... eu acho que a conversa antecipada, explicar 

um pouco a proposta tanto da atividade como da biblioteca é fundamental. • DANIEL GONZO 

“Se a gente chegasse de pára-quedas lá, talvez tivéssemos problemas.” • DANIEL GONZO 
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“A Bibliobôca é bastante positiva. A gente chega na comunidade, a galera passa um 

dia inteiro sem ouvir brega, sem assistir televisão, fi ca lá participando junto com os 

fi lhos; é um dia de convivência, mesmo.” • WALQUIRIA BRAGA

“Depois de realizada a Bibliobôca Mambembe percebemos uma maior procura 

dos moradores das comunidades visitadas aos serviços da BMN, além de vários 

convites de grupos parceiros de outras comunidades fora de Peixinhos e até do 

interior do estado.” • DANIEL GONZO 

Atividades nas escolas

A Biblioteca desenvolve um trabalho em cinco escolas de Peixinhos: Educandário 

Recanto da Arte e do Saber, Escola Estadual Costa Azevedo, Escola Estadual Cândido 

Pessoa, Escola Municipal Monteiro Lobato (Recife) e Escola Municipal Monsenhor 

Fabrício (Olinda), fazendo ofi cinas de leitura, atividades de contação de histórias, 

exibições de vídeo e estímulo à leitura. 

Exibição de vídeos

São realizadas geralmente na própria Biblioteca ou em escolas públicas da comunidade. 

Nestas últimas, são articuladas com a direção e os professores para a defi nição de um 

vídeo que tenha relação com os conteúdos abordados em sala de aula. Após as exibições, 

ocasionalmente, é aberto um debate mediado por um dos gestores da biblioteca.

Semanas temáticas

Semana com várias atividades que se relacionam com as seguintes temáticas: gênero, 

etnia, literatura entre outros. O público é formado por alunos e professores de escolas, 

grupos comunitários e moradores da comunidade em geral. 

Nas semanas temáticas, além de debates, a Biblioteca Multicultural Nascedouro 

promove palestras, exibições de vídeos, exposições e apresentações culturais, ofi cinas 

de leitura e contação de histórias. 

As atividades têm como objetivo a desconstrução de preconceitos e da intolerância 

seja ela racial, religiosa, de opinião política, gênero, condição social ou de qualquer 

outra natureza.

Pesquisa escolar

Nessa atividade a BMN oferece, além do acesso aos livros didáticos, um suporte na 

organização do trabalho escolar não só para o êxito curricular, mas também para 

uma maior compreensão do assunto pesquisado.

Publicações da Biblioteca

O Folhetim Poético Apolo-Dionísio (semestral) reúne vários poemas de poetas da 

comunidade e de outras localidades do estado, do país e até de outros cantos do 

mundo. Com quatro anos de existência, divulga poemas e ilustrações de artistas dos 

mais variados estilos. A Biblioteca assume a editoração, o design e a publicação.

RESULTADOS

Levando em consideração a trajetória da experiência sistematizada, verifi ca-se um 

aumento no número de leitores da comunidade, tendo como parâmetro o aumento 

signifi cativo do número de cadastro e empréstimos, principalmente entre a população 

infantil e adolescente, sem falar no aumento e fortalecimento de parcerias com 

escolas públicas da comunidade. 

A possibilidade de efetivação de uma experiência alternativa e inovadora no campo 

da construção de espaços de leitura - que leve em consideração a realidade na qual 

está inserida - para a criação de metodologias de integração da individualidade num 

contexto de convivência coletiva e onde se possa viver os confl itos inerentes às 

relações interpessoais de forma mais harmoniosa vem aglutinando esforços em várias 

comunidades da Região Metropolitana do Recife. Desde 2007, várias bibliotecas comunitárias 

do Grande Recife vêm trocando experiências e discutindo políticas públicas nas áreas de 

literatura e incentivo à leitura em âmbito municipal, estadual e nacional para a efetivação 

de políticas públicas nessa área. Por sua experiência na gestão da Biblioteca Multicultural 

Nascedouro e também por iniciar a articulação da Rede de Bibliotecas Comunitárias, o 

Movimento Cultural Boca do Lixo Biblioteca foi escolhido para coordenar este processo, 

que recebeu o nome de Rede de Bibliotecas Comunitárias da RMR.
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Durante 10 anos - a partir de 1984 8. 

-  a entidade atuou junto ao Centro 

de Cultura Luiz Freire em Olinda.  

Em 1984, estabeleceu a sua sede 

no Recife, fortalecendo sua proposta 

institucional.

Viabilizado pelo convênio Centro Luiz 9. 

Freire/ GAJOP, Secretaria de Justiça do 

Estado e Funabem. 
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O GAJOP é uma organização não-governamental, criada 

em 1981, em Recife (PE)8 , por um grupo de advogados para trabalhar a educação popular 

com foco no aspecto jurídico, visando a elevar o nível de informação, consciência e 

autonomia das organizações do movimento popular. Inicialmente, a prática defi ne-se a partir 

da assessoria prestada aos grupos comunitários para o uso e a ocupação democrática do 

solo urbano, focando as favelas da Região Metropolitana do Recife. Essa proposta integra o 

projeto que, sob a coordenação da Comissão de Justiça e Paz, reúne várias organizações 

da sociedade civil na luta pelo Direito à Moradia, infl uindo na concepção da intervenção 

governamental para as áreas da periferia urbana da cidade do Recife.

Em 1986, participou do Plano de Mutirão Contra a Violência, projeto do Ministério da 

Justiça, embasado em três ações: 1. Programa radiofônico, intitulado Violência Zero 

(Rádio Tamandaré), para debater sobre a violência; 2. Paz na Serra do Araripe, objetivando 

GAJOPGAJOP
GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA ÀS ORGANIZAÇÕES POPULARES

a implantação de um núcleo de educação e assessoria jurídica popular na região do 

Sertão do Araripe/ PE, incluindo atendimentos a casos individuais de violação dos 

direitos humanos de trabalhadores rurais daquela região; 3. Segurança e Participação 

Popular, com vídeos e publicações sobre a criminalidade e a segurança. 

Aprofundando a experiência contra violência a crianças e adolescentes na Comunidade 

da Ilha de Santana (periferia de Olinda), em 1987, o GAJOP concebe o Projeto de 

Expansão da Experiência Comunitária Contra a Violência9, gerando uma metodologia 

de participação, que contribui para uma pedagogia do trabalho comunitário e rompe 

a setorialização da ação educativa.

Preocupado com a formação de quadros de pessoal capazes de atuar como advogados 

populares, em 1987, cria um Projeto de Formação para estudantes de Direito, chamado 

Direitos Humanos e Realidade Social, na perspectiva da indivisibilidade, interdependência e 



Financiado pela Secretaria de Di-10. 

reitos Humanos da Presidência da 

República.

Apoio da Fundação Ford e da 11. 

ICCO.

Parceria com a Prefeitura da Cidade 12. 

do Recife.

Em parceria com a Misereor, com 13. 

apoio da CESE e DED.
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inalienabilidade dos Direitos Humanos, passando a considerar o relacionamento dos direitos 

humanos com a realidade do cotidiano; a manutenção de uma postura permanentemente 

crítica frente ao tema; a compreensão dos direitos humanos como um todo indivisível. 

Da análise sobre as diferentes formas de intervenção social contra a violência no espaço 

da comunidade, fi cou evidente o envolvimento da polícia, seja pela arbitrariedade com que 

trata a população, seja pela omissão de procedimentos indispensáveis à judicialização dos 

casos tendo como vítimas pessoas pobres. Nesse sentido, buscando novas estratégias para 

afi rmação do Direito à Segurança e à Justiça, o GAJOP desloca o objeto de sua intervenção 

para o campo institucional do sistema de segurança e justiça tornando-se a entidade da 

sociedade civil pioneira na formulação de propostas para o referido sistema.

PROGRAMAS E PROJETOS DO GAJOP 

Programa Proteção a Vítimas e Testemunhas - Provita10  

Objetiva a preservação da prova testemunhal, atuando em 17 estados no país, através 

da rede de voluntários e da ação integrada com os diversos órgãos estatais de Justiça 

e Segurança, Busca contribuir para o combate à impunidade e na afi rmação do Estado 

Democrático de Direito.

Programa Direito Humano Internacional11   

Atuação política subsidiando o monitoramento internacional das violações dos DH no 

Brasil, através de petição e comunicados dos casos de violência registrados no Nordeste 

ao Sistema Global (ONU) e ao Sistema Regional (OEA).

Projeto Justiça Cidadã12  

Atua através de Núcleos de prestação de Assistência Jurídica gratuita nos bairros, 

fornece informações sobre os direitos e deveres do cidadão e garante acompanhamento 

jurídico e psicossocial de casos exemplares. 

Programa de Educação para a Cidadania13  

Visando a ampliar as bases sociais do sistema nacional de proteção dos Direitos 

Humanos, em 1998, cria o Projeto de Curso “O Policial Protetor dos Direitos Humanos”, 

implementando as diretrizes de formação de policiais civis e militares propostas no I 

Plano Nacional de Direitos Humanos (Ministério da Justiça, 1996). Devido às difi culdades 

de infl uir na mudança de comportamento do policial em relação à população a quem 

deveria proteger, em 2001, o Programa reorienta a sua prática passando a contribuir para 

a formação dos membros dos Conselhos Comunitários (lideranças dos bairros e policiais) 

dentro da fi losofi a das novas relações entre a polícia e a sociedade propostas pela breve 

experiência de polícia comunitária do governo do estado de Pernambuco.  A partir de 2003, 

com a tentativa de poder incidir nos caminhos da construção da segurança pública, há um 

ponto de infl exão na intervenção do Programa ao se deslocar do campo institucional das 

corporações policiais para desenvolver ações educativas de lutas pela promoção, proteção 

e garantia dos Direitos Humanos por meio do reforço às organizações comunitárias. Essa 

atuação junto à população da periferia urbana da cidade do Recife - profundamente marcada 

pela exclusão social, pelas diferentes formas de violência que atingem notadamente o 

segmento jovem e pelos índices de violência letal - está centrada na metodologia de 

construção da Rede Solidária de Defesa Social.

Os principais públicos do Programa são os representantes comunitários (adultos e jovens), 

mobilizados em torno do desenvolvimento de ações de prevenção à violência, através 

de uma pedagogia que privilegia: a construção de identidade social, o amadurecimento 

político, o incentivo à participação na Rede Solidária sem perder de vista a integração do 

movimento comunitário nas lutas pelo fortalecimento da sociedade civil.

TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO DA REDE SOLIDÁRIA DE DEFESA SOCIAL 

A violência marca o cenário das comunidades pobres da cidade do Recife. Tanto são 

responsáveis por este quadro complexo a polícia, com sua arbitrariedade e formas 

discriminatórias de atuação, os envolvidos diretamente com a criminalidade, que 

praticam algum tipo de delito como roubo, consumo e tráfi co de drogas ou os grupos 

organizados - e rivais - que enviam recados:  

“Vocês podem falar de saneamento, de luz, de calçamento, do que quiser… menos 

de segurança” • EDNA JATOBÁ, TÉCNICA 



No Caderno 2/GAJOP, esta taxa é 14. 

de 87,13.

No Caderno 2/GAJOP, esta taxa é 15. 

de 125,91 

Projeto Misereor Recife, outubro de 16. 

2005 para o triênio 2006/2008
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Mesmo em meio a esta dinâmica de criminalidade e negação de direitos, estas comunidades 

manifestam suas potencialidades a partir de suas tentativas de organização para construir 

saídas para esta realidade através da arte, da política, da cultura e do esporte.

Nos bairros em que a experiência sistematizada - Rede Solidária de Defesa Social - atua, 

a letalidade juvenil é dramática. Brasília Teimosa, cuja população total soma 19.155 

habitantes, com 3.952 jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, possui uma taxa de 

homicídio na população total de 62,65 mortes por 100 mil habitantes e na população 

até 24 anos a taxa é de 87,13 (IBGE 2000)14. Em Ibura, com uma população de 112.815 

habitantes, 23.521 são jovens de 15 a 24 anos e a taxa de homicídios chega a 77,62 

mortes por 100.000 hab. (IBGE 2000)15. Nesta comunidade, a violência é uma realidade 

constante e muitas vezes banalizada na vida dos adolescentes/jovens, seja no âmbito 

da família (violência doméstica), seja pelo uso de substâncias entorpecentes ou álcool, 

abuso e exploração sexual, seja no âmbito comunitário.

O Pina tem uma população de 27.422 habitantes, com 5.550 jovens entre 15 a 24 

anos (IBGE 2000). A taxa de homicídio de jovens é de 110,49, já entre a população 

total, a taxa é de 83,87 (Caderno 2/GAJOP). A entrada do crack aumentou a violência 

e há jovens que praticam assaltos à mão armada nos ônibus.

 “O Pina é um verdadeiro gueto, uma miséria imensa, eles começaram a entrar em 

cena nas manchetes policiais... A comunidade começa a ter uma explosão de jovens 

envolvidos com a criminalidade; o pessoal do próprio bairro começa a se preocupar 

com essas questões e os próprios jovens, pois começam a sofrer preconceito, 

discriminação.” • EDNA JATOBÁ

Iputinga tem uma população de 46.944 habitantes (Censo IBGE 2000), com 21.503 

pessoas na faixa etária de 12 a 39 anos. Entre 15 e 24 anos, são 9.403. A taxa de 

homicídios entre a população total é de 80,95 mortes por 100.000 hab. e 94,49 até 

24 anos. Santo Amaro, com população de 29.140 habitantes, inclui 5.827 na faixa 

etária de 15 a 24 anos, com uma taxa de 139,69 homicídios de jovens e 109,81 entre a 

população total. “Muitas drogas” nas famílias, além de “muita violência, abuso sexual 

e exploração infanto-juvenil”. (Fonte Caderno 2 / GAJOP).

Entretanto, o ambiente dos bairros também se defi ne por uma dinâmica social ampla e 

diversifi cada, envolvendo tanto as diferentes estratégias de luta contra as adversidades 

para a sobrevivência no cotidiano, quanto as diversas formas de vínculos da população 

com a sua comunidade, expressas na multiplicidade de organizações sociais com 

representações nos espaços públicos de lutas por direitos sociais.

Nessa dinâmica social da vida comunitária, também há a presença da multiplicidade 

de grupos jovens (capoeira, dança, teatro, hip hop, grêmios escolares, esportivos etc), 

mobilizados pelas associações culturais, associações de moradores e do programa 

governamental Agente Jovem. Dentre os 124 jovens, entre 12 e 26 anos, que participam 

da RSDS, a maioria está na faixa etária entre 15 e 18 anos. 

DESAFIO DA REDE SOLIDÁRIA

A Rede Solidária enfrenta o desafi o de (res)signifi car práticas a partir de linguagens 

que possam dar outros sentidos às relações de gênero, raça, geração e classe, dando 

origem a sujeitos políticos, ricos e criativos. 

Ainda que o contexto social em que estes atores vivem seja de extrema violência e 

pobreza, é preciso ir na contramão do tráfi co de drogas, dos homicídios, da prostituição 

infanto-juvenil e sentir-se, e assumir-se negro, mulher, jovem, pessoa com defi ciência, 

lésbica etc, mantendo a auto-estima e o orgulho de pertencimento na interação social. 

O trabalho de intervenção da Rede Solidária de Defesa Social, inter e intra-bairros, 

realizado nos últimos três anos nos bairros periféricos do Recife, possibilitou a introdução 

da discussão de Direitos Humanos nas comunidades que apresentam maiores índices 

de criminalidade (homicídios) envolvendo o segmento jovem da população16. 

EXPERIÊNCIA SISTEMATIZADA: REDE SOLIDÁRIA DE DEFESA SOCIAL

O Programa de Educação para a Cidadania diversifi ca o foco de atuação do GAJOP 

- centrado na denúncia a violações dos Direitos Humanos, através de mecanismos 

de intervenção institucional-legal, com a ação dos operadores do direito voltada 

para a reparação da ameaça ou do dano à vida - passando a incorporar uma forma 

de intervenção sócio-política tendo como foco a prevenção à violência, por meio da 



A proposta de construção desta 17. 

Rede se deu na conjuntura político-

administrativa do Governo do Esta-

do de Pernambuco, que implantou 

(janeiro/2001), o projeto de Polícia 

Comunitária, apoiada na estrutura - 

espacial e operacional - dos Núcleos 

de Segurança Comunitária - NSC. 

Para tal criou os Conselhos Comuni-

tários de Defesa Social - CCDS - que 

foram concebidos como modelo de 

gestão participativa de política de 

segurança pública.

www.gajop.org.br18. 
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metodologia do trabalho educativo da referida Rede Solidária de Defesa Social. A 

experiência teve início em março de 2003 com a meta de alcançar doze bairros do Recife, 

no período de três anos e mobiliza, inicialmente bairros da Região Político-administrativa 

6 (RPA 6), onde estão os maiores índices de criminalidade envolvendo jovens. 

A Rede Solidária de Defesa Social apresenta-se como a estratégia do Programa Educação 

para Cidadania voltada para o apoio às organizações locais contra a violência urbana17. 

Como forma de sua concretização, a Rede tem o Fórum Comunitário de Prevenção à 

Violência que, com a adesão do conjunto de forças sociais constituídas pelos representantes 

de organizações comunitárias, defi niu como eixos de atuação para a Rede: 

1. Problematizar a violência;

2. Ter o foco na juventude;

3. Priorizar a educação e a cultura como campos de intervenção. 

O Fórum, como um espaço de aprendizado de decisões coletivas na busca da defi nição 

de uma agenda de trabalho comum, se expressa no planejamento anual das atividades, 

na capacitação de adultos e de jovens e na construção de vínculos com o Ministério 

Público que resultem na judicialização de casos de violações coletivas de DH. 

Esperava-se que, ao integrar e potencializar a articulação do movimento político desenvol-

vido pelos adultos integrando um maior número de jovens em ações voltadas para a 

prevenção à violência, a Rede Solidária criaria um ambiente de sinergia nas comunidades para 

o exercício do controle social de políticas públicas em que todos(as) tivessem a possibilidade 

de assumir o seu papel na vida política do bairro na busca de segurança humana. 

“A gente parte da hipótese de que só um conjunto articulado de forças sociais é capaz de 

botar na cena política uma proposta de prevenção à violência.” • CÉLIA RIQUE, GESTORA

PRESSUPOSTOS DA RSDS

Numa sociedade que ainda não conhece e nem vivencia o caráter público da segurança 

e, fundamentalmente, não conta com uma gestão democrática que viabilize a atuação 

da polícia sob o controle da sociedade civil, a proposta educativa da Rede Solidária 

começa a se constituir como um espaço importante de discussão sobre a segurança 

pública. Mais precisamente, considerando a interdependência e a indivisibilidade dos 

direitos humanos, as refl exões desenvolvidas pela comunidade dão lugar à noção de 

segurança cidadã entendida como “direito à vida e como direito a uma vida digna”. 

A Rede considera a educação o eixo-central para prevenção à violência em contraponto 

à concepção dominante de prevenção como repressão por antecipação. Educação 

comprometida com a criação de uma outra cultura dos direitos humanos. 

“A gente tenta fazer uma ponte entre lutas por direitos sociais e lutas por direitos 
civis como algo indivisível, trabalhando com a noção básica que é segurança como 
direito à vida e como direito a uma vida digna. Todo o trabalho inter-bairros constitui 
formas de capacitação pra levar as agendas do movimento popular para a cena 

pública.” • CÉLIA RIQUE

Para que os movimentos sociais assumam o importante papel de sujeitos de direitos, 

torna-se indispensável que o processo educativo (re)conheça esses atores e os ajude 

a descobrir e compreender sua força, capacidade de atuar tanto na individualidade 

quanto na coletividade. Nessa perspectiva, a dimensão emancipatória da educação, 

comprometida com a construção da justiça e da democracia, coloca exigências me-

todológicas de facilitação da transformação da maioria social em maioria política. 

Essa discussão, fundamentalmente, remete à pedagogia pautada por duas ordens 

de questões: 

• a criação de novas formas de democracia participativa de base ampliada pelo 

conjunto de forças sociais representadas pelo movimento comunitário refere-se à 

afi rmativa que tem como pressuposto o paradigma da participação como o caminho 

privilegiado para construção de relações igualitárias, pluralistas e libertárias;

• a luta pela identidade como elemento estruturante da constituição de sujeitos 

sociais traz para o centro da proposta educativa a questão do reconhecimento 

e fortalecimento da identidade geracional como fundamento último da luta por 

melhores condições de vida para todas e todos.

Ao potencializarem o ator social - comunidade - com uma proposta educativa voltada 

para a segurança do cidadão, abrem “espaço” para formas de sociabilidade na cidade 

que se traduzam nos elementos fundadores de um novo padrão de civilidade18. 
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Objetivos da Rede Solidária de Defesa Social: Ao ampliar a capacidade da sociedade 

local para exercício dos direitos do cidadão diante do poder público e também garantir 

o cumprimento social de alternativas de solução para o problema da violência, o projeto 

objetiva em termos específi cos: ser um mecanismo de aprendizado de gestão democrática 

de defesa social, com impactos na construção de uma cultura de direitos humanos e da 

cidadania; favorecer alternativas ao “Poder Local” para compatibilizar a ação solidária contra 

a violência com outras políticas estruturadoras que, de forma sistêmica, atinjam o conjunto 

dos interesses da população da cidade, contribuam para minorar as estatísticas da violência 

e, conseqüentemente, obtenham a credibilidade e confi ança da sociedade na instituição do 

Estado, responsável pelos serviços de segurança prestados pela polícia à população.

A metodologia de favorecimento à construção de identidades sociais (individuais e 

coletivas) parte de alguns marcos fundamentais: apresentação dialogada de dados; 

trabalho com a regulamentação da lei e, sobretudo, reunião de um conjunto de recursos 

metodológicos para trabalhar com (1) a formação para aprofundar, capacitar a interlocução 

de atores nos diversos espaços de política pública e a (2) a informação, elemento crucial, 

para subsidiar o processo decisório que (re)alimenta a construção de uma agenda de 

interesse comum. A metodologia de educação para os direitos humanos incorpora os 

planos do discurso e da ação contribuindo para a formação de hábitos, valores e atitudes 

que se traduzam numa cultura ético-social comunitária para a vida democrática. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA 

DA REDE SOLIDÁRIA DE DEFESA SOCIAL

Mobilização dos diversos atores sociais que integram o 

Fórum Comunitário de Prevenção à Violência (intra-bairros) 

Espaço de representação e discussão do Movimento Popular (lideranças jovens e 

adultas).

Construção de diagnósticos compartilhados sobre a realidade dos bairros

Dados sobre população, sócio-econômicos e sobre a violência nos bairros, objetivando 

a qualifi cação da argumentação/interlocução dos representantes comunitários nos 

diversos conselhos de políticas públicas.

Seminários promovidos pelo movimento popular inter-bairros 

Força organizada da sociedade civil objetivando o diálogo com gestores públicos 

sobre as prioridades ou ausências no cumprimento dos compromissos sociais que 

devem ser viabilizados pelas políticas públicas. A exemplo dessas experiências bem 

sucedidas: em 2004, o seminário A Quem Interessa a Segurança Pública?; em 2006, o 

seminário Semeando o Direito Humano à Educação: autores e autonomia do direito humano 

à educação; em  2008, Segurança Cidadã: a Comunidade faz a sua parte e, ainda, como 

expressão pública da juventude, a produção coletiva do vídeo Eu Tenho Opinião, Vocês 

Precisam me Escutar!, que deu lugar ao diálogo entre grupos jovens e gestores públicos 

da área governamental da cultura - Fundação da Arte e Cultura de Pernambuco - sobre 

as possibilidades criadas pela política cultural para os bairros da cidade do Recife.

Atividades estratégicas para a inserção dos jovens dos bairros da RSDS

• Ciclo de Ofi cinas Pedagógicas com a Juventude (intrabairros) - com os 

objetivos de a) construção de uma identidade social da condição de Ser Jovem, 

amadurecendo-os politicamente e impulsionando-os para uma participação 

questionadora na Rede Solidária e nos espaços onde atuam (no bairro e na 

cidade); b) integração dos jovens no Movimento Jovem, traduzindo em ação a 

indignação sobre as denúncias de violações de direitos sofridas nos diversos 

espaços de convivência social;

• Ofi cinão da Juventude - encontro (interbairros) de representantes dos grupos 

jovens para o planejamento e/ou avaliação das atividades de capacitação para 

Direitos Humanos e de intervenção nos bairros e na cidade como forma de 

conhecimento e interação com as experiências de outros grupos, “descobrindo” a 

sua força como integrantes da luta maior pela organização do movimento juvenil 

na cidade do Recife; 

• Curso Agente Jovem Promotor dos DH - O objetivo do curso é formar jovens 

multiplicadores, ou seja, que possam (re)transmitir o conhecimento adquirido, 

tanto na sua atuação quanto para outros jovens. Tem como norte o eixo geral 

do Sistema de Proteção e Garantia de Direitos Humanos;



“As ofi cinas deixaram 
marcas. Antes, existia 
preconceito, não conhecia 
os assuntos, ofendia os 
outros com palavras.” 
JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

A partir do Documento-base da Con-19. 

sultoria do Projeto de Sistematização 

(2007), escrito por Didier Bloch, base-

ado em documentos do Gajop.

Parceria com o Centro Luiz Freire.20. 
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• Comunicação Social - apoio ao conjunto das iniciativas do movimento juvenil, 

através da visibilidade aos atores intra e interbairros e na cidade, objetivando 

levar para um público cada vez maior as discussões sobre a problemática e as 

propostas da juventude;

• A integração interbairros da juventude da Rede na Roda de Diálogos.

RESULTADOS DA REDE SOLIDÁRIA DE DEFESA SOCIAL19 

A ruptura com o “localismo”, próprio da experiência de base comunitária, é o aspecto 

fundamental da proposta educativa de reforço da capacidade organizativa do Movimento 

Popular, muito embora se tenha a consciência de que o processo pedagógico terá de 

trabalhar amplamente o imaginário social ainda tão dominado por representações -populistas, 

paternalistas, patrimonialistas etc.- impeditivas à construção da gestão pública da política 

de segurança. Mas é no sentido da mudança dessas representações sociais que a proposta 

da Rede Solidária vem se consolidando sobre vários aspectos: 

• Existência da Rede, como mobilização de lideranças e reforço da articulação 

política já existente. 

• Lideranças jovens mais fortalecidas como as que representam os bairros de 

Brasilit, Brasília Teimosa, Ibura, Pina e Santo Amaro, motivados para conduzir 

ações no seu bairro, entre os diversos bairros e em nível municipal. Cerca de 

125 jovens foram diretamente benefi ciados pelo projeto. 

• Ampliação da visão sobre violações e preconceitos. 

“Nas discussões dos temas, eles passam a olhar o cotidiano de outra forma. Identifi cam 

mais possibilidades de atuação e vêem o bairro como possibilidade de projeção política, 

não apenas como local de habitação” • LUCIANA ROCHA, COORDENADORA DE PROJETO E EDUCADORA

• Grupos de jovens destacando-se na área de comunicação social, especialmente 

no Ibura20, onde ocupam espaço nas rádios comunitárias, pautam a Globo e 

editaram um documentário e fanzines. 

• Jovens qualifi cados para a interlocução com os gestores das políticas públicas, 

por exemplo, do orçamento participativo, das conferências de políticas públicas, 

conselhos e fóruns.

• Descoberta da força da juventude pelas lideranças tradicionais, reconhecimento 

e autonomização dos jovens em relação às associações e lideranças adultas mais 

antigas: planejam e defi nem suas próprias prioridades.  

“O movimento popular não é uniforme: a Rede lida com a diversidade. Houve 

choques entre jovens e adultos no início. A Rede quebrou essa tutela dos adultos. 

Os jovens descobriram que podem contatar diretamente o Ministério Público sem 

passar obrigatoriamente pelas associações de bairro.” • CÉLIA RIQUE



Uma das possibilidades com a en-21. 

trada da Sinos, organização não-go-

vernamental que tem como missão 

contribuir para o processo de reco-

nhecimento e efetivação do direito 

humano à comunicação. No momen-

to da entrevista, estava iniciando 

uma parceria com o GAJOP para a 

realização de um vídeo.
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• Inserção de alguns jovens da Rede em espaços públicos significativos para 

elaboração e controle da política pública relacionada à juventude: Fórum de 

Juventudes do Recife, Campanha da Educação, Parlamento Jovem da Assembléia 

Legislativa, Roda de Diálogo do Fórum Juventude, Consórcio da Juventude, Câmara 

Técnica do Pacto pela Vida.

• Discussões inseridas na vida cotidiana dos bairros, numa perspectiva política e 

crítica, em torno de temas diversos como educação, segurança, saúde, juventude, 

drogas, turismo sexual, visando ao questionamento das políticas públicas. 

“O curso trouxe a habilidade para procurar nossos direitos. Por exemplo, conseguimos a 

merenda escolar. Fomos para a Gerência de Educação e ela mandou um supervisor para 

a escola. Agora temos merenda farta.” • JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

• Valorização do encontro entre jovens de vários bairros e da visita a outros bairros, 

o que também signifi ca sair do gueto, acessar a cidade, circular, conhecer outras 

realidades do centro ou da periferia, trocar informações, debater, sonhar junto e 

fazer amizade.

• Mudanças de comportamento individual. 

“As ofi cinas deixaram marcas. Antes, existia preconceito, não conhecia os assuntos, 

ofendia os outros com palavras.” • JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

• Ações no âmbito da comunicação social, como a elaboração de vídeos com a 

participação dos jovens, visando a divulgar o bairro numa perspectiva diferente21. 

Além do vídeo, as rádios comunitárias e os fanzines se tornam instrumentos do 

Direito Humano à Comunicação.  

• Nascimento de novas entidades da juventude. No Ibura, a criação de uma associação 

de jovens (USI). Em Santo Amaro, quatro jovens projetam criar uma associação.

• Contribuições dos jovens ao debate sobre segurança pública, prevenção à violência 

e direito humano à educação.

• Melhorias de infra-estrutura em escolas (computadores, banheiros...) a partir da 

judicialização de casos no Ministério Público e mobilização da imprensa, quando 

houve o lançamento do Boletim “Educar”. 

• Multiplicação das ofi cinas e das informações pelos jovens de Santo Amaro que tomaram 

a iniciativa de ministrar um curso de Direitos Humanos para outros jovens.  

• Participação de jovens nos fóruns comunitários, espaços de planejamento e 

discussão de ações coletivas. 

“Antes da Rede, as lideranças eram mais dispersas, era cada uma para si e não 

pensavam tanto em termos de políticas públicas,” • VALDÊNIA BRITO, GAJOP

• A Rede dá voz às comunidades. Forças individuais conjugadas em rede pensam 

o interesse público. 

• A Rede deu visibilidade e popularizou a luta pelo acesso à educação. 

• Aproximação do Ministério Público oportunizando um canal apropriado de 

denúncias e a conseqüente judicialização dos casos de violação ao direito humano 

à educação.

• Impactos do processo educativo no movimento cultural do bairro do Ibura, resultado 

da extensão da metodologia do trabalho em rede que garantiu a organização de 

mais de 100 grupos culturais do bairro.

• O reconhecimento comunitário dos grupos juvenis emergentes como atores 

sociais com força, vez e voz para encaminhar o trabalho de prevenção à violência 

dentro dos bairros e na cidade.

• A partir de 2007, as possibilidades de discussão sobre o tema da segurança pública 

tomam um novo impulso na medida em que se tem uma conjuntura tanto no 

plano estadual quanto no plano nacional favorável à discussão do paradigma da 

segurança pública, revendo suas diretrizes, discutindo mecanismos de gestão 

democrática e a criação de um conselho de segurança pública. Nesse cenário, os 

desafi os são redimensionados, nos impondo uma nova capacidade organizativa 

do conjunto dos movimentos sociais e da sociedade civil como um todo para 

incidirem nos signifi cados da segurança pública.



SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA JOVENS DE ESPAÇOS POPULARES 71apresentação70

O C E A
A T L Â N

R
J

SANT A
CA TARINA

NDE
UL

MINAS
GERAIS

SÃO PAULO

PARANÁ

Uberlândia

Santos

Sao Francisco do Sul

z do Iguacu

orama

Santa Fé
do Sul

Santa
Maria

Belo
Horizonte

Rio de Ja

Curitiba

Florianópolis

Porto AlegrePA
U

LO
PA

U
LO

SÃSÃ



O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Mônica Paião Trevisan é uma ONG voltada para efetivação das diretrizes estabelecidas 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com ênfase no atendimento de 

adolescentes que cumprem Medida Socio-educativa em regime de Liberdade Assistida 

e Prestação de Serviço à comunidade no município de São Paulo. Sua missão é cuidar 

para que crianças e adolescentes, especialmente na região de Sapopemba, tenham 

seus direitos humanos respeitados e efetivados por famílias, sociedade e estado. Sua 

atuação é estruturada a partir de quatro eixos centrais:

Formação:•  visa à formação da comunidade acerca dos seus direitos, perante 

o modelo de sociedade advinda do individualismo e que, apesar de se defi nir 

democrática, proporciona enormes espaços de marginalidade, exclusão social, 

violação dos direitos fundamentais de seus cidadãos.

sapopembasapopemba
Denú• ncia: intervenção e acompanhamento nos casos de abuso de autoridade 

contra crianças e adolescentes. O centro de defesa trabalha na direção de garantir 

o respeito aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, denunciando 

as violações e promovendo os princípios do ECA para romper com a situação 

de violação dos direitos fundamentais e de impunidade.

Articulação:•  atua como projeto integrado, promovendo a interação de todas as suas 

atividades oferecidas pelas várias equipes. Acredita no processo de colaboração 

e integração de todas as ações para melhor acompanhamento das crianças e 

adolescentes. Ao mesmo tempo, procura parceria com outras instituições públicas 

ou privadas para desenvolver seu trabalho em rede com efi cácia.

Intervenção: • desenvolve projetos que visam à garantia dos direitos humanos 

fundamentais da população atendida e da comunidade. Em relação aos adoles-

 CEDECA
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centes em confl ito com a lei, realiza atendimentos e acompanhamentos destes 

adolescentes, com atuação dos educadores e o respaldo do setor jurídico.

A origem do CEDECA antecede a sua própria denominação: surgiu na década de 1980, 

quando uma série de lideranças das pastorais sociais mobilizavam a comunidade 

para diversas reivindicações por direitos. 

Além deste CEDECA, existem outras 35 unidades em todo país fi liadas a uma rede 

denominada Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente 

- ANCED, que tem como missão contribuir para implementação integral da política de 

garantia de direitos da criança e do adolescente, assegurando, em especial, o acesso 

à justiça para efetivação de seus direitos humanos com vistas a um Estado e uma 

sociedade democrática e sustentável. A visão da ANCED é ser referência na defesa 

de direitos humanos de crianças e adolescentes, capaz de articular, propor e realizar 

ações comuns, fortalecendo suas entidades fi liais. 

Trabalha com marcos legais estabelecidos pela Constituição Federal, Convenção da 

Criança e Estatuto da Criança e do Adolescente, Regras de Beijing, recomendações do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e os direitos 

econômicos, sociais e culturais (DESC), privilegiando a participação, a autonomia, o 

protagonismo e a responsabilização.

“Quando tem um instrumento facilita. Porque toda a estrutura de delegacia, de 

sistema judiciário, apesar de uma legislação nova, atendia e funcionava com espírito 

de ditadura, de repressão, sem reconhecer o Estado Democrático de Direito. Aí é 

que a gente vem surgindo, formando a população, dando espaços. Criamos o espaço 

pra garotada do hip hop, que já era uma voz positiva e bem menos comercial do que 

é hoje, as rodas de samba, entre outras iniciativas. Ligando isso com o mundo do 

Direito e com a vida do dia-a-dia da garotada.” • VALDÊNIA APARECIDA PAULINO, GESTORA

Na cidade de São Paulo, foi constituído em 1987 o CEDECA “Mônica Paião Trevisan”, 

e registrado legalmente em 1991. 

A sua história está vinculada aos trabalhos das Comunidades Eclesiais de Base, de 

caráter solidário e voluntário, ligadas à Teologia da Libertação, ou seja, a libertação é 

um conceito político e o guia rumo à libertação deve ser um guia para a ação política. 

Natalia Pereira Pimenta (Nazinha), liderança comunitária, foi uma das pessoas que 

recebeu por diversas vezes em sua casa o grupo que discutia as primeiras ações do 

CEDECA “Mônica Paião Trevisan”. A institucionalização e uma equipe interdisciplinar 

deram as diretrizes do CEDECA Sapopemba:

“A dinâmica da favela é muito coletiva e possibilita um espaço onde as pessoas 

pudessem falar de si, dos seus problemas que são banalizados e poder confi ar 

numa profi ssional, de que aquilo poderia ter um resultado signifi cativo na sua vida, 

isso foi muito bom e produtivo. Isso tanto pra pais, fi lhos, mãe, quanto pra fi lhos, 

crianças e adolescentes.” • VALDENIA APARECIDA PAULINO

Atualmente, o CEDECA Sapopemba tem como frentes de atuação atividades culturais, 

pedagógicas e lúdicas que garantem a formação e a integração dos adolescentes e 

jovens com a sua comunidade. Sua atuação institucional se dá através do trabalho 

preventivo junto à comunidade por meio da promoção de atividades de lazer e cultura 

e das Medidas Socio-educativas em Meio Aberto, Liberdade Assistida (LA) e Prestação 

de Serviços à Comunidade (PSC).

TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

O CEDECA está situado no distrito de Sapopemba na Região Leste, segunda região mais 

populosa da cidade de São Paulo (de 257.330 habitantes). É uma área extremamente 

carente de recursos, composta por habitações precárias, conjuntos habitacionais e 

moradias de classe média baixa.

Há algum tempo era conhecida como região dormitório, pois a maioria das pessoas 

trabalhava na região do Grande ABC, embora, ainda hoje, 90% da população enfrente 

grandes distâncias para poder trabalhar. Tudo na região foi conquistado por meio da 

organização dos moradores, com o apoio das Comunidades Eclesiais de Base.

No início da década de 1980, as principais capitais do Brasil, entre elas São Paulo, 

começaram a ter grupos signifi cativos dos “justiceiros” ou Esquadrão da Morte (época das 

Rotas22), sendo os jovens homens as principais vítimas da violência letal. Eram assassinados 

indiscriminadamente, estivessem ou não envolvidos em atos infracionais. 

ROTA é sigla de “Rondas Ostensivas 22. 

Tobias de Aguiar”, que é uma modali-

dade de policiamento do 1º Batalhão 

de Policiamento de Choque da Polícia 

Militar de São Paulo.
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“Nós perdíamos muitas vidas. Eu era mais conhecida no Instituto Médico Legal do que 
em porta de escola. Não dava tempo de ir buscar vaga, eles morriam antes. E aí, nós 
pensamos o CEDECA já com o advento da Constituição Federal e com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. A comunidade precisava dar uma resposta. E onde estavam 
os jovens? Ou na prostituição ou nas FEBENS, nas cadeias; e a gente precisava buscar 
os nossos, onde estavam os nossos - e a nossa juventude estava por aí... Foi aí que 
começamos, sempre foi um coletivo, com as lideranças da comunidade, lideranças 
religiosas, lideranças sindicalistas: ‘vamos fazer alguma coisa - pertencem à nossa 
família’, que essa é uma coisa legal pra se destacar, o sentimento de pertencer a essa 
comunidade, Sapopemba, ela é forte; ‘quem são os nossos e vamos buscar’. E foi aí, 
então, até que começou em 85, nasceram os projetos sociais. O desafi o foi dar resposta 
com os próprios jovens, sem diminuir a efervescência da juventude, mas criar espaço 

para que esse potencial fosse para algo positivo.” • VALDÊNIA APARECIDA PAULINO

A violência contra os jovens é cometida pela polícia23- “... pra eles, foi preso uma vez, 

é ladrão pra sempre” (Mãe no grupo de discussão) - e pelo crime organizado na sua 

macro-dimensão (internacional, empresarial e fi nanceira) e micro-dimensão, expressa 

nas periferias das grandes cidades pelos adolescentes e jovens que dão suporte à 

rede do tráfi co e à distribuição nas chamadas “biqueiras”. A este segmento cabe o 

lugar de usuários e “aviões” que acobertam crimes praticados por adultos que se 

escudam na imputabilidade penal de menores de 18 anos.

Os confl itos entre grupos de favelas diferentes na região do Sapopemba são um 

desafi o a ser enfrentado no processo do trabalho do CEDECA:

“A gente vai conversando e dizendo que todos nós somos vítimas do mesmo 
sistema, dos mesmos vilões. E questionando: como a gente incorpora esse vilão 
em nós mesmos contra os nossos? E foi aí que a gente começou a conversar 
com grupos diferentes, com gangues diferentes, sendo canal de diálogo, e 
criamos um espaço comunitário de relacionamento. Isso foi muito legal. Pra que 
a gente pudesse enfrentar o verdadeiro - se podemos chamar assim - inimigo, 

que era esse combate.” • VALDÊNIA APARECIDA PAULINO

EXPERIÊNCIA SISTEMATIZADA: MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

O Programa das Medidas Sócio-educativas em meio aberto é uma das principais 

atividades do CEDECA “Mônica Paião Trevisan”. Durante o ano de 2007, o programa 

atendeu, entre adolescentes e familiares, 1.071 benefi ciários diretos e indiretos. 

O Programa começou a funcionar em 1997 e estabeleceu como meta a promoção dos 

direitos dos adolescentes atendidos a partir da orientação social, pedagógica, jurídica 

e da inserção em atividades educacionais, culturais, profi ssionalizantes e de lazer, 

que envolvem a articulação com outros serviços públicos. Tal articulação fortalece a 

perspectiva de proteção integral e viabiliza o acesso a serviços fundamentais.

O CEDECA, em suas atividades de atendimento e acompanhamento de crianças e 

adolescentes e suas famílias, atua com o objetivo geral de garantir à população o 

acesso a uma participação ativa na prática da cidadania. 

Na perspectiva da Liberdade Assistida em Meio Aberto, o CEDECA Sapopemba atende 

aos objetivos gerais de: contribuir para a formulação de políticas públicas capazes 

de atender aos jovens com prática de ato infracional, demonstrando a efetividade 

das medidas sócio-educativas em meio aberto prescritas pelo ECA; propor um novo 

referencial aos atuais serviços de LA em conteúdo, método e gestão, de modo a 

constituir-se uma alternativa viável ao atendimento das necessidades e interesses dos 

jovens; divulgar informações, análises e resultados obtidos em relação ao atendimento 

aos jovens com prática de atos infracionais; possibilitar o rompimento com o ciclo 

da reincidência infracional e evitar as internações indevidas.

Em relação à comunidade, foi feito o mapeamento da Região de Sapopemba e dos 

recursos sociais disponíveis; foram realizadas visitas e observações das relações 

institucionais externas presentes na região como: Fundação Casa, Posto de Liberdade 

Assistida, Vara Especial da Infância e Juventude, Delegacias Policiais, Escolas, Entidades 

Sociais e Movimentos Populares.

Em relação aos jovens, foi reconstruída a rede de relações sociais que envolvem os 

jovens com prática de ato infracional, apontando os obstáculos e os fatores facilitadores 

ao exercício da cidadania; estudo de casos dos jovens inseridos no programa de LA 

e PSC, elegendo alguns casos considerados emblemáticos para aprofundamento 

de referência para melhoria do atendimento; realização de entrevistas individuais e 

grupais, visitas domiciliares e desenvolvimento de grupos de adolescentes, meninas 

e mães; observação das representações que os jovens fazem do ato infracional e da 

medida de LA e PSC, explicitando a leitura dos seus signifi cados.

O próprio CEDECA lançou uma carti-23. 

lha sobre abordagem policial.
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Outra característica relevante do trabalho deste Centro de Defesa no âmbito das 

Medidas Sócio-educativas em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços 

à Comunidade) é o investimento na formação de técnicos e educadores, cabendo 

destacar a produção de materiais voltados para formação cidadã que prioriza uma 

linguagem acessível para a difusão de informações sobre temas como abordagem 

policial, medidas sócio-educativas, questões raciais e direitos humanos.

O programa funciona em tempo integral, de segunda a sexta-feira, e prevê a realização 

de ofi cinas também aos sábados. O projeto é dividido em dois Núcleos de Proteção 

Psicossocial Especial (NPPE) que prevêem o atendimento de 240 adolescentes. Cada 

Núcleo atende a 120 adolescentes e tem a equipe composta por 01 gerente, 02 

técnicos, 02 auxiliares Administrativos, 06 educadores, 01 auxiliar de serviços gerais 

e 04 ofi cineiros, sendo um voluntário. 

Quanto à metodologia de trabalho, como já foi dito, o CEDECA tem como referencial 

legal e teórico os princípios da Convenção da Criança, da Constituição Federal, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e das Regras da Beijing. Daí o paradigma da 

Doutrina da Proteção Integral da criança e do adolescente como sujeitos de direitos 

e a responsabilidade conjunta de Estado, família e sociedade. 

O atendimento ao adolescente ganha uma nova forma, deixando de lado o caminho 

do fracasso ao dar à ação educativa um enfoque transdisciplinar e multidimensional, 

ao se levar em conta a história, o presente e o futuro dos adolescentes envolvidos 

e ao considerar a trajetória pessoal inscrita no universo social, no qual cada um de 

nós tem direito à cidadania e onde pode desenhar sua contribuição. 

As ações realizadas têm como base o pensar, o sentir, o tocar e o fazer de maneira crítica, 

criativa, signifi cativa, solidária e prazerosa. Ações estas que estão de acordo com o paradigma 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sobre 

a perspectiva da educação, que contempla pilares fundamentais como indicadores de um 

processo educacional que busca a formação integral do ser humano:

• Apreender a ser (desenvolver a personalidade e as capacidades de autonomia, 

discernimento e responsabilidade pessoal, potencializando as capacidades 

individuais, cognitivas, físicas, afetivas e sociais); 

• Apreender a conviver (desenvolver a compreensão e a percepção das interde-

pendências, a partir de projetos comuns e da capacidade de gestão de confl itos, 

respeitando os valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz); 

• Apreender a fazer (adquirir além da qualifi cação profi ssional, competência que 

tornem as pessoas aptas para o trabalho em equipe e o enfrentamento das mais 

variadas situações);

• Apreender a conhecer (combinar uma cultura geral e nesta visita com o aprofun-

damento em alguns conhecimentos, aprendendo a apreender para benefi ciar-se 

das oportunidades educativas ao longo de toda a vida). 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

Acolhimento

O adolescente comparece com o responsável e lhes são apresentados o espaço e os 

trabalhos desenvolvidos (ofi cinas, grupos etc.). Nesse atendimento a coleta de dados 

é sucinta (endereço e telefone) para que seja constatada a região na qual a família 

reside. É agendado o próximo atendimento já com um educador de referência e no 

qual será iniciada a construção do Plano Individual de Atendimento (PIA).
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Atendimento personalizado

É imprescindível saber de que adolescente estamos falando, qual a sua relação com 

a comunidade, com a família, a que grupos pertence, qual o ato infracional, se passou 

pela medida de internação, qual posto de saúde acompanha a família, quem é a 

agente comunitária, que escola estudou ou estuda - informações que irão subsidiar 

a elaboração de um relatório inicial, realizado no prazo de um mês.

Visitas domiciliares

As visitas domiciliares têm por fi nalidade o conhecimento da realidade da moradia e o 

reforço do plano de acompanhamento estabelecido inicialmente com os responsáveis e 

adolescentes/jovens, bem como estabelecer parcerias e encaminhamentos no acompanha-

mento. Nas visitas, são informadas datas de reuniões, grupos, ofi cinas, atividades etc.

Ciclo de violência

Levando em consideração que a região de Sapopemba apresenta um alto índice de 

vulnerabilidade social, em relação ao chamado “Ciclo de Violência”, prioriza-se o 

atendimento a adolescentes e jovens que se encontram em medida de internação e 

suas respectivas famílias. São realizadas visitas (mensais ou quinzenais) nas unidades 

de internação onde o plano de acompanhamento é construído com  o adolescente, 

técnicos, defensores, jurídico do CEDECA, ou seja, todos os atores envolvidos. Também 

são realizadas visitas domiciliares e grupos de apoio e orientação familiar.

Grupos 

Os grupos para adolescente-jovens acontecem quinzenalmente e os assuntos abor-

dados, que tratam de temas específi cos e de vivências cotidianas, partem tanto dos 

adolescentes quanto da equipe: abordagem policial, redução da maioridade penal, 

sexualidade, preconceito e discriminação, família, ECA, entre outros. Também são 

realizados mensalmente grupos de apoio e orientação familiar.

Ofi cinas

São elaboradas para fazer parte do PSC coletivo e programadas de acordo com as 

datas comemorativas e interesses dos próprios adolescentes atendidos. Cavaquinho, 

futebol, artesanato e ofi cinas temáticas são alguns exemplos.

A experiência de Liberdade Assistida em Meio Aberto do CEDECA Sapopemba sugere 

algumas especifi cidades no trato com os adolescentes e suas famílias: possibilidade 

de acompanhamento nas Audiências por alguém da equipe; trabalho preventivo em 

relação ao envolvimento com a droga, violência sexual e doméstica e evasão escolar; 

oportunidade de exercitar a escuta apurada dos fatos, em primeiro plano, para depois 

realizar o atendimento psicossocial; estabelecimento do diálogo como estratégia para 

enfrentar a violência da polícia e do tráfi co.

RESULTADOS ALCANÇADOS

• Redução do número de adolescentes envolvidos em atos infracionais e da 

porcentagem de reincidência;

• Recuperação pelos adolescentes da sua auto-estima e consciência de sua 

dignidade;

• Repercussão importante em relação aos pontos do tráfi co de drogas: 

“Foi uma construção, nós conseguimos ganhar esse respeito, conquistar esse 

respeito; isso nos fez permanecer como agora, há 20 anos, e a estabelecer projetos 

como o CECOVISA que entra num lugar que era um dos pontos importantes do 

tráfi co de droga e, através do trabalho, hoje, este ponto não existe mais. Pode ter 

sido transferido? Com certeza. Mas ali, aquela comunidade vem experimentando o 

que é viver com dignidade, com respeito, sem essa proximidade tão estreita com a 

violência.” • VALÉRIA SOBRENOME, GESTORA 

Pode-se destacar as principais contribuições das Medidas Sócio-educativas em Meio 

Aberto do CEDECA Sapopemba para a diminuição da violência: na percepção de 

pertencimento à comunidade; na forma como a polícia entra hoje na comunidade; 

no controle social estabelecido sobre os serviços públicos da região; na diminuição 

substancial de mortes de jovens. 
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O Instituto Sou da Paz, com sede na cidade de São Paulo, tem origem 

na Campanha Sou da Paz pelo Desarmamento, iniciada em 1997. Tornou-se um Instituto em 

1999, com o compromisso de contribuir para a efetivação de políticas públicas de segurança, 

pautadas pelos valores da democracia, da justiça social e dos direitos humanos. 

Para isso, o Sou da Paz foca seu trabalho em quatro áreas temáticas: Adolescência e 

Juventude, Controle de Armas, Gestão Local da Segurança Pública e Polícia. O trabalho 

nessas áreas é integrado e contempla diversas estratégias, entre elas:

• Desenvolve projetos inovadores nos locais e com os públicos mais afetados pela 

violência, buscando alternativas efi cazes para a solução dos problemas;

• Monitora e busca infl uenciar políticas públicas e leis importantes sobre os temas 

ligados a segurança pública e prevenção da violência;

sou da pazsou da paz
• Assessora governos na elaboração e implementação de políticas voltadas à 

prevenção à violência e à promoção da segurança pública;

• Mobiliza a sociedade para que cobre o poder público pela implementação de 

políticas públicas de segurança efi cazes;

• Participa do debate público sobre os temas com os quais trabalha.

Os projetos acontecem principalmente na região metropolitana de São Paulo e os 

trabalhos de assessoria e mobilização têm abrangência nacional e global. Todas as 

ações desenvolvidas pelo Instituto Sou da Paz seguem princípios relacionados à 

visão sobre segurança pública compartilhada pela instituição: a segurança pública é 

entendida como um direito que deve ser garantido e cuja responsabilidade é de todas 

as esferas de governo, com a participação da sociedade. O trabalho não pretende 

substituir o Estado, mas testar metodologias que possam ser incorporadas como 

INSTITUTO
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políticas públicas. As ações são desenvolvidas a partir de análises dos territórios 

e públicos mais afetados e buscam empoderar grupos e fortalecer comunidades, 

valorizando a articulação entre os atores e o acesso a direitos, entendendo que este 

é um importante passo para a prevenção à violência. 

Contando com uma equipe de aproximadamente 60 pessoas, o Sou da Paz considera 

fundamental que os benefi ciários de seus projetos, sobretudo na área de juventude, 

integrem estas equipes e que todas estejam de acordo com os marcos e princípios 

da organização:

• Disponibilidade para estabelecer vínculos com pessoas que vivem nas periferias 

da cidade de São Paulo e que também acumulam experiências em outros espaços, 

possibilitando a “conexão de mundos”, na perspectiva de tirar a população do 

gueto e que a comunidade seja vista e sentida como parte da cidade; 

• Abertura para a refl exão sobre a prática (pessoal e coletiva), considerando o que 

foi despertado no contato com a comunidade; 

• Perfi l de mediador e de mobilizador, vontade (onde inclui o “gostar do que faz”) 

para este tipo de trabalho.

“Não há “receita de bolo”. É preciso ter muito claro quais os princípios de atuação, ter a 

disponibilidade pra estar na comunidade e a vontade de lidar com o jovem, para ajudá-lo 

a encontrar as suas próprias respostas.” • MELINA RISSO, DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO 

O Sou da Paz defende que, diante da complexidade do fenômeno da violência, não é 

possível esperar que uma intervenção isolada dê conta de todo o problema. É preciso que 

a partir das características de cada local, se desenhe e implemente ações integradas que 

procurem atuar sobre as diversas causas da violência e especifi cidades do território. 

O discurso da instituição se refl ete na sua prática. Em vez de desenvolver ações 

por toda a cidade, o Sou da Paz atua em determinadas regiões e nelas concentra 

seus esforços. Assim que se tornou um Instituto, o Sou da Paz passou a focar o seu 

trabalho na região sul de São Paulo, especifi camente o distrito do Jardim Ângela, que 

apresentava taxas de homicídios alarmantes - em 2000, os dados apontavam para 

115 homicídios por 100 mil habitantes. O número quase dobrava entre os homens 

de 15 a 25 anos: eram 206 vítimas para cada 100 mil habitantes. 

Os primeiros projetos da área de adolescência e juventude do Sou da Paz, que datam 

de 2000, foram implementados no Jardim Ângela, estendendo-se pontualmente aos 

distritos vizinhos - Capão Redondo e Jardim São Luis. Estes três distritos chegaram a 

ser identifi cados negativamente pela mídia como “triângulo da morte”. 

Até o ano de 2005, todos os projetos da área de juventude aconteceram nesta região - em 

alguns casos, o projeto também estava sendo realizado em outras regiões da cidade, 

mas era no Jardim Ângela que se percebia um investimento mais concentrado. Aos 

projetos desenvolvidos pelo Sou da Paz ali, somava-se a articulação do Instituto com 

as organizações locais, sobretudo o Fórum em Defesa da Vida (que reúne centenas 

de grupos e entidades que atuam na região), ações junto à imprensa para promover a 

divulgação de uma imagem mais positiva da comunidade e aproximação com a Polícia 

Militar, que estava implantando um programa de policiamento comunitário na região.

A partir de 2005, o Sou da Paz passou a adotar a mesma estratégia de concentrar 

ações em outras regiões de São Paulo: Brasilândia (Zona Norte), Grajaú (Zona Sul) 

e Lajeado (Zona Leste). Em 2007, quando aconteceu a presente sistematização, a 

atuação da área de juventude estava focada nestes locais.

Apesar de não haver um diagnóstico preciso destas localidades que determinasse as 

causas do envolvimento dos jovens como vítimas e autores da violência, alguns dados 

apontavam para perspectivas de atuação. À alta vitimização dos jovens, somava-se a 

vulnerabilidade deste grupo - de acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil - IVJ, 

da Fundação SEADE, distritos como Jardim Ângela, Campo Limpo, Brasilândia possuem 

altos índices - 76, 61 e 72 respectivamente, numa escala de 0 a 100.

“É uma faixa etária que vive questões muito fortes, principalmente na periferia, de falta 

de projeto de vida, falta de emprego e a formação é bastante desestimulante. A escola 

muitas vezes não consegue atrair a juventude.” • RICARDO MELLO, COORDENADOR DE PROJETO 
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Pesquisas realizadas em São Paulo também apontavam que a maioria dos homicídios 

envolvia a presença de uma arma de fogo e eram cometidos por motivos banais, por 

pessoas sem antecedentes criminais e que se conheciam24.  

A leitura que o Sou da Paz fez desses dados levou à concepção de que a violência era o meio 

pelo qual os jovens estavam buscando resolver confl itos, acessar seus direitos e reafi rmar 

sua identidade. Não estava ligada, necessariamente, ao envolvimento com atividades 

criminais. E esta forma de resolução de confl itos perpetuava uma cultura de desvalorização 

do diálogo, da negociação e do associativismo e, em última análise, da vida.

Nesse sentido, o Sou da Paz desenhou estratégias para contribuir para uma abordagem 

focada na prevenção à violência que valorizasse o envolvimento da comunidade, a 

formação e o fortalecimento de jovens lideranças, o estímulo à organização comunitária 

e a criação de alternativas não-violentas para a solução de confl itos. 

“Reverter essa cultura da violência é essencial, pois é sob esta lógica que se dão as 

relações. Muitas vezes o uso da força é o único mecanismo conhecido para resolver 

todo e qualquer problema.” • MELINA RISSO

A organização, que preconiza a vertente do protagonismo juvenil articulada com a 

garantia de direitos, escolheu os Projetos na Área de Adolescência e Juventude para 

a sistematização. 

“A área de juventude vem mostrando ao Poder Público que dá pra fazer a coisa 

de um jeito diferente. E esse jeito diferente passa por não colocar os jovens como 

objetos das nossas ações, mas como protagonistas parceiros para realizações nas 

comunidades.” • MARCUS GÓES, GESTOR

EXPERIÊNCIA SISTEMATIZADA: PROJETOS NA ÁREA 

DE ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE

O Instituto Sou da Paz trabalha com a perspectiva de “jovens ativos”, responsáveis 

e capazes de desenvolver habilidades como o diálogo e a negociação. A intenção é 

promover não só transformações individuais na história de vida de cada jovem que 

participa de suas ações, como também desenvolver o potencial destes jovens como 

agentes de mudança de suas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento 

local e o acesso a direitos. 

A atuação do Sou da Paz na área de juventude teve início no ano 2000, quando come-

çaram a ser implementados três projetos: CENAFOCO (Centro Nacional de Formação 

Comunitária), Observatório de Direitos Humanos e Grêmio em Forma. Tanto o CENAFOCO 

quanto o Observatório de Direitos Humanos tinham propostas semelhantes: 

formar jovens para diagnosticar a comunidade e propor intervenções. Os jovens 

selecionados para participar dos projetos eram ligados a associações comunitárias 

ou programas sociais e já tinham um potencial de “liderança positiva”.

No caso do CENAFOCO, projeto realizado em parceria com a Secretaria de Estado de 

Assistência Social, os jovens recebiam um micro-fi nanciamento para desenvolver uma 

ação de intervenção na comunidade. Mais do que os projetos implantados (ofi cinas de 

hip hop, Feira Cultural para valorizar a produção local, jornal e biblioteca comunitária, 

entre outros), o projeto ajudou a ampliar a rede de jovens que passaram a se integrar 

às lideranças mais antigas da região ou a criar novos focos de desenvolvimento 

comunitário. Muitos destes jovens são até hoje lideranças importantes e conseguiram 

não só criar um projeto de vida que os afastasse do crime e da violência, mas se 

tornar referências para outros adolescentes e jovens. 

No Observatório de Direitos Humanos, parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da 

USP (NEV) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os jovens 

eram capacitados a observar a situação dos direitos humanos em suas comunidades 

e buscar soluções para as violações. A cada edição do projeto eram produzidos um 

jornal comunitário e um relatório formal apontando os diagnósticos realizados pelos 

jovens - material que poderia subsidiar discussões com o poder público.

Já o projeto Grêmio em Forma atuou na perspectiva da democratização da escola, 

promovendo a sensibilização e formação de adolescentes e jovens capazes de atuar 

politicamente por suas conquistas e interesses e de resolver os confl itos de forma 

pacífi ca em contraponto ao uso da força e da violência no ambiente escolar. 

A escola é um lugar estratégico para se trabalhar na perspectiva da prevenção à violência. 

As unidades escolares concentram a quase totalidade dos adolescentes e jovens e são 

Mingardi, Guaracy. 24. A violência na 

Zona Sul de São Paulo, NEV/USP, São 

Paulo, 1996 
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um dos únicos equipamentos públicos encontrados nas regiões periféricas, tornando-se 

um espaço com grande potencial para a formação de lideranças e a construção de formas 

pacífi cas de relação social e de promoção dos direitos de cidadania. 

O Projeto Grêmio em Forma foi desenhado em 1999, quando o Ministério da Justiça 

levantou experiências bem sucedidas na redução da violência no ambiente escolar e 

constatou que a participação dos alunos na gestão das escolas é fundamental para 

a construção de relações não-violentas nestas unidades. Os estudantes organizados, 

principalmente em grêmios, aprendem a reconhecer os confl itos existentes na escola 

e a resolvê-los de forma democrática e pacífi ca. Com base nesse diagnóstico, a 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, no âmbito do Programa Nacional Paz nas 

Escolas, procurou o Instituto Sou da Paz para, em parceria, desenvolver um projeto 

que estimulasse a participação dos jovens na elaboração, organização e execução 

de propostas de intervenção na escola e na comunidade. 

A equipe do projeto Grêmio em Forma desenvolveu uma metodologia de estímulo à 

formação de grêmios que foi aplicada por meio de ofi cinas com grupos de alunos de 

escolas estaduais, utilizando o Caderno Grêmio em Forma - também produzido pela 

equipe - como material de apoio e orientação sobre o processo formal de criação do 

grêmio e eleição da gestão. As ofi cinas eram ministradas por uma dupla de educadores 

para um grupo de cerca de 30 alunos, que se inscreviam para participar do projeto. 

Na seleção dos estudantes que estariam nas ofi cinas, o Sou da Paz buscava incluir 

aqueles que não necessariamente tinham um bom rendimento escolar, mas que 

tinham um perfi l pró-ativo e de liderança.

“A chegada dos grêmios mudou muita coisa. De alguma forma, por algum motivo, 
esses grêmios atraem muitos desses jovens que estavam nessas ações mais 
violentas com relação ao equipamento da escola e você tem uma redução bastante 
interessante da violência em relação à escola. Estamos falando da mediação de 
confl ito enquanto espaço de palavra pra esses jovens, um espaço pra que possam 
dizer aquilo que eles querem e fazer aquilo que eles têm vontade de fazer - claro 
que dentro de vários limites. É muito diferente da diretora chamar a polícia toda vez 

que tem um caso de indisciplina na escola.” • MARCUS GÓES, COORDENADOR DE ÁREA

Inicialmente, a metodologia foi implantada em três escolas do Jardim Ângela, escolhidas 

junto com a Diretoria de Ensino e a Polícia Militar por seus altos índices de violência. Nos 

anos seguintes, a equipe do projeto atuou em escolas estaduais do Jardim Ângela e também 

de outras regiões de São Paulo, chegando a formar, até 2005, 43 grêmios estudantis. 

Em uma avaliação do projeto realizada pelo Instituto Fonte, percebeu-se as seguintes 

mudanças com relação aos estudantes que participaram do projeto: 

• Os alunos que participaram do projeto atribuíram maior importância à escola 

(87,5%) do que atribuíam antes de participar;

• 84% dos alunos demonstram uma alta capacidade de percepção da depredação 

e da violência no ambiente escolar e aumentou em 20% a importância dada pelos 

estudantes em relação à necessidade de se dialogar para resolver os confl itos; 

“Existem lugares que têm vocação 
de praça, espaços aconchegantes 
que as pessoas ocupam por não 
ter por perto outros espaços de 
lazer.” RICARDO MELLO

são paulo           INSTITUTO SOU DA PAZ88 SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA JOVENS DE ESPAÇOS POPULARES 89



• 78,6% dos alunos que participaram afi rmaram estar mais preparados para encarar 

desafi os e realizar antigos sonhos; 

• 71,4% demonstraram ter alta alteridade.

A experiência no projeto apontou alguns desafi os para a equipe: garantir o fortalecimento 

dos grêmios criados e a sustentabilidade do projeto como proposta de política pública. 

Para apoiar e fortalecer os grêmios, o Sou da Paz ajudou a criar o Fórum de Grêmios 

da Zona Sul; estimulou a constituição de diversas comunidades virtuais e em 2007, 

começou a desenvolver um projeto para construir junto com os gremistas uma rede 

de grêmios formados em toda a cidade. 

O Sou da Paz continua disseminando a metodologia de formação de grêmios. Em 2005, 

produziu um material específi co para isso: o Guia Grêmio em Forma, que detalha os 

conteúdos de cada ofi cina. Em São Paulo, o Sou da Paz fez uma formação voltada a 

diretores e professores da rede para que eles atuassem como multiplicadores. Esta 

estratégia rendeu frutos interessantes nas escolas onde os professores e até mesmo 

alguns diretores assumiram um papel de mobilizar os alunos e apoiá-los na construção 

de chapas, planejamento e desenvolvimento dos projetos dos grêmios. A metodologia 

passou a ser difundida em várias cidades e outros estados brasileiros. No município 

de Varginha (MG), em uma parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Púbica 

(SENASP), o Sou da Paz formou guardas municipais e professores da rede pública 

para aplicarem as ofi cinas de formação de grêmio nas escolas e participarem da 

construção de um ambiente escolar mais democrático e seguro. 

Depois de ter acumulado alguns anos de experiência de trabalho no ambiente escolar, 

o Sou da Paz decidiu desenvolver uma metodologia de intervenção em praças públicas, 

voltada para sua democratização, estimulando uma nova forma de ocupação, valo-

rizando a diversidade e investindo na formação de jovens para que atuassem como 

gestores informais destes locais. Assim, em 2003, teve início o projeto Pólos da Paz, 

que pretendia promover a revitalização de praças públicas a partir do envolvimento 

dos jovens, que participariam em todo o processo: do planejamento da reforma à 

realização de atividades de ocupação dos espaços.

Para além da intervenção física, a idéia do projeto Pólos da Paz era possibilitar que 

os moradores vivenciassem uma experiência de mobilização que favorecesse 

a construção de laços comunitários, o fortalecimento da sociedade civil local 

e o estabelecimento de novas relações com o espaço público e o Estado. O 

projeto contribuiria para diminuir a violência e a sensação de insegurança, já que as 

relações nas praças passam a ser regidas pelo respeito à diversidade e ao diálogo, 

que se estabelece como forma de resolução dos confl itos.

Na sua primeira edição, entre 2003 e 2006, o projeto Pólos da Paz aconteceu em 

duas praças da região sul de São Paulo, selecionadas a partir dos seguintes critérios: 

não podiam ter uma gestão já consolidada (para garantir a participação/gestão 

da juventude); deveriam ter uma estrutura mínima, que pudesse ser reformada; 

deveriam estar localizadas em um lugar central dos bairros (pois assim teriam um 

papel mais agregador e facilitador da participação juvenil) e deveriam estar em uma 

área residencial (pelo vínculo com o lugar). 

“Existem lugares que têm vocação de praça, espaços aconchegantes que as 

pessoas ocupam por não ter por perto outros espaços de lazer.” • RICARDO MELLO

Por que ocupar as praças? Mesmo sendo um espaço público, este equipamento 

carrega o potencial para ser o lugar de ninguém e o lugar de todos e muitas vezes 

esta natureza pública fi ca ameaçada,

“porque os códigos que regem alguns espaços muitas vezes não são códigos 

democráticos, são autoritários, são mediados pela violência, pelo poder. Então, as 

pessoas muitas vezes não se sentem seguras pra estar naquele espaço e quando 

eventualmente elas querem reivindicar isso de alguma forma, não acontece de 

forma democrática e pelo diálogo. Então se na quadra tá jogando a molecada aí 

chegam as meninas e chegam os caras, então sempre é a lei do mais forte e o mais 

forte muitas vezes… essa é uma lógica bastante autoritária e esse mais forte tem a 

ver com arma, com um modo autoritário de exercer poder.” • RICARDO MELLO

Para o projeto acontecer, o Sou da Paz buscou parcerias privadas para fi nanciar a iniciativa 

e com o poder público (as subprefeituras) para poder trabalhar nas praças. Uma equipe 

composta por coordenador e dois co-gestores (educadores responsáveis pela articulação 

e mobilização com as comunidades e pela formação dos jovens) atuou ao longo dos três 

anos, sendo que suas atividades se dividiram da seguinte maneira:
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• Implantação do projeto - nessa fase, as praças foram selecionadas e a equipe fez 

um processo para conhecer e mobilizar os moradores. Identifi cou grupos juvenis 

e lideranças locais e com eles começou a organizar eventos para mostrar que era 

possível promover outras ocupações de praças que estavam subutilizadas ou eram 

dominadas por grupos específi cos. Um grupo de jovens passou por um processo 

de formação que os prepararia para serem gestores da praça: para conhecer 

melhor a comunidade, entender suas demandas, planejar e realizar atividades 

em parceria com outros atores da comunidade. Nessa etapa, a equipe também 

realizou reuniões na praça para que os moradores participassem da construção 

do projeto arquitetônico, decidindo coletivamente que equipamentos deveriam 

ser incluídos e pensando na diversidade de uso do espaço. Essa etapa também 

incluiu a reforma dos espaços, com muitos momentos de mutirão para que os 

moradores se envolvessem ainda mais com a transformação do espaço. 

• Gestão participativa - no segundo ano do projeto, após o término da reforma, a 

idéia foi trabalhar para desenvolver e consolidar a gestão participativa das praças, 

ou seja, fortalecer o grupo de jovens que passou pela formação e realizar com 

eles atividades de ocupação das praças, num processo formativo que visava à 

autonomia dos grupos. 

• Sustentabilidade - no terceiro ano do projeto, a equipe saiu gradativamente das 

praças e monitorou a sustentabilidade do projeto para avaliar a metodologia. 

No desenvolvimento dos Pólos da Paz, o Sou da Paz percebeu que, em vez de um único 

grupo de jovens responsáveis por gerir cada praça e por um tempo longo, surgiram 

pequenos grupos que desenvolviam ações pontuais e cuidavam, a sua maneira, do 

espaço - grafi teiros, a turma do basquete, grupos culturais que promoviam shows na 

praça etc. A experiência da primeira edição do projeto levou a uma reformulação da 

metodologia, que contemplou não só a possibilidade de vários grupos, como também 

o acréscimo de mais um ano de projeto, para que o Sou da Paz pudesse investir mais 

nos grupos juvenis mobilizados. 

Em julho de 2007, teve início então o Praças da Paz SulAmérica, projeto com duração 

de quatro anos para a revitalização de três praças em São Paulo: no Jardim Ângela, 

Lajeado e Brasilândia. Nessa segunda edição, a metodologia foi aprimorada e organizada 

dentro de cinco princípios norteadores. 

1. Democracia participativa: envolvimento coletivo direto na realização das ações 

de modo que o exercício do poder possa se dar pela participação e não somente 

pela representação.

2. Diálogo: uso da palavra para organizar as ações e resolver os confl itos.

3. Diversidade: é no encontro das diferenças que se estabelece a possibilidade do 

diálogo, o aprendizado da convivência e a ampliação do conhecimento. 

4. Garantia de direitos: luta pela equidade entre os seres humanos tendo como 

referência marcos legais estabelecidos nacional e internacionalmente.

5. Promoção da autonomia: o desenvolvimento social deve ter como perspectiva 

a promoção da autonomia daqueles que participam do processo.  

Outro desdobramento do projeto Pólos da Paz foi a criação do projeto Juventude, 

Gênero e Espaço Público que pretendia, em um primeiro momento, diagnosticar e 

entender as relações entre as jovens mulheres e os espaços públicos e então desenvolver 

estratégias para que os espaços públicos de esporte, cultura e lazer na periferia de 

São Paulo sejam ocupados de maneira mais igualitária por homens e mulheres. Foi 

justamente durante o projeto Pólos da Paz que a equipe percebeu que a participação 

das jovens nas praças era muito menor em comparação à participação masculina. 

“As meninas vêm, elas vêm, sim. Elas faltam muito, porque têm outros 

compromissos: de cuidar do sobrinho, cuidar do fi lho, cuidar do irmão, cuidar da 

casa, fazer faxina.” • MARCUS GÓES

Em 2007, a equipe do projeto fez uma pesquisa com jovens moradoras da zona sul 

de São Paulo, produziu uma publicação que apresentou uma síntese do diagnóstico, 

realizou ofi cinas sobre gênero e linguagem cultural com 86 jovens integrantes do 

programa Agente Jovem e de grupos culturais das regiões de Campo Limpo e Jardim 

Ângela e produziu algumas recomendações para o poder público. 

Os dados do diagnóstico evidenciaram alguns fatores que difi cultam uma ocupação 

equânime dos espaços públicos, assim como a igualdade de gênero. São marcantes as 

barreiras sociais, culturais e de acesso aos espaços públicos, que determinam uma desigual 

fruição do direito ao lazer, ao esporte e à cultura. Principais fatores observados:
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Tempo livre e lazer: desigualdades entre homens e mulheres jovens 

O lazer das mulheres ocorre em grande medida, no espaço privado, dentro do perímetro 

da casa e relaciona-se às atividades de assistir televisão, jogar vídeo game e usar a 

internet. O lazer dos rapazes, em contrapartida, ocorre mais nos espaços públicos 

das ruas, das praças e das quadras esportivas das escolas. 

A dinâmica de funcionamento dos espaços de lazer: “a lei do mais forte”

As normas estabelecidas pelos usuários para o uso de espaços públicos de lazer são 

as mais simples: a ordem de chegada - “quem chega primeiro usa a quadra”- e a “lei 

do mais forte”. Os jovens sentem-se com primazia no uso das quadras esportivas, 

utilizando-se da força, através de ameaças, ofensas e até invasões para conquistarem 

o espaço e “expulsarem” as jovens.

Espaços públicos abertos: lugar de cidadania ou preconceito? 

A vigilância da comunidade sobre os comportamentos das jovens do sexo feminino e o temor 

de uma gravidez são outros elementos da vida comunitária naqueles bairros que as inibem 

a ocupar espaços públicos abertos (como as praças, as ruas e as quadras). As mulheres que 

usufruem estes espaços, muitas vezes, são consideradas promíscuas e vulgares.

O medo da violência: retraimento do espaço público

A ausência de segurança garantida pelo poder público nas regiões estudadas transforma os 

espaços comuns, como ruas e praças públicas, em lugares de “perigo”. Os espaços públicos 

tornam-se ambientes escuros, inseguros e violentos, difíceis de serem ocupados.

A descrença na ação coletiva

Em relação à participação social e ao engajamento em grupos, as jovens mostram-se 

descrentes e desiludidas quanto à possibilidade de ações coletivas para a melhoria 

de sua comunidade.

Outro desdobramento da atuação do Sou da Paz com juventude é o fortalecimento de 

grupos juvenis que atuam em suas comunidades. Desde a época do projeto CENAFOCO, 

o Sou da Paz começou a se aproximar de jovens ou grupos que buscavam fazer 

da atuação comunitária sua atividade profi ssional, mas que dispunham de poucos 

conhecimentos e recursos para institucionalizar sua organização, captar recursos, 

prestar contas etc. O apoio a esses grupos nos processos de constituição de seus 

empreendimentos sociais tem acontecido de maneira informal, mas cada vez mais 

estruturada. A coordenação da área de juventude, coordenadores de projetos e até 

a direção do Sou da Paz se envolvem nesse trabalho que pretende: 

“Contribuir pra eles ganharem capacidade de realização das coisas que querem 

fazer e, fazer de forma coletiva dentro de uma lógica da garantia de direitos. Não é 

festa pela festa, não é campeonato por campeonato, mas relaciona isto a uma luta 

política pra fazer com que os direitos sejam garantidos.” • MARCUS GÓES

Entre os grupos e ações apoiadas pela área de juventude, estão o Instituto Sala 5, a produtora 

cultural A Banca, os grupos Ofi cinarte, Studio Poesia Samba Soul e Pólo Regina.

MARCOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS QUE NORTEIAM 

OS PROJETOS DA ÁREA DE ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE

Espaço público 

No espaço público as pessoas se encontram e é onde se adquire um jeito de se 

relacionar, muitas vezes mediado pelo uso da força, o que gera uma série de problemas, 

como a restrição da circulação para uma série de pessoas. Por isso mesmo, o espaço 

público é o local estratégico para as intervenções e com muito potencial para ser um 

marco na comunidade de que é possível fazer diferente.

A palavra e a argumentação 

Estas são reconhecidas como estratégias fundamentais contra a violência. O Sou da Paz 

cria espaços para que os jovens possam - a partir de determinados acontecimentos - 

conhecer e refl etir sobre as palavras e seus signifi cados envolvidos naquela situação, 

assim como a importância do seu uso para a mediação de confl itos.
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Exemplo de uma situação de mediação de confl ito através do argumento: Campeonato 

do projeto Pólos. Uma brecha no regulamento fez com que se estabelecesse alguma 

confusão. Os times avançaram sobre dois jovens moradores. A possibilidade de briga, 

de violência era iminente. Um dos jovens então falou: “A gente vai resolver isso 

terça-feira à noite, na reunião”. E ainda era sábado.

“Esse gesto do Márcio é um ato político fortíssimo, porque ele faz uma marca ali que 

diz várias coisas. Primeiro, ‘temos um espaço em que a gente resolve as coisas, 

que tem o nome de reunião’, e segundo, reunião é um lugar onde as pessoas se 

relacionam pela palavra, conversam, trocam idéias.” • MARCUS GÓES

Fortalecimento comunitário 

Para romper com a lógica (e desigualdade) entre centro X periferia, os projetos 

pretendem promover o desenvolvimento das potencialidades de cada local, rompendo 

com a idéia de que a periferia é o lugar exclusivamente da carência e do crime.

“Tem uma coisa que a gente sente muito forte quando trabalha nesse espaço e com 

esse público: uma descrença generalizada de absolutamente tudo, uma população 

que, quando a gente fala em garantia de direitos, tem zero: ‘Quem é você do outro 

lado da ponte?’; tem essa discussão centro-periferia.” • MELINA RISSO

Direitos X protagonismo juvenil

 O Sou da Paz preconiza a vertente do protagonismo juvenil articulada com a garantia 

de direitos. 

Juventude, poder público e políticas públicas

 O Sou da Paz investe na capacidade do protagonismo juvenil para o diálogo e intervenção 

nas políticas públicas. Isso signifi ca também criar espaços de participação que tenham a 

cara do jovem, com os quais eles se identifi quem e tenham vontade de participar. 

“A participação na vida da cidade é fundamental. É para isso que estamos aí 

descobrindo junto com esses jovens as maneiras de participação e como de fato 

conseguir transformar suas realidades.” • MELINA RISSO

Fortalecimento de referências positivas nas comunidades 

O Sou da Paz investe na formação de jovens que promovam transformações e conquistem 

seus direitos sem recorrer ao uso da força, contrapondo-se à lógica dominante. Estes 

jovens passam a ser reconhecidos e valorizados e são exemplos positivos para outros 

adolescentes e jovens da comunidade que vêem que é possível relacionar-se de outras 

maneiras e realizar seus projetos de vida sem valorizar a cultura da violência.

RESULTADOS DA ÁREA

• 300 jovens capacitados para atuar em suas comunidades, diagnosticando problemas 

e propondo intervenções; 

• Dois espaços públicos (praças) revitalizados e com regras de convivência mais 

democráticas e pacífi cas;

• 43 grêmios formados diretamente pela equipe do Sou da Paz em escolas estaduais 

de São Paulo;

• Escolas participantes do Projeto Grêmio em Forma constituídas como espaços 

educacionais onde se faz uso do diálogo e de mecanismos democráticos na 

relação entre professores/diretores e alunos; 

• Produção de metodologias de disseminação do projeto Grêmio em Forma; 

• Profi ssionais, lideranças e instituições da comunidade local sensibilizados pelo 

trabalho em parceria com o Sou da Paz, com foco na temática juventude e 

segurança pública;

• Seis grupos juvenis/ano mobilizados para desenvolver ações transformadoras 

(culturais e/ou esportivas) na comunidade onde vivem.
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Com o objetivo de proporcionar o acesso à arte e à cultura 

para a população do Vidigal - comunidade localizada entre os bairros do Leblon e 

São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro -, o Grupo Nós do Morro começou suas 

atividades em 1986, no Centro Comunitário Padre Leeb.

Em 1990, o Grupo fi cou sem espaço para trabalhar. “Virou uma bandeira de luta. 

Com o Guti começamos a procurar um espaço para o Nós do Morro continuar a 

sua trajetória”, enfatiza Zezé Silva, diretora do Grupo. Em resposta, contaram com a 

parceria da diretora da Escola Municipal Almirante Tamandaré, que cedeu duas salas, 

onde teve início um programa de auditório O Show das 7, um “teatro do improviso”. 

Cobravam 1 real e, com este dinheiro, também consertaram os bebedouros e ajudaram 

na resolução de algumas necessidades da escola.

nós do morronós do morro
GRUPO TEATRAL

Para a construção do teatro, faziam o show e pediam na comunidade material de 

construção, mobilizando pessoas que se tornaram importantes parceiros. O Grupo 

passou três anos construindo o teatro na própria escola, onde existia um espaço ocioso. 

Com isto, resolveram voltar à pesquisa teatral e montar o espetáculo Machadiando - três 

histórias de Machado de Assis:

“(...) então pedimos para diretora mais uma vez: ‘Por favor, deixa a gente fazer só 

mais um puxadinho, um palquinho, e foi assim que a gente fez o Teatro do Vidigal.’ • 
GUTI FRAGA, GESTOR

O acesso dos moradores do Vidigal à arte e à cultura, principalmente através do 

teatro, foi fruto de um incansável processo: 
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“Tínhamos que seduzir essa comunidade. E para isto nada melhor do que falar dela. 

Porque quando você se identifi ca, se sente mais próximo, você vai querer estar 

lá pela curiosidade. Quando fi zemos a primeira peça, íamos na casa das pessoas 

convidá-las: ‘Boa tarde, a gente queria convidar a senhora e a sua família pra visitar 

nosso teatrinho, a gente tá inaugurando hoje e a gente gostaria muito que a senhora 

fosse lá, prestigiar a gente’. Então as pessoas iam como nossas convidadas e elas 

se sentiam importantes.” • GUTI FRAGA

Em 1995, o Grupo estréia o Teatro do Vidigal com o espetáculo Machadiando - Três 

Histórias de Machado de Assis. Neste mesmo ano, começam as atividades do Núcleo 

de Audiovisual, que vem se consolidando na produção de roteiros, fi lmes de fi cção, 

documentários e clipes.

Em 2001, a Petrobras, empresa de destaque no Brasil na área de responsabilidade social 

e promoção da diversidade cultural, passou a ser mantenedora dos cursos e ofi cinas do 

Nós do Morro. Este patrocínio proporcionou a estruturação de sua área administrativa, 

atendimento de turmas divididas por faixa etária, implantação do serviço de assistência 

social, aumento do número de vagas oferecidas à comunidade e a oferta de um conjunto 

de disciplinas que proporciona uma formação diferenciada para seus atores.

De 2002 a 2008, o grupo se consolidou. Atualmente atende 431 participantes indiretos 

e 1.000 indiretos no Vidigal. Oferece aulas de artes cênicas, cinema e música. Possui 

uma biblioteca e um Núcleo de Audiovisual. Participa do Programa Cultura Viva do 

Ministério da Cultura. Multiplica sua metodologia na cidade de Nova Iguaçu, em 

cinco bairros, onde atende 852 pessoas, com patrocínio da Petrobras e parceria do 

programa Bairro-Escola da Prefeitura de Nova Iguaçu, e nas cidades de Saquarema, 

Itaocara, Japeri, Angra dos Reis, Volta Redonda, São João da Barra, Macaé e Arraial 

do Cabo, através do projeto “Tempo Livre”, uma parceria com SESC Rio. Os atores 

formados pelo grupo atuam no teatro, cinema, publicidade, TV e música através de 

seu Núcleo de Produção e Agenciamento Artístico.

Com 22 anos de existência, tornou-se um centro de formação artística - que recebe 

jovens de toda a cidade - cumprindo sua missão de formar artistas-cidadãos e de dar 

sua contribuição às Artes através de construção da linguagem cênica e audiovisual 

fundadas na cultura nacional e popular.

A formação do Nós do Morro gira em torno de três eixos:

• Cultural - crianças, jovens e adultos têm oportunidade de estudar as artes cênicas 

integradas às outras manifestações artísticas e culturais.

• Educacional - as atividades desenvolvidas estimulam as pessoas a interpretar 

as diferentes realidades, raciocinar e ter um pensamento crítico.

• Social - espaço de aprendizagem, de troca de valores individuais e coletivos, 

além de oportunidade para a formação profi ssional. 

ATIVIDADES OFERECIDAS: FORMAÇÃO EM TEATRO E AUDIOVISUAL 

Últimos espetáculos teatrais profi ssionais

• Sonho de uma noite de verão - uma intromissão do Nós do Morro no mundo de 

Shakespeare

• Carmem de Tal

• Os Dois Cavalheiros de Verona

• Machado a 3x4

• Outra Opinião

Últimas realizações cinematográfi cas

• Testemunho Nós do Morro

• Outros Olhares, Outras Vozes

• O Jeito Brasileiro de Ser Português

• Mina de Fé

• Neguinho e Kika

• Picolé, Pintinho e Pipa

• Caixa Preta

• Monstro Invisível (clipe da banda O Rappa)

As atividades são realizadas no Teatro do Vidigal, que possui palco, camarins e platéia 

para 60 espectadores, e no Casarão25, onde está a sede do Grupo. 

O imóvel foi emprestado ao Grupo pela 25. 

proprietária, Dona Miná Irlandini, em 

agosto de 1998. Em 2000, o imóvel foi 

adquirido pelo Instituto IBIS e cedido 

em comodato para uso do Grupo por 

20 anos.
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 TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

O Vidigal, bairro onde está sediado o Nós do Morro, conta com cerca de 13.719 

habitantes26, cuja população é confrontada com a desigualdade social e com o precário 

acesso aos bens sociais e culturais. É vizinho de dois territórios que integram o ranking 

dos mais valorizados da cidade, São Conrado e Leblon.

“E quando eu me mudei pra cá, era uma comunidade partida. Aliás, não era uma 
comunidade. Existia a favela do Vidigal e o lado nobre do Vidigal. Tinha duas associações 

de moradores, a associação da favela e a associação da não-favela.” • GUTI FRAGA 

A intervenção do Grupo sobre a comunidade incidiu sobre falta de acesso à arte 

e à cultura e este é o contexto sobre o qual se fala nesta experiência. Partiu do 

pressuposto da existência, como em todos os lugares, de expressivos talentos que 

não têm oportunidade de formação e de pontes para as profi ssões básicas para o 

teatro, o cinema, a televisão.

“Quanto mais eu me aprofundava na arte, e quanto mais eu vivia nesse mundo, 
eu percebia os talentos que existiam no Vidigal. E tanto talento sem oportunidade. 
Quando que uma pessoa daqui ia ter a oportunidade de fazer teatro? Teatro que eu 
falo é o teatro de verdade, teatro profi ssional, sem paternalismo. Um teatro onde se 
compreendesse o todo, mas acima de tudo tendo o profi ssionalismo como nosso 
guia. E tinha pessoas talentosíssimas. Meninos que eu via tocando, via cantando, 
via imitando, via zoando, mas não tinham argumento, porque viviam num gueto, e o 

pobre obrigatoriamente fi ca no gueto.” • GUTI FRAGA

A relação entre atores e platéia é fundamental quando se fala em teatro. A maioria das 

pessoas na comunidade provavelmente não freqüentava estes espaços. Os moradores 

do Vidigal não tinham hábito - nem as condições - de freqüentar teatros.  

“... 800 pessoas na hora do teatro... eu falava: ‘Psiu’, (...) conseguimos colocar 800 

pessoas em silêncio.” • GUTI FRAGA

Guti Fraga, idealizador do Grupo, explica como trabalharam para formação de platéia 

no Vidigal, incluindo a postura para assistir uma peça:

“As pessoas chegavam com o convite, entregavam para trocar por ingresso, eu as 

acompanhava até a cadeira e todos os dias, antes de começar o espetáculo, eu ia lá 

na frente e dava boa noite, explicava o que era o teatro, a iluminação, a cenografi a, 

o fi gurino, o elenco. Pra que essas coisas fi cassem normais na vida deles. Aprendi 

que se fala do acesso, mas o acesso não é só fi nanceiro, ele é cultural.” 

A “guerra do tráfi co” entre o Vidigal e a Rocinha está na memória de quem habita 

na comunidade. A violência, os tiroteios, o comércio de drogas a varejo estão 

presentes. No entanto, o Nós do Morro não tem por missão intervir neste cenário.

“O Nós do Morro não tem essa fi losofi a. A nossa fi losofi a é dar acesso às pessoas 

que não têm acesso. É dar possibilidade de lidar com o sonho.” • GUTI FRAGA

O contexto era o da difi culdade para tornar-se ator, realizar o desejo. É imensa a 

difi culdade para os jovens de comunidades atuarem profi ssionalmente como atores. Para 

a obtenção do registro de ator deve-se ser formado por uma escola profi ssionalizante. 

No Rio de Janeiro, são 15 escolas particulares custando, a mais barata, 400 reais por 

mês. São apenas duas escolas públicas: Escola Martins Pena, que recebe apenas 30 

alunos por ano e UNIRIO, que é uma faculdade. 

EXPERIÊNCIA SISTEMATIZADA: FORMAÇÃO EM TEATRO 

Trata-se de uma formação teórica e prática para o teatro e os interessados (de crianças 

a jovens) têm que aprender a equalizar tempo e energia entre esta formação e a 

escola. Estar estudando é uma das condições para fazer parte da formação, o que 

obriga os alunos, como admitem, a serem mais responsáveis e mais organizados para 

conseguirem administrar o tempo. 

“... Eles defendem que o ator, quanto mais ele souber, melhor. E se o jovem não 

consegue administrar o teatro e a escola, para o Nós do Morro, é melhor que ele fi que 

na escola e quando acabar a escola, ele volte.” • GUILHERME, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

Este não é o único critério para “fazer parte” do teatro do Nós do Morro. Depois da 

Dado retirado da Tabela 491 - Po-26. 

pulação residente, por idade e por 

grupos de idade, segundo as Áreas 

de Planejamento, Regiões Adminis-

trativas e Bairros - 2000. In: http://

www.armazemdedados.rio.rj.gov.

br/ , acessado em 20/03/2008. Es-

timativas da população que vive no 

bairro afi rmam que a população está 

próxima dos 30 mil habitantes.
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inscrição, os interessados são submetidos a um teste, quando improvisam em grupo 

ou individualmente, interpretam textos, cantam, dançam, são entrevistados.

“Meu teste tinha um texto do Veríssimo, contemplativo, e tínhamos que improvisar 

em quatro e depois tinha que explicar a sua idéia de improvisação e o que você 

entendeu sobre o texto. Fomos entrevistados por Guti, Zezé e na época a Kátia Lund, 

que tinha acabado de fazer Cidade de Deus.” • RAFAEL, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

“O tema do meu teste foi carnaval, nós improvisamos um bloco teve briga, teve casal 

gay.” • MAGDA, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

“Tive que improvisar, tive que interpretar texto, tive que cantar e ser  entrevistada 

por Zezé e Regina.” • TAIANA, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

“Lemos uma cena do Auto da Compadecida e num grupo de 10 pessoas, improvisamos, 

cada um pegou um personagem e fi zemos.” • STEPHANIE, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

Em 2007 (época do trabalho de campo para a sistematização), aproximadamente 800 

candidatos(as) concorreram. Depois do resultado do teste, é realizado um sorteio, 

para as 100 vagas por ano.

A FORMAÇÃO DO ATOR-CRIADOR DO GRUPO NÓS DO MORRO

O Grupo Nós do Morro entende a formação artística como um processo de pesquisa de 

linguagem, de construção coletiva e individual, visando à emancipação do saber que se 

dá através de movimentos de refl exão, ultrapassando a mera obtenção de informações. A 

elaboração de conhecimentos deve resultar do diálogo do integrante do Grupo com seus 

colegas, professores, com o pensamento, com a arte e com o mundo que o rodeia.

Através do processo de construção do conhecimento artístico, o Nós do Morro 

busca criar condições para que seu integrante possa ter uma postura pró-ativa na 

comunidade, formando sua identidade, descobrindo-se como parte importante e 

atuante de nossa cultura, por meio da apropriação de um saber cultural comum e 

de sua re-interpretação artística. 

Objetivo geral da formação

• Proporcionar acesso às artes cênicas e audiovisuais integradas às outras formas 

de expressão da cultura.

Objetivos específi cos

• Desenvolver potencialidades de percepção, imaginação, expressão, espontaneidade 

e realização para construir uma linguagem cênica autêntica;

• Desenvolver e ampliar a capacidade criadora individual e coletiva, ampliando o 

universo imaginário do aluno;

• Desenvolver o hábito de estudo, pesquisa e leitura;

• Promover o crescimento técnico através do desenvolvimento da capacidade de re-

conhecimento e utilização das diversas linguagens, gêneros e expressões teatrais;

• Proporcionar aos alunos a vivência do processo de criação de uma prática de 

montagem, que será apresentado à comunidade;

• Formar platéias críticas e ativas;

• Capacitar multiplicadores para o desenvolvimento das metodologias desenvolvidas 

pelo Grupo Nós do Morro. 

O programa artístico-pedagógico é rico e os alunos fazem diversas disciplinas:  

Jogos de Cena: Iniciação às Artes Cênicas

Os “Jogos de Cena” são exercícios físicos e intelectuais que levam a criança para o 

mundo da cena, através da exploração do universo lúdico próprio da infância. 
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Utilizando os “Jogos de Cena”, a criança observa a si, ao outro e ao mundo, descobre 

sua sensibilidade e rompe preconceitos; aprende a explorar, liberar e controlar suas 

emoções, redescobrindo canais próprios para a cena, explorando o conviver, o 

contracenar e o criar.

Jogos de Corpo

Os “Jogos de Corpo” são exercícios físicos que estimulam a criança a conhecer e reconhecer 

seu corpo e potencialidades como forma de expressão da emoção. A partir disso, ela tem 

condições de ampliar sua relação com o espaço geográfi co, não pensando nele como 

limite para o seu ser, mas como algo que contribui para sua formação.

Os “Jogos de Corpo” potencializam a criança para o uso do corpo como instrumento 

de seu trabalho no teatro. 

Jogos de Som

Os “Jogos de Som” são exercícios que ampliam a percepção sonora, pois levam a 

criança a descobrir e reconhecer a presença do “som” nas atividades de seu cotidiano, 

nos seus mais diversos matizes: ritmo, harmonia, ruído, silêncio, voz, audição etc. Isso 

proporciona o uso social, artístico e criativo da sonoridade.

Jogos de Forma e Cor

Os “Jogos de Forma e Cor” são exercícios de desenho, montagem, construção, 

desconstrução, presença/ausência de cor que levam para a formação teatral da 

criança a expressão plástica como parte essencial do exercício do teatro.

Contação de Histórias

A “Contação” realiza o diálogo entre a literatura e a representação cênica, utilizando 

histórias relacionadas com a memória (histórias pessoais), histórias literárias (escritas por 

autores), histórias populares (escritas em diferentes versões por diferentes folcloristas, 

pessoas do povo e autores literários); poesias, letras de música e cartas. 

Interpretação

A “Interpretação” capacita os atores para a construção e interpretação de personagens, 

através das técnicas de representação de uma ação dramática, a partir da experiência 

sensível da vida cotidiana e do conhecimento sobre a natureza, a cultura, a história 

e seus contextos.

Improvisação

A “Improvisação” desenvolve no ator a espontaneidade na criação e interpretação de 

personagens e cenas, privilegiando a abordagem coletiva e em grupos para a criação 

do texto-contexto dos personagens.

A “Improvisação” é a fonte da qual o ator do Nós do Morro retira os insumos para 

construção de sua linguagem estética.

História do Teatro

A “História do Teatro” permite ao ator perceber o desenvolvimento do conhecimento humano 

em seus aspectos fi losófi cos, estéticos, éticos, técnicos, sociais e culturais, o que possibilita 

selecionar e manipular diferentes recursos utilizados nas composições artísticas.

Expressão Corporal

A “Expressão Corporal” prepara o corpo do ator para o exercício da representação, 

através de técnicas que facilitam a liberação sensorial.

Dicção, Preparação Vocal e Canto

O conjunto “Dicção, Preparação Vocal e Canto” proporciona ao ator conhecimentos 

conceituais e técnicos necessários para o uso e domínio adequados da voz na 

construção e interpretação de personagens e prática de Montagem.

Expressão Sonora

A “Expressão Sonora” prepara o ator para utilizar o recurso da musicalidade no 

exercício da representação.
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Artes Visuais

As “Artes Visuais” desenvolvem no ator o conhecimento e a experimentação das 

diferentes formas de expressão das artes plásticas, capacitando-o para a compreensão 

do espaço cênico, construção de cenário, fi gurino e objetos de cena.

A formação do Nós do Morro é considerada por seus jovens atores e atrizes, diferenciada 

de outras formações, inclusive a formação universitária de teatro, pelo menos como 

a entendem: 

Trabalha em processo artístico, onde além da técnica de interpretação, por • 

exemplo, no Nós do Morro é a prática que ensina. 

 “É diferente de você só estudar interpretação numa faculdade, sem praticar e aqui é 

prática.” • Taiana, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

Oferece a possibilidade de se tornarem agentes multiplicadores da arte do teatro. • 

Quanto mais eu me aprofundava 
na arte, e quanto mais eu vivia nesse 
mundo, eu percebia os talentos que 
existiam no Vidigal. E tanto talento sem 
oportunidade. Quando que uma pessoa 
daqui ia ter a oportunidade de fazer teatro? 
Teatro que eu falo é o teatro de verdade, teatro 
profi ssional, sem paternalismo. ” GUTI FRAGA

“Eu não parei no Nós do Morro como atriz, pra mim o Nós do Morro é  para eu ensinar 

teatro, ser atriz veio como conseqüência... esse é meu objetivo.” • ANA PAULA PINHEIRO, ATRIZ

“Eu trabalho na minha área, porque eu fi z pedagogia, eu fi z normal, dei aula em 

creche e hoje em dia dou aula de teatro, de contação de histórias para crianças, pelo 

Nós do Morro.” • ANA PAULA, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

Não “alimenta guetos”. Hoje, existe um signifi cativo número de jovens de outros • 

municípios, bairros como o Leblon, outras comunidades como a Rocinha, que 

estão no Nós do Morro. 

“A gente evita alimentar guetos. Antigamente era só da comunidade para a 

comunidade. Era só a base. E hoje a gente tá aberto para qualquer comunidade do 

Rio de Janeiro.” • GUTI FRAGA 

Trabalha a triangulação família-escola-projeto.• 
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 “Tudo é analisado. Ou então não concilia o teatro com trabalho ou não concilia com 

a escola ou tem que trabalhar pra ajudar a família ou a menina fi cou grávida. E com 

isso tudo o que acontece? A gente ataca o outro lado: a gente trabalha prevenção, a 

gente trabalha pra se relacionar melhor nesse triângulo.” • GUTI FRAGA

Jovens com alguma experiência em teatro e de fora da comunidade competem com 

jovens do Vidigal que nunca tiveram a experiência e passam a entender que faz parte 

do processo.

“Compete sim. Dos 10 que fi zeram teste comigo, 6 não faziam teatro. E passaram. E eu 

acho que os que aplicam o teste olham de forma diferente sim. Tem que olhar. Senão fi ca 

muito desigual a competição. E os moradores também já estão habituados, já vivem o 

teatro há um tempo, ainda que espectador, então sabe o que fazer. ... pode nunca ter feito 

teatro, mas se tem a veia pra coisa, passa, sim.” • PAULO, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL)

METODOLOGIA

Interpretação, improvisação. Textos da dramaturgia e poesia. A contação de histórias 

estabelece uma relação com a memória da comunidade.

“São as histórias deles, a contação de história iniciou no momento da guerra da 

Rocinha com o Vidigal... foram histórias a partir deles, histórias que eles começaram 

a construir com a memória, depois dessas histórias, eles foram ouvindo outras 

histórias que existiam, e eles foram criando histórias fi ccionais. A contação de história 

ajuda na leitura, na escrita, no entendimento do texto. Contribui para a análise dos 

personagens e faz o mesmo com os lugares, a gente imagina os lugares, o cheiro, 

a cor, as pessoas. E também com os capítulos, qual é o sentimento predominante 

naquele capítulo, que forma ele tem, quem faz o que naquele capítulo, que outro nome 

pode dar-se àquele capítulo.” • ALINE BLAJCHMAN, PROFESSORA

RESULTADOS

Alguns resultados pontuados pelos jovens que fazem a formação teatral no Nós do 

Morro mesclam repercussão na vida pessoal e conquistas no espaço e mercado da 

arte e da cultura.

Felicidade; crescimento como pessoa; superação da timidez; 

fortalecimento da auto-estima; experiência; convivência; aprendizado 

do respeito ao outro; maturidade; leveza e companheirismo

”Você pode até não gostar da pessoa com quem você tá trabalhando, mas você tá aqui e 

tem que ser profi ssional. Você vai ter que trabalhar com a pessoa, não precisa ser amigo 

dela, mas tem que ser companheiro de trabalho, fazer junto, respeitando, se não, não vai 

fl uir direito. O ator, o artista precisa do outro, sempre.” • PAULO, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

Sentido de coletividade

“O teatro não depende só do ator principal, aquela pessoa famosa, que faz novela 

das oito na Globo, como precisa da bilheteira, da faxineira. Então assim você 

depende de todo mundo, então é em qualquer teatro. O Nós do Morro dá essa idéia 

de que é tudo em equipe e isso vem desde a Grécia Antiga, que essa fi losofi a existe 

no teatro, do coletivo, de fazer as pessoas entenderem que elas são um todo, o que 

a gente vê aqui e é um ensinamento pra tudo, pra vida, pra sociedade inteira.” 

• STEPHANIE, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

Aceitação e respeito à diferença

“Você aprende a não julgar as pessoas, aprende a não apontar o dedo na cara do outro 

e falar ‘nossa, aquele cara ali é horrível em cena’. Não! você aprende que ninguém é 

melhor, que estamos todos sempre aprendendo e isto você leva pra vida inteira. Você 

vai usar isso não só no teatro, mas na sua vida.” • STEPHANIE, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL
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Realização/concretização de produções

“Você pode se denominar ator, diretor, mas você só existe através de sua obra 

concretizada, sem ela você não é nada.” • LUCIANA BEZERRA27, COORDENADORA DO NÚCLEO ÁUDIOVISUAL

Acesso ao mercado de trabalho

“Graças a Deus eu consigo trabalho como ator, tenho meu salariozinho como 

professor e consigo me manter. Sou independente, vivo da minha arte, mal ou bem, 

mas consigo comprar meu quilo de arroz, consigo ter o meu dinheiro pra sair com 

os amigos e tomar um refrigerante, trocar uma idéia, tenho meu dinheiro pra ir no 

cinema. Mas isso também rola por uma questão de desejo do jovem. Tem que ter o 

desejo de vida. Eu corri atrás, eu sei que nada cai do céu, nem a chuva. A chuva cai 

da nuvem.” • RENAN MONTEIRO, EDUCADOR

Ser ator e apresentar o trabalho no exterior

“Aqui comecei a crescer como ator e aí surgiu um espetáculo para ir pra Inglaterra, 

Os dois Cavaleiros de Verona.” • RENAN MONTEIRO, ATOR

Ser multiplicador da arte

“No Nós do Morro, quem é da casa se diz multiplicador. Porque é pra multiplicar essa 

essência. Porque o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Então essa é a idéia 

do Nós do Morro, que a gente não pode deixar morrer. A arte é eterna, a arte nunca 

morre. Então a gente tem que estar multiplicando. E multiplicador eu acho às vezes 

mais interessante do que um professor. Porque é ‘aquele que ensina’. Multiplicador 

é aquele que ensina e que troca, que planta. Planta aquela sementinha do artista na 

pessoa, pra ela poder crescer com aquilo na cabeça.” • RENAN MONTEIRO, ATOR, NÓS DO MORRO.

Resultados na comunidade e nas famílias

Os moradores do Vidigal hoje freqüentam teatros:

“Uma comunidade habituada a assistir teatro, a desligar o celular, comprar o 

bilhete, que tem respeito com as fi lmagens. Tem famílias também que foram 

completamente conquistadas, que participam, vêm, trazem, buscam, assistem, e 

têm mães que fazem aula também” • LUCIANA BEZERRA

“É uma comunidade aculturada, é uma comunidade que tem um dos melhores 

públicos de teatro e de cinema. Acho que é uma oportunidade de sonhar e estar 

próximo da sua casa, o acesso está aqui. Eu acho que é uma comunidade que tem 

argumento, não só aqui, mas eu acho que na multiplicação. Eu gosto muito do 

depoimento de uma menina de Saquarema que disse: ‘A coisa que eu mais aprendi 

com o Nós do Morro, foi ter opinião’.” • GUTI FRAGA

Uma das primeiras alunas de Teatro, 27. 

moradora do Vidigal, agora é coor-

denadora do Núcleo Áudio-Visual. 

Foi diretora do fi lme “Mina de Fé”, 

premiado em diversos festivais.
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A CUFA - Central Única das Favelas foi criada a partir da união entre jovens de 

várias favelas do Rio de Janeiro - principalmente negros - que buscavam espaços para 

expressarem suas atitudes, questionamentos e seu direito à vida. Com estrutura legal 

existe há aproximadamente 10 anos. 

A história da CUFA está muito colada às histórias de vida de Celso Athaíde e MV Bill, seus 

idealizadores e fundadores. As ações que deram origem à Central Única das Favelas 

tiveram início nos anos de 1994/1995, a partir de um encontro em Salvador, organizado 

pelo Movimento Negro, que discutia a idéia da criação de um partido político de negros. 

A partir de 1998, o grupo do qual faziam parte estava trabalhando com hip hop que 

tinha um caráter de protesto, mas apresentava poucas alternativas e opções ao seu 

desejo de criar alternativas para os jovens com os quais o grupo convivia e para os 

quais tinha um discurso direcionado. 

CUFACUFA
A CUFA então seria “um movimento dentro do movimento hip hop”: teria, a princípio, 

o foco do hip hop, acrescido de outras atividades culturais. 

 “E hoje a gente tá desenvolvendo ações em todas as áreas; o foco deixou de ser o 

hip hop e o foco, então, passou a ser a favela.” • CELSO ATHAÍDE, GESTOR

Em 1999, criaram uma produtora para desenvolver algumas ações com alguns grupos 

que faziam parte da organização, já que tantos outros jovens queriam ter oportunidade 

de cantar e não tinham espaço. 

A CUFA surgiu na medida em que Celso Athaíde concentrou informações e tinha 

um escritório de hip hop em Madureira (Zona Norte do Rio), começando a chamar 

algumas pessoas para discussões sobre diversos temas. Destaca-se uma reunião 

CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS
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na comunidade do Jacarezinho, também na Zona Norte, com a participação de 

aproximadamente 600 pessoas. 

Outro destaque foi uma reunião com 150 jovens de comunidades distintas.

“E ali, naquele meio, a gente descobria alguns jovens que tinham um pouco mais de 

conhecimento, que vieram mais predispostos a discutir, que faziam perguntas mais 

interessantes, mais inteligentes, ou mais criativas.” • CELSO ATHAÍDE

Incrementando o hip hop, sua principal forma de expressão e ferramenta de integração 

e inclusão social, e agindo como um pólo de produção cultural desde 1999, a CUFA 

atua em comunidades do Rio de Janeiro - Base Madureira, Base Acari, Base Cidade 

de Deus e Base Pedra do Sapo (Complexo do Alemão) - e em 19 estados. 

Dentre as atividades desenvolvidas pela CUFA, há cursos e ofi cinas de: DJ, break, grafi te, 

basquete de rua, skate, gastronomia, produção cultural, audiovisual, informática - ações 

promovidas nos campos da educação, esporte, cultura e cidadania.

A partir de 2000, a CUFA foi crescendo através do HUTÚZ - um evento de grande 

porte e expressão focado exclusivamente no hip hop e que se tornou um referencial 

para esta cultura - e da LIBBRA - Liga Brasileira de Basquete de Rua. Hoje, HUTÚZ e 

LIBBRA são as ”marcas da identidade singular” da CUFA28. 

Sua equipe é composta, em grande parte, por jovens formados nas oficinas de 

capacitação e profi ssionalização das bases da instituição:

“O nosso caminho é mais longo porque nós não escolhemos os preparados; nós 

preparamos os escolhidos.” • CELSO ATHAÍDE

A CUFA pode não ser direcionada a um trabalho com os jovens envolvidos no tráfi co 

de drogas, no entanto, seus idealizadores viram de muito perto a vida destes jovens 

e lhes deram voz em livros e em um documentário29. 

TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

O trabalho da CUFA está focado nas favelas, em uma abordagem crítica da relação 

que o Estado estabelece com estes territórios:

“O Estado vai numa favela e pergunta ‘o que vocês querem’, as pessoas querem cesta 

básica ou dentadura. Não imaginam que podem ter mais do que isso, porque o Estado 

também não incentiva e nem acha que você precisa mais do que aquilo” • CELSO ATHAÍDE

Sendo negra a maioria dos moradores de favela, a questão racial toma uma maior 

consistência no trabalho da CUFA, ligada à força da consciência:

“.... só existe uma possibilidade dos negros e dos favelados conseguirem... só existe uma 

forma de se fazer revolução nesse país, que é o dia em que tiverem a consciência de que 

precisam deixar de ser oprimidos, sem intervenção externa; quer dizer, ou eles resolvem 

seus problemas ou ninguém vai resolver.” • CELSO ATHAÍDE

Aposta na organização dos negros somada ao acesso à informação como condição 

sine qua non para a mudança. Em seu estatuto, tem estabelecida uma cota de 10%, 

em qualquer estado ou base, destinada a brancos. 

Há um compromisso impresso nas ações da CUFA de romper com o paradigma que 

associa o jovem de favela, em sua maioria negros, ao bandido, à contravenção:

“O caminho dos jovens da favela não é ser bandido. Os jovens da favela não têm 

oportunidade e podem fi car ociosos e, desses ociosos, uma pequena parte vai se 

tornar bandido. Dá muito volume de mídia porque eles têm material bélico na mão. 

Se você tiver 200 bandidos numa favela de 100 mil pessoas, a maioria das pessoas vai 

estar submetida às vaidades daqueles homens que estão armados.” • CELSO ATHAÍDE

Na refl exão sobre juventude, pontuam a questão do jovem da “periferia” e a série de 

representações sociais em relação a eles: “jeito de se vestir - negro, de comunidade” 

(Lucas, jovem participante de grupo focal); abordagem policial diferenciada quando 

voltada para esses jovens. Mas chama-se a atenção para o fato de que jovens de classe 

média alta também vêm gradativamente se envolvendo com o tráfi co de drogas: 

www.cufa.org.br 28. 

Athaíde, Celso e MV Bil - 29. Falcão - 

Meninos do Tráfi co 

Celso Athaíde, Soares, Luis Eduardo, 

MV Bill - Cabeça de Porco

Athaíde, Celso e MV Bill - As Mulhe-

res e o Tráfi co 

Athaíde, Celso e MV Bill - Documentá-

rio: Falcão - Meninos do Tráfi co
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“Onde moro, os três gerentes, donos do morro, são ‘playboys’, moram em 

Copacabana, Barra. Nem sempre o cara vira bandido por causa de dinheiro.” 

• ABÍLIO GABRIEL, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL 

Por esta condição de diferentes vulnerabilidades em que se encontram os jovens moradores 

de comunidades, existe uma demanda das famílias, nas Bases da CUFA, pela inclusão de 

crianças no basquete de rua, por entenderem que com isto se tem um resultado mais efetivo 

e mais concreto em termos de modifi cação na realidade social quando crescerem.

Um dos jovens basqueteiros expressa a falta de liberdade dos envolvidos com as 

redes ilícitas e, em especial, com o tráfi co de drogas:

“Dinheiro fácil acontece, mas você vai ganhar todo o dinheiro que não vai poder 

usufruir dele lá fora. E eu quero ganhar dinheiro para usufruir, eu quero ir no 

shopping e levar minha mãe para sair.” • RONALDO, JOVEM PARTICIPANTE DE GRUPO FOCAL

EXPERIÊNCIA SISTEMATIZADA: CUFA BASQUETE DE RUA

São inúmeros os motivos pelos quais o Basquete de Rua foi a experiência da CUFA 

designada para a sistematização, dentre estes dois destaques: o basquete de rua foi 

uma exigência dos jovens e a existência do HUTÚZ - Cultura Hip Hop, que agrega uma 

série de expressões como música, competição e onde se insere o Basquete de Rua.

A história da inserção do Basquete de Rua no HUTÚZ é ressaltada por sua originalidade. No 

referido festival de Hip Hop em 2003, aproximadamente oito mil pessoas assistiam o show 

de MV Bill, quando um jovem, com dois metros de altura começou a jogar uma bola em 

uma cesta de lixo. A primeira reação da coordenação do evento foi solicitar que parasse 

com aquilo, mas o gesto chamou a atenção do público que pediu que o jovem desse 

continuidade. A partir daí, o Basquete de Rua estava inserido no HUTÚZ e na CUFA.

Em 2004, foi criada a Liga Nacional - LIBBRA e, em 2005, a Central Única das Favelas, 

realizou no Rio de Janeiro, durante o HUTÚZ, o primeiro campeonato de Basquete de Rua 

de expressão nacional. Desde então, em todo o país, esta modalidade vem crescendo, 

ganhando novos adeptos. 

“O basquete de rua não funciona sem o rap, não 
funciona sem o grafi te, sem o skate, senão não é o 
CUFA Basquete de Rua.” ROGACIANO FILHO

A equipe responsável pela Sistemati-30. 

zação fez a observação participante 

da LIBBRA em 2007.

O Basquete de Rua é uma modalidade esportiva inspirada no streetball, jogado 

principalmente pelos jovens nos guetos americanos. 

“O basquete de rua ainda não tem essa proximidade com os outros níveis 

socioeconômicos. Ainda é muito relacionado à questão do gueto, das comunidades” 

• ROGACIANO FILHO, COORDENADOR DE PROJETO

Apesar de possuir os mesmos elementos básicos do basquete “tradicional”, transgride 

desde as regras do jogo até mesmo o ambiente onde é realizado. Como o próprio nome diz, 

sempre acontece em locais não convencionais, muitas vezes improvisado em ruas, quadras 

públicas ou embaixo de viadutos, como o Viaduto Negrão de Lima, em Madureira. 

Forte peculiaridade desta modalidade é a presença do rap tocando durante os embates. 

Porém, o que é fundamentalmente priorizado neste tipo de jogo é a realização de 

passes de drible que “desconsertem” os adversários, tornando as jogadas mais 

atraentes e divertidas para os jogadores, como para o público que assiste torcendo 

e dançando, estabelecendo-se a interatividade30.

Com o basquete de rua, a CUFA segue em direção aos seguintes objetivos: a) criar 

times e campeonatos, que divulguem e difundam o basquete de rua como a nova 
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modalidade; b) divulgar a cultura hip hop; c) realizar as ofi cinas de basquete de rua 

nas comunidades, visando a orientar os jovens de forma que o basquete não seja o 

fi m, mas um meio para que se desenvolvam nos níveis motor, cognitivo e social.

“O basquete é totalmente coletivo e faz um necessitar dos outros, que é justamente 

isto que falta na comunidade. Na comunidade, é muito ‘eu’.” 

• WANDERSON GEREMIAS, EDUCADOR E INSTRUTOR DE BASQUETE)

O basquete de rua tem o hip hop como fi o condutor e, mesclados, eles dão o tom 

de um esporte-espetáculo:

 “O basquete de rua não funciona sem o rap, não funciona sem o grafi te, sem o 

skate, senão não é o CUFA Basquete de Rua.” • ROGACIANO FILHO

Para participar do CUFA Basquete de Rua, basta querer jogar. Não existe o requisito 

da escolaridade ou da freqüência à escola - exigência considerada uma barreira ou 

forma de exclusão. Não são realizados testes e, sim, dada a oportunidade.

Hoje há crianças a partir de 7 anos (Acari) a jovens de 22 (Madureira). Alguns adolescentes 

têm condições de jogar com os jovens.

“As crianças fi cam muito, muito empolgadas com o basquete e essas ofi cinas não 

são somente o esporte pelo esporte, mas um espaço em que ela se sente bem, com 

assistência pedagógica, social e psicológica.” • NEGA GIZA, GISELE GOMES SOUZA, COORDENADORA

O basquete de rua acontece em três das quatro Bases da CUFA:

• Base de Deus - neste território, a CUFA já conta com uma quadra de basquete, 

mas tem sido um desafi o por ser uma comunidade bastante complexa quanto 

à questão da violência.

• Base de Acari - nesta comunidade, a maioria dos participantes do basquete 

de rua é criança abaixo de 9 anos de idade. Quando diminuem a freqüência, é 

desenvolvida uma busca ativa das crianças: 

“Se a mãe não manda a criança pra atividade, a gente vai na casa dela, entrega uns 

folhetos sobre a escolinha... tem que trabalhar a cabeça da mãe... é um processo de 

você conseguir encantar essa pessoa pra ter um propósito naquilo que o fi lho dela 

tá fazendo, enxergar a importância que é.” • NEGA GIZA, GISELE GOMES SOUZA

• Base Madureira - neste bairro está situado o escritório central da organização. Sob o 

Viaduto Negrão de Lima, uma forma inteligente de ocupar o espaço urbano, acontecem 

as aulas de basquete, os treinos e os campeonatos. O local é semi-coberto, com as 

paredes ‘grafi tadas’, e conta com uma quadra de basquete, uma pista para a prática 

de skate e três salas “médias” onde ocorrem as ofi cinas de profi ssionalização. 

O Viaduto Negrão de Lima foi a primeira base que teve o basquete de rua e é onde se 

concentra o maior esforço e atenção em termos de formação de profi ssionais. A “menina 

dos olhos” do basquete de rua é a CUFA Viaduto. Nesta Base, estão ainda os jovens que 

compõem o time da CUFA e a escola que conta com, aproximadamente, 42 adolescentes 

e jovens de diversas comunidades do bairro de Madureira e até de outros estados.

Atualmente, a CUFA realiza, em todo o país, seletivas estaduais de basquete de rua e 

o único campeonato brasileiro da modalidade - a LIBBRA - vem fi rmando o basquete 

de rua como uma modalidade esportiva de grande sucesso.

PROCESSO E METODOLOGIA

O que se busca no processo de aprendizado do basquete de rua é: a) desenvolver 

todas as atividades e movimentos básicos para a iniciação no basquete de rua; b) 

trabalhar as áreas cognitiva e afetiva; c) trabalhar a convivência e a coletividade; d) 

aprender a respeitar as diferenças já que o basquete é uma atividade coletiva: 

“Não se joga sozinho, não se faz nada sozinho dentro do basquete, tem que ser 

parceiro, tem que atuar com colegas com objetivos comuns, que colaborem entre si 

numa comunhão de esforços pra chegar a um determinado objetivo”; 

e) informar sobre regras, procedimentos, posturas; f) trabalhar a disciplina: 

“A auto-disciplina é exercício essencial no basquete.” • ROGACIANO FILHO
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O saber ouvir é uma questão importante. Quando são afl orados alguns “comportamentos 

rebeldes”,

“Primeiro deve-se conversar para saber a fundo o que está acontecendo.”  

• WANDERSON GEREMIAS

Faz parte do trabalho preconizar o cuidado com a saúde e o corpo. Alguns procedimentos 

são fundamentais:

• Fazer exercícios de aquecimento;

• Alongar antes e depois das aulas/treinos para evitar dores musculares.

Os basqueteiros devem, primeiro, dominar o basquete convencional para, em seguida, 

dominar o basquete de rua, cuja performance é resultado da integração dos vários 

componentes: o MC, que geralmente é um cantor de rap que narra o jogo e se comunica 

com a platéia fazendo pequenas intervenções, os grafi teiros e os skatistas.

“Todo o projeto de basquete que a gente faz tá ligado automaticamente ao hip 

hop... você monta uma arena de basquete e quem faz a alegria da quadra é o MC. 

A música que faz a intervenção no jogo e faz com ele seja mais expressivo é o 

rap; tem um DJ quase dentro da quadra, com um som quase na quadra, alterando 

a batida cardíaca desses jogadores; e tem grafi te, tem o break, você tem toda a 

cultura hip hop envolvida com o basquete.” • CELSO ATHAÍDE

Algumas regras do basquete forma copiadas, mas o basquete de rua também 

caracteriza-se por transgredi-las:

1. São dois tempos de 7 minutos e meio com uma série de intervenções: 

“O hip hop rolando fundo; o jogo tá rolando e o hip hop tá rolando.” • ROGACIANO FILHO

2. As provocações - isto é, 

“O jogador, de repente, pode pegar a bola e dar uma bolada na testa do adversário.” 

- não são consideradas agressões.” • ROGACIANO FILHO

3. Chamar o jogador pra arte, pra ginga, pra jogada de efeito. 

4. Provocar o público para participar.

“Uma regra mais relaxada, onde você pode cruzar uma bola por debaixo da perna, onde 
você pode brincar com o seu colega, levantar a camisa do colega, puxar ... pegar a bola e 
jogar pro alto e brincar com o adversário. É essa a nossa cara. Coisa que era recriminada 
no basquete convencional; que era considerada violação das regras. No basquete de rua, 
não. Tá abrindo oportunidade de mostrar um talento, um show, que fi ca escondido, que 
o próprio técnico fala ‘pára de fazer brincadeira com a bola! O importante é fazer cesta!’ e 

um cara que tem uma habilidade enorme, fi ca restrito.” • WANDERSON GEREMIAS

Apesar deste “relaxamento de regras”, o basquete de rua também é competitivo:

“Mas dá outra alegria, é outra brincadeira, aquela habilidade que você pode mostrar, 
torneio de bola, de zoar com os colegas, com os adversários, mas não esquecendo 
do foco que é a vitória, todos querem brincar, mas querem ganhar também porque, 
como o basquete tradicional dá prêmios, dá troféu, dá medalhas, o de rua também 

faz isso.” • RONALDO, JOVEM BASQUETEIRO

De seis em seis meses, é realizado um evento em cada base, quando as crianças/

jovens demonstram o que aprenderam durante o período. A CUFA tem um time de 

12 jogadores que participam dos campeonatos por ela organizados:

• LIBBRA - Liga Brasileira de Basquete de Rua (anual) - evento que dá visibilidade aos 

“grandes basqueteiros de rua”. No primeiro campeonato, conseguiu reunir 16 equipes; 

no segundo ano, a competição envolveu 32. Entre as equipes participantes dos 

campeonatos de basquete de rua, 80 são formadas por jovens do sexo masculino e 

12 por jovens do sexo feminino, totalizando, aproximadamente, 550 atletas na Liga;

• SEBAR - Seletiva Estadual de Basquete de Rua;

• LUC - Liga Urbana Carioca;

• HBR - HUTÚZ Basquete de Rua. 

O que o basquete de rua representa na vida destes jovens que o praticam?

“Estilo de vida, cultura, lazer, ganho de tempo, diversão, saúde, uma família, disciplina, 
coletividade, liberdade... Mistura de jovens de várias comunidades sem brigas... há 
aquela coisa natural do próprio basquete, de ser prevenção... não só em relação ao 
tráfi co, mas também à ociosidade dentro da comunidade. O basquete estimula quem 

pratica a não fi car parado, a sempre se movimentar.” • WANDERSON GEREMIAS, INSTRUTOR).
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O Grupo Cultural AfroReggae (GCAR) foi fundado em 1993. Trata-

se de uma organização não-governamental que oferece atividades socioculturais 

para jovens moradores de favelas e se destaca na luta pela transformação social 

através da cultura e da arte, despertando potencialidades artísticas de jovens 

das camadas populares. 

A sua origem está na criatividade de um grupo de jovens, entre eles José Junior 

e Tekko Rastafari, que se encontravam no centro da cidade na década de 1990. 

Trocavam idéias e produziam festas muito concorridas ao som do reggae. Nesta 

época, o funk surgia polemizando e era o “som da favela”. De maneira “individual e 

desorganizada”, buscavam um lugar ao sol, quando resolveram, criar uma “aliança 

intuitiva” e formar um grupo31. 

afroreggaeafroreggae
Em julho de 1993, lançaram um jornal, o AfroReggae Notícias. Nas discussões de pauta, 

mesmo não sendo moradores de favela, refl etiam sobre possibilidades ou caminhos 

para afastar os jovens da criminalidade e da ociosidade. Começaram a freqüentar a 

comunidade de Acari. No mesmo ano, em agosto, aconteceu a chacina em Vigário 

Geral, resultando em 21 pessoas assassinadas, o que gerou a Caminhada pela Paz e 

o primeiro contato do grupo com a favela de Vigário Geral e seus moradores. 

Em outubro de 1993, foi realizado na comunidade o Vigário in Concert Geral para 

promover o lazer e divulgar vertentes musicais até então não muito conhecidas como 

o reggae, o samba reggae, o rap e o hip hop. Logo depois foi criado, sem infra-estrutura 

e sem recursos, o Grupo Cultural AfroReggae, que formou ofi cialmente em 1994 o 

primeiro Núcleo Comunitário de Cultura, em Vigário Geral.

GRUPO CULTURAL

Junior, José. 31. Da Favela para o Mundo. 

A História do Grupo Cultural Afro-

Reggae. Rio de Janeiro: Aeroplano 

Editora, 2003.
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“Um mês após essa chacina um grupo de amigos resolveu entrar na favela de Vigário 
Geral mesmo não conhecendo ninguém e começaram a desenvolver trabalhos. Eles 
acreditaram de verdade que o trabalho fosse dar certo, então fi zeram um arrastão de 
percussão chamando atenção de muitas crianças na época. Chamou bastante a minha 
atenção também porque até então o único barulho que nós estávamos acostumados era 
o barulho dos tiros. E, enfi m, a gente estava ouvindo uma coisa diferente e isso foi muito 

bom.” • VITOR ONOFRE, COORDENADOR DO NÚCLEO DE VIGÁRIO GERAL

O Grupo Cultural AfroReggae inicia a sua trajetória combinando formas internacionais 

de música da diáspora africana - reggae, rap, funk - com seu ativismo social, político e 

empresarial32. Sua missão é promover a inclusão e a justiça social, utilizando a arte, a cultura 

afro-brasileira e a educação como ferramentas para a criação de pontes que unam as 

diferenças e sirvam como alicerces para a sustentabilidade e o exercício da cidadania.

OBJETIVOS DO AFROREGGAE

“Inicialmente provocar a auto-estima e tentar desviar do caminho do narcotráfi co.”   

• TEKKO RASTAFARI/ LUIS FERNANDO LOPES, GESTOR

Contribuir para a construção da cidadania de jovens dos espaços populares e o 

fortalecimento da sua auto-estima para, com isso, afastá-los da violência, do narcotráfi co 

e do subemprego.

“A gente consegue juntar culturas diferentes e a cultura da favela, que está muito 

impregnada da narcocultura.” • CARLOS CAVALCANTI, GESTOR E COORDENADOR DE PROJETOS

Criar e legitimar a fi gura do mediador cultural:

“Para nós, a cultura se tornou uma forma de superar as barreiras sociais, sobretudo 
aquelas que são colocadas no caminho de jovens negros, pobres, moradores de favelas, 
estigmatizados por um olhar preconceituoso que só vê miséria, violência e incompetência 
quando se dirige a jovens das camadas populares. A cultura, então, tem um viés político 
poderoso - e também econômico, uma vez que objetiva a profi ssionalização dos jovens 
participantes do projeto através desse recurso. E é isso que não permite que a cultura, no 

caso do AfroReggae, se torne um discurso vazio, mas converta-se, de fato, num fator de 

ação para a transformação social.” • ÉCIO DE SALLES33

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

“Em primeiro lugar eu acho que o AfroReggae foi uma esperança de vida pra todo 

mundo, principalmente daqui da favela de Vigário Geral, que era um lugar muito 

conhecido pela violência e passou a ser conhecido pela arte e pela cultura e quando 

você tá num lugar e você não enxerga uma possibilidade, você não tem uma visão 

a frente isso é ruim, e hoje você tem, e hoje nós temos muito isso. Não só nós em 

Vigário Geral, mas Vigário, Parada de Lucas, Complexo do Alemão, no Cantagalo, 

Pavão-Pavãozinho, se tem muito isso porque a galera hoje pode parar e dizer: 

‘Não, eu vou seguir esse caminho aqui, eu quero ser um artista, sim, eu tenho 

possibilidade, eu posso viajar’. E mais do que isso, não é fi car só pensando, é... nós 

temos como mostrar isso no dia a dia de fato, né?” • VITOR ONOFRE

Esta fala refere-se à abrangência da organização e sua inserção em diversas comunida-

des, a partir dos quatro Núcleos de Cultura em favelas do Rio de Janeiro: Vigário Geral, 

Parada de Lucas, Complexo do Alemão e Cantagalo/Pavão-Pavãozinho. Nos Núcleos, 

acontecem ofi cinas diversas e estas são mananciais de artistas que compõem ou irão 

compor os subgrupos artísticos, o caminho natural dos jovens que se destacam. 

• 13 subgrupos artísticos - representam um mix de produtos institucionais 

que geram renda para os artistas e para a própria organização. A necessidade 

de gerenciar profi ssionalmente a carreira de cada projeto e a busca pela auto-

sustentabilidade levou o GCAR a criar a AfroReggae Produções Artísticas (ARPA). 

De cada show ou espetáculo realizado, 30% dos recursos obtidos são revertidos 

para a instituição e reaplicados no aperfeiçoamento dos artistas.  

• 70 projetos sócio-culturais no Brasil e no exterior 

• Apoio técnico e econômico a três ONGs brasileiras: Fábrica de Criatividade, 

em Capão Redondo (SP); NUC, em Belo Horizonte (MG); Majê Molê, em Recife 

(PE) e uma na Colômbia: Son Bathá (Medellín). 

Yúdice , George. 32. Redes de gestión 

social y cultural en tiempos de glo-

balización. Simpósio: Cultura e trans-

formações sócio-políticas em tempos 

de globalização. Caracas, 1998.

Écio de Salles. Produtor de conteúdo 33. 

do Grupo AfroReggae, em entrevis-

ta concedida a Aline Sultani para A 

Integração / Revista Eletrônica do 

Terceiro Setor. FGV. Março, 2006.
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ALGUMAS INICIATIVAS 

Banda AfroReggae 

O primeiro dos subgrupos e também o que conquistou maior projeção e visibilidade. 

Centro Cultural Waly Salomão 

A antiga sede foi demolida para dar lugar ao maior centro cultural dentro de uma favela 

na América Latina. Considerando o expressivo aumento dos índices de violência e de 

criminalidade durante a noite, ele funcionará 24 horas. A intenção é torná-lo um ponto 

de referência cultural da cidade, “miscigenar jovens de dentro e de fora da favela”34. 

Conexões Urbanas 

Leque de eventos e de veículos de comunicação multimídias que incentivam a conexão 

entre a favela e o asfalto e que valorizam a riqueza cultural e a estética inerentes à 

periferia. A marca Conexões Urbanas engloba: circuito de shows gratuitos em favelas; 

programas de rádio35, programa de TV36, Revista Conexões Urbanas.

Juventude e Polícia 

Desde 2005, o projeto é realizado em Batalhões da Polícia Militar de Belo Horizonte 

com o objetivo de reduzir os confl itos e o preconceito que colocam em lados opostos e 

sem diálogo policiais e jovens da periferia. As ofi cinas de percussão, grafi te, vídeo, circo 

e teatro descortinam aos olhos dos policiais a cultura e o universo das favelas. 

Prêmio Orilaxé 

Prêmio concedido pelo AfroReggae a pessoas e instituições com relevante atuação 

na área sócio-cultural. 

Grife Afroreggae  

Lançada em 2007, na São Paulo Fashion Week, a grife colocou pela primeira vez na 

passarela um casting 100% negro.

O Veneno e o Antídoto 

Documentário sobre pessoas que mediam guerras do tráfi co no Rio e na Colômbia37.

From favela to the world 

Turnê internacional (2007) do show Nenhum motivo explica a guerra; exportou 

música da periferia para outras cidades do mundo: Medellín, Bogotá, Apartadó e Cali 

(Colômbia); Hannover (Alemanha); Londres (Inglaterra); Nova Délhi e Shilong (Índia); 

Macau (China); Nova York, Boston, Chicago, Filadélfi a, San Diego, Los Angeles, San 

Francisco e Kansas (Estados Unidos); Toronto (Canadá).

TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

”O projeto surgia com um objetivo bem claro: desviar jovens do caminho do narcotráfi co 

e do subemprego. Com o início das ofi cinas de reciclagem de lixo, de percussão e de 

dança afro, começamos a trabalhar diretamente com crianças e pré-adolescentes da 

comunidade. O perfi l de quem procurava as ofi cinas era exatamente o público que 

queríamos atingir, ou seja, jovens em situação de risco, meninos que se aproximavam 

perigosamente do mundo do tráfi co.” • JOSÉ JUNIOR38, COORDENADOR.

O GCAR vai de encontro à construção do mito de periculosidade e violência de jovens 

negros moradores de favelas, estigmatizados pela sociedade como desocupados, 

facilmente cooptados pelo narcotráfi co, ligados à violência.

“Noventa por cento da população de Vigário Geral é negra (sic). A questão racial é 

uma questão muito discutida. O AfroReggae tem um trabalho com a polícia de Belo 

Horizonte, chamado Juventude e Polícia, que é justamente pra isso, mostrar para 

os policiais que nem todo jovem negro da favela é trafi cante; e mostrar pra esses 

jovens também que nem todos os policiais são corruptos.” • VITOR ONOFRE 

Esta condição - ser homem, jovem, negro, morador de favela, estigmatizado e associado 

ao tráfi co - fez com que o AfroReggae inicialmente tivesse uma afi nidade muito grande 

com o  segmento masculino. 

Por Wally Salomão. Amigo, conse-34. 

lheiro e diretor do Grupo cultural 

AfroReggae. Falecido em 1999. 

Veiculado na MPB FM, no Rio; Ipa-35. 

nema FM, em Porto Alegre (RS) e 

Eldorado, em São Paulo.

Apresentado por José Junior, mostra 36. 

iniciativas de responsabilidade social 

bem-sucedidas no Brasil e no exte-

rior. Canal Multishow (Net).

Direção de Estevão Ciavatta.37. 

Jr. José. 38. Da Favela para o Mundo.

rio de janeiro           GRUPO CULTURAL AFROREGGAE130 SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA JOVENS DE ESPAÇOS POPULARES 131



“Sempre muito mais homens, porque num primeiro momento o tráfi co era 

essencialmente masculino, Como a gente visava esse público, acho que a gente 

criou uma linguagem, uma imagem muito máscula, muito masculina. Mas a partir 

dos dez anos do AfroReggae, começou a abrir mais pra questão de gênero. E hoje 

a gente tem, por exemplo, no Cantagalo um número muito maior de meninas do 

que de meninos. A gente já tem duas bandas, dois subgrupos só de mulheres, quer 

dizer, houve um avanço.” • CARLOS CAVALCANTI

O contexto em que se insere direciona duas frentes de ação: a primeira para dentro da 

favela, desdobrando-se em um corolário de ações para o que chamam de “público-alvo”; 

a segunda, para fora da favela, com uma série de estratégias que visam a promover 

a interlocução com diversos segmentos: de comunidades paupérrimas à elite; de 

autarquias públicas nas esferas federal, estadual e municipal a grandes empresas 

do país; de chefes do narcotráfi co aos batalhões de polícia.

A violência deixou marcas profundas em Vigário Geral, como tem deixado em tantas outras 

comunidades da cidade, mas foi em Vigário que o GCAR atuou primeiro. Neste sentido, há 

uma associação imediata entre a organização e a comunidade. Vigário Geral é uma favela 

isolada pelo muro da linha férrea. A questão do narcotráfi co é muito forte, emblematizada 

na guerra travada, durante 10 anos, com a comunidade vizinha, Parada de Lucas.

EXPERIÊNCIA SISTEMATIZADA: NÚCLEO AFROREGGAE DE VIGÁRIO GERAL

“Poderia dizer que o AfroReggae é o próprio projeto porque ele é como se fosse o Shiva, 

cheio de mãos pegando essa galera de várias comunidades, várias etnias e trazendo pra 

que vire uma família, vire uma família AfroReggae e a partir daí o cara vai, ele vai ter o 

rumo dele, entendeu? Ele vai saber o que ele quer, se ele tem dúvidas. E assim, sempre 

sem discriminar ninguém por sexo, por gênero, etnia, nada disso, todo mundo está 

contemplado dentro do AfroReggae.” • TEKKO RASTAFARI/ LUIS FERNANDO LOPES

O Núcleo de Vigário abriga de 400 a 500 adolescentes e jovens. Muitos já integram 

os 12 subgrupos, compostos cada um de 10 a 15 jovens. Hoje crianças de três anos 

já são trazidas pelos pais e inscritas no AfroReggae. 

“O projeto surgia com um objetivo bem 
claro: desviar jovens do caminho do 
narcotráfi co e do subemprego. 
Com o início das ofi cinas de 
reciclagem de lixo, de percussão 
e de dança afro, começamos a trabalhar 
diretamente com crianças e pré-adolescentes 
da comunidade.” JOSÉ JUNIOR
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Os subgrupos são: Banda Afro Reggae; Afro Samba; Afro Mangue; Afro Lata; Akoni; 

Bloco Afro Reggae; Kitôto; Makala Música e Dança; Párvati; Tribo Negra; Trupe de 

Teatro Afro Reggae; Centro Cultural Waly Salomão.

Para fazer parte, não se exige freqüentar a escola. No processo de integração, crianças e jo-

vens são observados e acompanhados por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. 

“Então tem todo um processo de mostrar pra essa pessoa a importância que é 

a escola e não simplesmente forçar, exigir que esteja na escola pra entrar no 

AfroReggae. Se a gente fi zer isso, acaba perdendo, então a gente faz um processo 

ao inverso - vem do jeito que você tiver - depois que você chegar...” • VITOR ONOFRE

METODOLOGIA E PRESSUPOSTOS

O método reforça a idéia de usina cultural, onde os jovens fazem música, percussão 

e dançam. 

“Hoje tem alguns jovens que são efetivamente os detentores dessa metodologia 

AfroReggae, que conseguem realizar esse trabalho independente do público, mesmo 

sem falar português, por exemplo, eles vão pra Inglaterra dão ofi cinas de percussão e 

colocam os caras tocando música e dançando igual ao jovem de Vigário, certo? Então 

o que a gente pode dizer é que existe, sim, um método, não é fechado, está sempre 

em transformação... levando muito em consideração o que o jovem está dando de 

retorno, é um processo... é mutante e orgânico.” • CARLOS CAVALCANTI

Respeitar e trabalhar com a cultura local é considerado um pressuposto essencial:

“Respeitar esse local, respeitar o processo coletivo para o trabalho dar certo, pra 

você ter um resultado, pra você conseguir falar de outros temas” 

• JOÃO EVANDRO SILVA, COORDENADOR PEDAGÓGICO

Nas aulas de cidadania, são apresentadas questões relacionadas a direitos e deveres, além 

da refl exão a partir do cotidiano e da própria existência dos participantes. Na ofi cina da 

palavra, interpretam textos e se discute sobre comportamentos e a realidade local. 

RESULTADOS

Em relação aos jovens, sua vida pessoal e empoderamento

O crescimento pessoal pode levar o jovem a fazer parte do grupo de multiplicadores 

e, como no caso de Vitor Onofre, tornar-se coordenador do Núcleo de Vigário Geral. 

“Sempre gostei muito de tocar percussão, mas eu nunca imaginei que um dia eu ia estar 

coordenando o AfroReggae. No meio do caminho, não por causa do AfroReggae, mas 

por causa da vida, você acaba vendo muitas coisas ruins, eu vi muitos amigos meus 

morrerem. Em 1997, com 17 anos, eu perdi um irmão, eu vi muitos amigos que poderiam 

estar perto, que poderiam estar junto comigo dentro do AfroReggae” • VITOR ONOFRE).

O AfroReggae é reconhecido pelos jovens como uma oportunidade de criação, 

produção. 

“Através de muita coisa que vivi aqui, a gente muda e as pessoas vêem. Eu fui 

pra Inglaterra e Escócia, não iria nunca se não fosse aqui. É uma oportunidade de 

crescer. E você vê que todo mundo veio aqui por intermédio de alguém. É uma rede, 

uma corrente do bem.” • JOYCE JOVEM PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

Em relação às mudanças vividas por jovens envolvidos no 

tráfi co de drogas

“O AfroReggae hoje tem várias pessoas que saíram do tráfi co e estão trabalhando. 

No Brasil é muito difícil, mesmo que o cara queira sair do tráfi co e viver dignamente, 

arrumar um emprego e viver bem, é muito difícil, mas o próprio AfroReggae hoje 

faz isso.” • VITOR ONOFRE

Em relação às famílias

Além de visitas domiciliares, há um constante diálogo entre a organização e os pais 

do público envolvido.
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“Bom, a gente tem um sucesso muito grande na medida em que consegue trazer o 

pai e a mãe. Porque, às vezes, a criança participa do projeto, mas o pai acha ‘Não, 

tá no AfroReggae, tá bem’. Então, a gente tem a terapia em grupo, a psicóloga faz o 

atendimento com os três, fi lho(a) pai e mãe e, dependendo da situação, faz individual 

também. Tem a reunião quinzenal de família que é uma espécie de terapia. Tem os 

grupos, tem os temas estabelecidos pelos próprios pais.” • EVANDRO SILVA

Em relação à abordagem policial

Há uma confi rmação de que a polícia tem feito incursões na comunidade de uma 

forma diferenciada. 

“Eles não entram mais dando tiro, então o AfroReggae trouxe um pouco de respeito 

pra cá. É um escudo.” • ALEXANDRE, GRUPO FOCAL

Em relação aos trafi cantes

“O AfroReggae dá uma cara pra gente. Outro dia mesmo eu tava chegando aqui, ali 

na passarela, comecei a descer, botaram a arma na minha cara: ‘O que você quer 

aqui? A chapa tá quente, mete o pé’. ‘Calma, calma, eu tô indo pro AfroReggae, 

eu sou do AfroReggae’, e aí, na mesma hora, ele: ‘Vai lá, desculpa aí, desculpa aí’. 

Então é um passaporte.” • JOYCE, JOVEM PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

Em relação à rivalidade com Parada de Lucas

Na história, estas duas comunidades atravessam confl itos, guerras e mortes de 

inúmeros adolescentes e jovens envolvidos no tráfi co de drogas, mas:

“A presença do AfroReggae facilitou a transição de todos os moradores entre Vigário 

e Lucas. Hoje as duas comunidades convivem bem. É um resultado. Eu acho que 

hoje a gente consegue transitar entre as duas comunidades.” • EVANDRO SILVA

Em relação à urbanização da favela

Além da construção de um viaduto para entrar na comunidade, há a freqüência do 

gari comunitário.

Em relação ao estabelecimento de laços e da solidariedade entre os 

moradores

Pode ser expresso em eventos organizados pelo Núcleo e que contam com a participação 

de muitas pessoas da comunidade em sua preparação. 

A percussão, a auto-estima e a humanidade têm sido trabalhadas pelo AfroReggae 

para enfrentar a violência e o envolvimento dos jovens no tráfi co de drogas. 

“O AfroReggae sempre foi muito respeitado porque a gente procura manter uma 

linha de respeito mútuo, acreditamos em primeiro lugar que todas as pessoas 

são seres humanos e todo mundo merece respeito. Assim, o próprio cara que é 

trafi cante, ele não quer o fi lho, o primo dele, o ente querido dele, ou uma pessoa que 

ele considera muito no tráfi co, ele quer essa pessoa fora do tráfi co. Então, ele sabe 

que o melhor caminho que tem pra essa pessoa é fazer alguma coisa ligada à arte 

e cultura. E como o AfroReggae já vem com 15 anos de estrada... É algo fantástico 

porque eles entendem que, se o AfroReggae hoje está em Vigário Geral e em vários 

outros lugares... independente de qual favela seja, o AfroReggae vai, entra, sai, volta 

e sem problema nenhum com nenhuma dessas pessoas.” • VITOR ONOFRE

Em relação à circulação dos jovens pela cidade e pelo mundo

Idas a centros culturais, passeios pela cidade, entre outros, são o início de possíveis 

trajetórias por outras cidades do país e do mundo. 

“A gente vai aos teatros, fi lmes, centros culturais, shows fora de Vigário Geral. 

O AfroReggae trabalha a mente da gente. Então, a gente sabe que pode ir aonde 

quiser. Eu decido aonde vou. Eu posso. A gente agora vai onde a sociedade diz que 

não é nosso lugar. O AfroReggae mostra que a cidade é nossa. A gente pode. A 

gente vai.” • JOYCE, JOVEM PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

Em relação a trabalho e renda

Os jovens inseridos nos grupos musicais e de dança recebem uma bolsa, assim como 

todos os multiplicadores, monitores, assistentes e integrantes de banda. Quando o 

show é comprado, recebem cachê.
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Criado em 2001, o Observatório de Favelas é desde 2003 uma 

organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Tem sede no conjunto 

de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, mas sua atuação é nacional. Foi fundado e é 

composto por pesquisadores e profi ssionais oriundos de espaços populares. Como 

uma organização social de pesquisa, consultoria e ação pública, dedica-se à produção 

do conhecimento e de proposições políticas sobre as favelas e os fenômenos urbanos. 

O Observatório busca afi rmar uma agenda de Direitos à Cidade, fundamentada na 

ressignifi cação das favelas, também no âmbito das políticas públicas.

O Observatório tem como missão a elaboração de conceitos, projetos, programas, 

práticas que contribuam para formulação e avaliação de políticas públicas voltadas 

para a superação das desigualdades sociais. Para serem efetivas, tais políticas têm 

de favelasde favelas
de se pautar pela expansão dos direitos, por uma cidadania plena e pela garantia dos 

direitos humanos nos espaços populares.

O Observatório tem três vertentes institucionais:

• Direitos Humanos - Para o Observatório de Favelas, Direitos Humanos são 

parâmetros éticos, jurídicos e políticos, construídos por lutas sociais emancipatórias. 

Esta vertente desenvolve metodologias e ações públicas voltadas para a redução da 

violência urbana, principalmente contra os jovens de espaços populares, pautadas 

na valorização da vida e na afi rmação da indivisibilidade dos direitos humanos.

• Desenvolvimento Territorial - Reconhecendo as profundas desigualdades 

territoriais na cidade, o Observatório atua para mobilizar diferentes atores polí-

OBSERVATÓRIO
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ticos num amplo programa de desenvolvimento integrado, que crie condições 

diferenciadas de investimentos para os espaços populares, priorizando a redução 

da vulnerabilidade social, econômica e ambiental. Para isso, por exemplo, o 

Observatório realiza diagnósticos sociais e outros levantamentos nas favelas e 

periferias para formular e implementar projetos nesses espaços, propor, subsidiar 

e avaliar políticas públicas urbanas.

• Cultura e Comunicação - A busca por uma sociedade igualitária exige políticas 

públicas de comunicação democráticas e horizontais, desde a sua concepção. Tais 

políticas públicas devem propiciar e garantir o direito de todos a criar e divulgar 

representações de si e do mundo, ter acesso integral a informações e a modos plurais de 

comunicação. O Observatório de Favelas cria e articula condições, formas e meios para 

uma comunicação dos espaços populares, dos seus moradores, destinada a públicos 

variados. Estimula ainda a formação de novos atores nessa área do conhecimento nas 

favelas e periferias da cidade. O objetivo é contribuir para que as populações desses 

locais, em toda a sua diversidade, elaborem e pratiquem uma Comunicação Cidadã, 

ou seja, uma comunicação que, ao resgatar e afi rmar memórias e versões de seus 

agentes, duela com estereótipos e colabora com a construção de uma cidadania 

plena e participativa.

Os projetos e ações do Observatório são divididos por essas vertentes, com os 

seguintes objetivos: 

• Formar uma ampla rede sócio-pedagógica para infl uenciar nas políticas públicas, torná-las 

efetivas, criar práticas horizontais de intervenção social nos espaços populares; 

• Avaliar políticas públicas destinadas aos espaços populares, a partir da produção 

de instrumentos conceituais e metodológicos plurais; 

• Elaborar conceitos e informações que rivalizem com as visões criminalizantes e 

homogeneizantes sobre os espaços populares; 

• Formular e implantar práticas exemplares em educação, geração de trabalho e 

renda, moradia e regularização fundiária urbana, cultura, comunicação e segurança 

cidadã;

• Constituir referências inovadoras de produção do conhecimento, na rede social 

e política, para viabilizar propostas de Direito à Cidade. 

“O Observatório é uma instituição profundamente preocupada com a realidade urbana 

do Rio de Janeiro e do Brasil. (...) Nos últimos anos, particularmente a partir dos anos 

80, essa realidade urbana vem sendo marcada pelo aumento abrupto da violência. 

E, no caso do Rio de Janeiro, em particular, essa violência está muito vinculada ao 

tráfi co de drogas no varejo, muito presente nas favelas onde encontrou um ambiente 

propício para a sua reprodução. É ali que ele se territorializa e por essa razão acaba 

expandindo suas redes de infl uências para além do comércio ilícito de drogas, tendo 

uma ação de infl uência no cotidiano das pessoas. Nos anos 90, tem-se o fenômeno de 

diminuição abrupta da média de idade do tráfi co de drogas.” • FERNANDO LANNES, GESTOR

HISTÓRICO DO OBSERVATÓRIO DE FAVELAS39 

A origem do Observatório de Favelas remete à constituição do Centro de Estudos e 

Ações Solidárias da Maré - CEASM40, criado em 1997 por moradores e ex-moradores 

da Maré que, tendo alcançado o Ensino Superior, se organizaram em torno da criação 

de uma organização que estivesse voltada para iniciativas no campo da educação e da 

pesquisa sobre a realidade social da Maré. Em 2000, o CEASM realizou aquele que pode 

ser considerado o primeiro censo desenvolvido por uma organização comunitária no 

Brasil. O “Censo Maré 2000” foi base para o levantamento de importantes informações que 

permitiram uma refl exão mais aprofundada sobre a Maré e o desenvolvimento de ações 

mais focalizadas, tanto por parte do CEASM, quanto por parte de outras organizações e 

do governo. O censo foi formulado e coordenado por pessoas que mais tarde atuariam 

diretamente na criação do Observatório de Favelas. No processo de desenvolvimento do 

censo, foi criado um grupo formado por pesquisadores de origem popular, com vínculo 

universitário, e moradores da Maré, que deram origem ao “Observatório Social da Maré” 

- núcleo de referência que serviu de inspiração para uma iniciativa independente e com 

escala ampliada de atuação. Foi assim que, em 2001, abrigado como um programa do 

Instituto de Estudos Trabalho e Sociedade - IETS, com o apoio institucional da Fundação 

Ford, criou-se o “Observatório Social de Favelas”, sob coordenação de Jailson de Souza 

e Silva. A partir de agosto de 2003, em função da ampliação progressiva de suas ações, 

tornou-se uma entidade autônoma, constituída como uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público - OSCIP, adotando o nome de “Observatório de Favelas do Rio 

de Janeiro”, ou, simplesmente, “Observatório de Favelas”.

Elaborado a partir das entrevistas.39. 

O CEASM foi extinto em 2007, dando 40. 

origem a outra organização: a “Redes 

de Desenvolvimento da Maré - REDES 

da Maré”.
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A entidade é integrada por pesquisadores e estudantes vinculados a diferentes 

instituições acadêmicas e organizações comunitárias. Seus principais coordenadores 

são moradores ou ex-moradores de espaços populares do Rio de Janeiro que atingiram 

uma formação universitária e conseguiram preservar seus vínculos e identidades com 

seus territórios de origem. 

O Observatório de Favelas estrutura-se a partir de uma coordenação geral e uma 

coordenação executiva - responsáveis diretos pela gestão, articulação institucional, 

captação de recursos e pela formulação de conteúdos e linhas estratégicas adotadas 

pela instituição. Na execução de ações estratégicas direcionadas ao alcance de seus 

objetivos, a instituição estruturou-se a partir de três vertentes: violência e direitos 

humanos, desenvolvimento territorial e comunicação e cultura. Estas vertentes são 

coordenadas por especialistas nas áreas temáticas e são responsáveis diretas pela 

formulação e execução de projetos. Juntas, a coordenação e as vertentes compõem 

o conselho gestor da instituição, instância responsável pelo desenvolvimento das 

estratégias institucionais e pela tomada de decisões de caráter estruturante.

TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO 

O campo de intervenção do Observatório de Favelas abrange o que seus membros 

defi nem como “espaços populares” e, de uma maneira mais ampliada, o ambiente 

urbano. O Observatório compreende que é necessário pensar um projeto de cidade 

que incorpore os espaços populares como partes indissociáveis e contribuintes da 

formulação de propostas, soluções e iniciativas que favoreçam a constituição de uma 

cidade menos desigual, mais democrática e respeitadora das diferenças.

Apesar de ter surgido na Maré - maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, com 

cerca de 140 mil habitantes -, os integrantes do Observatório de Favelas possuem 

variadas origens, sendo uma tendência o envolvimento de pessoas de origem popular 

ou que mantenham forte vínculo com os espaços populares.

A perspectiva de trabalho do Observatório de Favelas insere-se numa percepção do 

território como base de intervenção. Os espaços populares devem ser considerados em 

suas particularidades, conferindo singularidade às ações e políticas ali desenvolvidas. 

No desenvolvimento de suas ações, a organização busca envolver moradores de 

favelas e periferias no processo refl exivo e propositivo - especialmente ao oferecer 

formação técnica e política para que possam ter um discurso mais qualifi cado no 

campo das políticas públicas.

EXPERIÊNCIA SISTEMATIZADA: PROGRAMA ROTAS DE FUGA

O programa Rotas de Fuga tem origem em uma pesquisa realizada em 2001, encomen-

dada pela Organização Internacional do Trabalho - OIT, com a fi nalidade de traçar um 

Diagnóstico Rápido sobre o envolvimento de crianças no tráfi co de drogas. A pesquisa, 

realizada também em outros países, teve, no Brasil, como área de investigação, a cidade 

no Rio de Janeiro, tendo fi cado sob a responsabilidade do grupo que posteriormente 

formaria o Observatório. Este grupo foi o único que conseguiu, em relação aos pesqui-

sadores de outros países, entrevistar e chegar mais perto de toda a rede relacionada 

ao tráfi co de drogas no varejo, dialogando com diversos atores, desde 

“profi ssionais que atuam nas comunidades e que acabam diretamente e 

indiretamente lidando com esse público, os ‘caras’ que entregavam, os garotos que 

estavam lá na ponta, meninos que cumpriam medidas sócio-educativas, meninos 

que estavam detidos em abrigo.” • NALVA SILVA, GESTORA

A pesquisa teve uma grande repercussão internacional, sendo apresentada inclusive 

na Organização das Nações Unidas. Em 2002, quando ocorre o seminário sobre a 

temática, foi estabelecida uma linha de diálogo com a ICCO41 sobre a questão do tráfi co 

de drogas. O grupo tinha interesse em aprofundar aquele diagnóstico rápido, ou seja, 

tentar entender mais sobre aquela realidade, o que foi realizado na perspectiva de 

uma pesquisa longitudinal com duzentas e trinta crianças e adolescentes de trinta e 

quatro favelas do Rio entre 2004 e 2006.

Esta pesquisa foi a primeira linha de intervenção do Programa Rotas de Fuga, concebido 

em 2003 e fi nalizado em dezembro de 2007. De modo geral, as ações do Rotas de Fuga 

estiveram voltadas para a elaboração, implementação, sistematização e proposição de 

metodologias capazes de contribuir para o enfrentamento ao ingresso e à participação 

Cooperação Intereclesiástica para o 41. 

Desenvolvimento.
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de crianças, adolescentes e jovens em atividades ilícitas, em particular, o tráfi co de 

drogas no varejo.

Viabilizado a partir da articulação de inúmeras organizações nacionais e internacionais, o 

Programa “Rotas de Fuga” - Ações integradas para crianças e jovens empregados no tráfi co 

de drogas e seus familiares foi proposto em torno de dois objetivos fundamentais:

• Realizar uma análise ampliada sobre o perfi l e as práticas características dos atores 

envolvidos na rede social do tráfi co de drogas no varejo no Rio de Janeiro, buscando 

uma compreensão aprofundada sobre como esta rede se desenvolve. 

• Elaborar metodologias que auxiliassem na prevenção à violência contra crianças e 

adolescentes na área urbana e, sobretudo, na criação de alternativas sustentáveis 

para aqueles que manifestassem o desejo de sair da rede do tráfi co de drogas. 

“A intervenção direta pelo programa se dá a partir do momento em que se quer tentar 

coisas novas, para construir um saber sobre essa realidade, sem os vícios, sem os 

ranços, que marcam os projetos nessa área, formar uma equipe que tenha qualifi cação, 

que tenha condições de entender esses garotos a fundo e estabelecer um diálogo com 

outras instituições, outros técnicos que estão atuando neste campo.” • FERNANDO LANNES

O Programa se estruturou em torno de quatro eixos:

Pesquisa 

Através de um estudo longitudinal, acompanhou a trajetória de 230 crianças, ado-

lescentes e jovens que trabalhavam no tráfi co de drogas no varejo em 34 favelas do 

Rio de Janeiro entre os anos de 2004 e 2006. 

O eixo da pesquisa foi fundamental no programa Rotas de Fuga pelos seguintes 

motivos:

• Para a obtenção de dados (qualitativos e quantitativos) sobre o perfi l e as práticas 

de crianças, adolescentes e jovens que atuam na rede ilícita; e sobre as condições 

de ingresso e permanência de crianças, adolescentes e jovens nas redes do 

tráfi co de drogas no varejo com o objetivo de subsidiar as ações de prevenção 

e criação de alternativas da instituição, de outras instituições e dos governos;

• Para se conhecer ou questionar as formas atuais de organização e atuação 

do tráfi co de drogas, assim como a maneira como este problema vem sendo 

enfrentado e relacionado ao panorama atual da violência urbana;

• Para possibilitar o investimento na formação de pesquisadores de origem popular 

e articuladores locais;

• Para trazer subsídios para a defi nição e o planejamento das demais ações/eixos 

do programa. 

Os pesquisadores foram capacitados pelo Observatório, que contou com a parceria 

do Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente - NESA da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro.

“A pesquisa é importante na medida em que atua como uma estratégia de formação 

de pesquisadores de origem popular e, nesse caso especifi camente, com história 

anterior de passagem pela rede de tráfi co de drogas. Trabalhamos com um perfi l 

de pesquisadores muito peculiar, naquele momento eles não tinham mais nenhum 

vínculo com a rede ilícita, mas no passado muitos deles tiveram.” 

• RAQUEL WILLADINO, COORDENADORA DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS

Os resultados da pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas quebraram alguns 

mitos relacionados aos jovens envolvidos no tráfi co de drogas, entre eles:

• Mito 1. Os jovens ganham muito dinheiro com o tráfi co de drogas - Identifi cou-

se uma queda de rendimento muito signifi cativa no período de 2004 a 2006, 

comparada ao dado da pesquisa anterior da OIT (Diagnóstico Rápido/2001), 

quando a atividade do tráfi co ainda era bastante rentável. 

“... essa queda de rendimento se deu e esse foi um dado muito inovador e que tem 

potência... A queda de rendimento se articula a outros fatores que têm contribuído 

fortemente pra que os adolescentes e jovens manifestem o desejo de sair da rede: 

condições muito precárias de trabalho e alto nível de risco, risco de vida.” 

• RAQUEL WILLADINO

• Mito 2. Maior tendência de envolvimento devido à ausência da figura 

paterna - Em torno de 31% dos meninos moravam com pai e mãe e, muito mais 

do que situações de violência doméstica, o que se encontrou foi a família como 
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um suporte fundamental - o bem mais importante que tinham na vida - para o 

movimento de saída da rede do tráfi co. 

• Mito 3. Associação da dependência química com a participação no tráfi co - A 

dimensão do consumo de drogas esteve presente, mas a dependência química 

não apareceu como relevante entre os adolescentes e jovens que trabalham 

no tráfi co. As entrevistas sugerem que, quando estes jovens estabelecem uma 

relação de dependência química, se tornam péssimos trabalhadores para a rede 

ilícita, o que cria uma certa resistência em relação a eles, sobretudo em posições 

que exigem um maior nível de confi ança. 

• Mito 4. O “glamour” do tráfi co - No grupo de 230 entrevistados, quase 60% 

trabalhavam no mínimo 10 horas por dia. Trata-se de uma carga de 10 a 12 horas 

de plantão, muitas vezes na madrugada, no frio, em condições muito difíceis, 

sem poder dormir no mesmo local, mudando a cada noite; 57% relataram não ter 

nenhum dia de folga.

• Mito 5. Falta de oportunidade de trabalho ou geração de renda. Mais de 60% 

dos entrevistados relataram alguma experiência de trabalho anterior ao ingresso na 

rede ilícita, mas predominam trabalhos com condições extremamente precárias. 

• Mito 6. O mito do “guerreiro” 

“Existe o mito de que o garoto do tráfi co é muito corajoso, que a Alba Zaluar fala, do 
Ethos Guerreiro. Não é bem assim. Não são todos que têm essa coisa pra frente, 
de querer enfrentar, de ter disposição. As ocupações no tráfi co são tão variadas 
que quem tem que ter disposição é quem tá lá na frente de batalha, e não quem tá 

vendendo.” • FERNANDO LANNES

A pesquisa encontrou apenas 24,3% dos entrevistados que se diziam satisfeitos com 

a vida que levavam no tráfi co. Aqueles que desejavam sair do esquema indicavam 

diversos motivos: o cansaço dos mais velhos (17-18 anos); a morte de alguém (amigo, 

parente); o medo da prisão ou de algum episódio com a polícia; os riscos impostos 

pela atividade sem uma contrapartida signifi cativa.

No entanto, pontuavam as difi culdades para a sua concretização: defasagem na 

escolaridade, discriminação, falta de preparo da escola para atendê-los, falta de 

oportunidade de trabalho, difi culdade de circular pela cidade.

Os motivos para a permanência na rede ilícita se apresentaram principalmente no 

campo da subjetividade, com destaque para a adrenalina, o prestígio, a sensação de 

poder, a possibilidade de algum nível de reconhecimento e visibilidade social.

“A dimensão da relação com o grupo, a dimensão identitária, começa a ter um peso 

mais contundente do que a própria motivação econômica.” • RAQUEL WILLADINO

Sensibilização 

Ações de sensibilização da sociedade sobre o fenômeno da violência letal contra 

crianças, adolescentes e jovens foram realizadas, visando a criar um ambiente favorável 

à construção de alternativas não-violentas e à valorização da vida42[1]. Vale ressaltar 

ainda as participações da equipe em eventos acadêmicos, meios de comunicação, 

debates comunitários e fóruns políticos, que possibilitaram a mobilização e articulação 

de diversos atores sociais em torno do tema, além da disseminação da experiência 

do Rotas de Fuga. Outra ação deste eixo foi a criação e articulação de uma rede, a 

“Rede Rotas”, com o objetivo de pensar estratégias de enfrentamento da situação 

de crianças, adolescentes e jovens inseridos em redes de trabalho ilícitas.

Prevenção 

Por meio da investigação dos contextos que atravessavam as escolhas relacionadas 

à entrada na rede ilícita, a proposta era promover ações para evitar esse desfecho, 

em especial um trabalho focado na educação, na tentativa de redução do número de 

crianças, adolescentes e jovens que se encontravam fora do espaço escolar. No total, 

60 famílias foram atendidas nas comunidades de Nova Holanda e Nova Maré, escolhidas 

porque apresentaram, de acordo com o Censo Maré 200043, os piores indicadores 

sociais de todo o Complexo da Maré. O trabalho com estas famílias em situação de alta 

vulnerabilidade social incluiu ações integradas de caráter educacional, profi ssionalizante 

e psicossocial, buscando conscientizá-las sobre seu papel de sujeito na busca por 

serviços e acesso a direitos e, em especial, para a importância da escola. 

Criação de alternativas 

Na intervenção voltada para os adolescentes e jovens que atuavam diretamente na rede 

[1] Foram produzidos materiais para 42. 

este fi m:

Até Quando?- documentário [1] - que 

aborda a violência nas periferias e bair-

ros populares de cidades como Rio de 

Janeiro e Recife; 

Até Quando? - livro de fotografi as - 

sobre as formas plurais do cotidiano 

nas favelas;

Favela, alegria e dor na cidade 

[1] - livro que apresenta o processo 

histórico de inserção das favelas na 

paisagem do RJ.

No Censo Maré 2000, realizado pelo 43. 

CEASM, uma das informações de maior 

impacto levantadas na época dizia 

respeito ao número de crianças fora 

da escola. De acordo com os dados, 

6,4% (aproximadamente 1.200) das 

crianças em idade escolar estavam 

sem estudar. Na Nova Maré, essa taxa 

chegou a 16,5%.  
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do tráfi co de drogas, optou-se por trabalhar com a idéia de “criação de alternativas”, em 

vez da utilização de termos como “retirada” ou “resgate”, por entender que o adolescente/

jovem que ingressa no tráfi co de drogas deve ser reconhecido como um sujeito dotado 

de certo grau de autonomia sobre suas decisões e escolhas. A perspectiva defendida 

é que o jovem precisa ser visto como sujeito do movimento de saída do tráfi co de 

drogas e não como mero objeto de ações que visem “resgatá-lo” ou “salvá-lo” de sua 

condição. Assim, apostou-se na formulação de uma metodologia destinada à criação 

de alternativas sustentáveis para aqueles inseridos em redes ilícitas, em especial no 

tráfi co de drogas, que manifestassem o desejo de sair desta rede44. 

“A gente resolveu fechar esse grupo de criação de alternativas na Maré, porque era 

onde a gente estava, era onde eles tinham acesso e onde poderíamos circular com 

mais facilidade.” • NALVA SILVA

O eixo criação de alternativas envolveu acompanhamento direto dos participantes 

(individual e familiar); ofi cinas com os jovens; atividades externas (por exemplo, 

passeios culturais) e articulação de Redes.

“O atendimento direto engloba visitas domiciliares, atendimentos, preenchimento da 

fi cha social com toda a trajetória do adolescente, o seu envolvimento no tráfi co e como 

se deu, seu vínculo com a rede, seus vínculos familiares, a sua relação com a escola, isto 

é, traçar um panorama geral das demandas que iam surgindo desses participantes e 

realizar os encaminhamentos necessários em diferentes áreas, como saúde, educação, 

profi ssionalização, orientação jurídica.” • ANDRÉA SILVA RODRIGUEZ, EDUCADORA

Atendimento direto45 

De agosto de 200546 a julho de 2006, o projeto atendeu 137 adolescentes e jovens 

(com idades entre 12 e 25 anos) e suas respectivas famílias. Porém, a rotatividade na 

participação dos benefi ciários difi cultou a realização de um acompanhamento mais 

sistemático por parte da equipe técnica em cada caso, o que é fundamental para a 

criação, implementação e avaliação de metodologias neste campo. Para equacionar 

esta difi culdade, com base nas avaliações feitas ao longo do projeto, defi niu-se que, 

no período de agosto de 2006 até dezembro de 200747, o atendimento direto seria 

feito de forma mais aprofundada com um grupo fechado de 30 participantes, não 

sendo mais possível a inserção de novos membros. 

Grupo fechado - Nesta segunda fase do Programa, foram aplicados dois questionários 

aos participantes, que serviram como instrumentos de acompanhamento e avaliação: 

o primeiro era composto de 64 questões complementares à fi cha social aplicada 

desde o início do projeto; o segundo instrumento atualizava as informações levantadas 

(referentes ao perfi l sócio-econômico-cultural, confi guração familiar, escolarização, 

saúde, vínculo com a rede ilícita, histórico institucional e experiências de violência) 

e incluía uma avaliação dos resultados do projeto na vida deste grupo. 

A análise aprofundada das trajetórias desse grupo fechado possibilitou a obtenção de 

novos elementos que subsidiariam a proposição de ações voltadas para adolescentes 

e jovens inseridos em redes ilícitas nos espaços populares. 

Sobre as ofi cinas com os(as) adolescentes e jovens 

As ofi cinas oferecidas pelo projeto tiveram como objetivo desenvolver uma proposta 

pedagógica que permitisse a ampliação das experiências espaço-temporais dos 

participantes, bem como a formação e coesão de um grupo, com possibilidades de 

construção de novas identidades, novas redes sociais e um olhar mais crítico sobre 

suas realidades de vida, direitos, deveres e campos de escolha. Nesta perspectiva, as 

ofi cinas oferecidas na primeira fase do trabalho de criação de alternativas priorizaram 

linguagens plásticas, imagéticas e audiovisuais (fotografi a48, cartonagem49, vídeo50), 

aliadas a uma ofi cina de abordagem psicossocial51.

Na segunda fase do projeto, optamos por substituir as ofi cinas de vídeo, fotografi a 

e cartonagem pelo grafi te. O planejamento do trabalho foi revisto para responder 

adequadamente ao novo movimento do grupo fechado. Por outro lado, a ofi cina de 

abordagem psicossocial foi mantida, já que os técnicos do Programa consideravam 

esta intervenção imprescindível. Porém, as ofi cinas que antes ocorriam na instituição 

passaram a ser realizadas no espaço da rua - nos locais usuais de encontro desses 

adolescentes e jovens na comunidade - buscando integrar a intervenção psicossocial 

com o trabalho de grafi te.

Relatório ICCO.44. 

Equipe técnica: assistente social, 45. 

pedagoga e psicólogos.

Data de início do eixo Criação de 46. 

Alternativas.

Término do programa.47. 

As Ofi cinas de Fotografi a visaram ofe-48. 

recer visibilidade às práticas cotidianas 

protagonizadas por jovens residentes 

na Favela da Maré. Este trabalho pre-

tendeu apontar novos olhares sobre 

a riqueza presente na comunidade, 

ao invés de evidenciar e explorar a 

violência como eixo norteador da vida 

nesse lugar.

A Oficina de Cartonagem surgiu da 49. 

parceria com o SEBRAE e teve como 

objetivo principal capacitar para a con-

fecção de objetos utilizando o papel e 

papelão com diversos acabamentos. 

Visou à geração de renda e envolveu 

os jovens e alguns membros de suas 

famílias.

A Ofi cina de Vídeo buscou sensibilizar 50. 

os jovens para a linguagem das ima-

gens, despertando a criatividade e o 

senso crítico na análise dos discursos 

sobre a favela e seus moradores pela 

grande mídia. Buscou valorizar e fi xar 

um olhar próprio dos jovens sobre a 

sua realidade.

Nas Ofi cinas de abordagem Psicos-51. 

social, buscamos o entendimento e a 

análise crítica sobre a opção pela vida 

no tráfi co, juntamente com a cons-

trução e o fortalecimento de ações 

que visassem à construção de outras 

alternativas, sendo organizadas de 

forma a proporcionar e estimular um 

ambiente de constantes trocas coleti-

vas através da utilização de diferencia-

dos recursos (música, poesia, debates, 

rodas de leitura, exibição de vídeos, 

dinâmicas de grupo, dramatizações 

entre outras).
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Ofi cinas na rua

Esse movimento em direção à rua possibilitou um contato direto com o cotidiano dos 

jovens em seus espaços de convivência comunitária, possibilitando a percepção de como 

se comportam e se relacionam em diferentes contextos: práticas, relacionamentos, 

posicionamentos, posturas, linguagens e discursos. 

Esse trajeto de ofi cinas na rua apontou para a riqueza do trabalho com a música 

e com os elementos da cultura hip hop, de modo que letras de funks e raps foram 

linguagens que muitas vezes compuseram o planejamento das ofi cinas de grafi te e 

da própria intervenção psicossocial. 

“Foi maneiro, porque também é uma porta pro jovem sair do caminho do crime e 

também porque o jovem não sabe o talento que tem, e tem muitas garotas que estão até 

hoje grafi tando, as mina da rua 8, estão grafi tando até hoje, até porque ainda tem o curso 

de grafi te. Porque tem jovens que estão se amarrando em fi car desenhando, aquilo ali 

querendo ou não é um meio de ajudar o jovem.” • FÁBIO, JOVEM PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

Atividades externas

As atividades externas consistiram em saídas do grupo para locais como museus, 

parques, teatros, pontos turísticos da cidade, eventos culturais, atividades de arti-

culação com outros grupos de jovens, como o Fórum de Juventudes, dentre outros. 

Mais do que um momento de lazer, essas atividades forneceram a possibilidade do 

estabelecimento e fortalecimento de vínculos tanto dos jovens com a equipe quanto 

entre eles, dimensionando e fortalecendo sua identidade de grupo e, principalmente, 

a própria defi nição e vivência do conceito de cidadania através da ampliação de sua 

mobilidade espacial e do exercício do direito à cidade.

DESAFIOS DO TRABALHO COM JOVENS ENVOLVIDOS EM REDES ILÍCITAS 

E DIFICULDADES PARA A CRIAÇÃO DE ALTERNATIVAS

• Tempo maior para a formação de um vínculo de confi ança entre os participantes 

do projeto e a equipe. Resistência inicial de não quererem falar - ou se expor;

• Restrita circulação pela cidade, o que ocasionava sérias difi culdades na efetivação 

de encaminhamentos que atendessem as demandas identifi cadas no grupo nas 

áreas de saúde, educação, trabalho, orientação jurídica, entre outras;

• Baixa escolaridade e qualifi cação profi ssional, o que incidia negativamente nas 

tentativas de inserção em cursos técnicos ou profi ssionalizantes, cujos critérios 

de aceitação muitas vezes excluíam este público;

• A falta de conhecimento mais aprofundado sobre as realidades desses grupos, pela 

sociedade em geral, gera forte discriminação social e desejo de distanciamento;

“Uma rede que envolveu num determinado momento 
atores da sociedade civil e do poder público, 
fundamentais  para se pensar, de forma coletiva, 
proposições voltadas para a criação de alternativas.” 
RAQUEL WILLADINO
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• Pouca ou rara oportunidade no mercado de trabalho;

• Espaços formais que muitas vezes se negam a se relacionar com adolescentes 

e jovens com histórico de inserção em redes ilícitas;

• Exíguas parcerias governamentais e/ou falta de preparo das políticas públicas 

para lidar com este segmento.

O QUE SE APRENDEU NO TRABALHO COM CADA 

JOVEM ATENDIDO PELO PROGRAMA

Os desafi os são vários, no entanto, o processo levou a um aprendizado sobre aspectos 

que contribuem para o trabalho de criação de alternativas:

• Entender e acompanhar o ritmo dos jovens para estabelecimento da relação de confi ança 

não só no espaço da própria instituição, mas também em outros contextos;

• Trabalhar a existência de opiniões diversas em territórios de confl itos;

• Contribuir para a ampliação da capacidade de expressão verbal dos participantes. 

“A expressão verbal era difícil, tinha que aprender a conversar, aprender a dizer o 

que estava pensando, a dizer o que estava sentindo, às vezes ele queria, mas não 

saía, não sabia como expressar e a gente foi exercitando isso.” • ANDRÉA SILVA RODRIGUEZ 

• Ouvir os jovens a partir de uma postura compreensiva em relação a seus temores, 

confl itos e oscilações, buscando fortalecer seu desejo de sair do tráfi co de drogas 

no campo subjetivo e, paralelamente, articular parcerias que auxiliem na criação 

de condições estruturais para sustentar este movimento de saída;

• Promover a circulação pela cidade e o encontro com a diferença, buscando 

estratégias para - juntos - superar anseios e limites: 

“O que eu vi na prática, foi a difi culdade para encaminhamento, porque eles não 

saem dali, não circulam, seja para fazer um tratamento de saúde, para ir à escola.” 

• ANDRÉA SILVA RODRIGUEZ

• Contribuir para superação de estigmas gerados pelo preconceito em relação aos 

moradores de favelas. 

“É a nossa roupa, o jeito que a gente anda, parece que os ricos não gostam da nossa 

cultura, não gostam do jeito que a gente anda, se eu sair para a Zona Sul eles vão se 

espantar. Na Zona Sul, você sendo pardo e estando de chinelo você é bandido, mas se 

você é pardo, está bem arrumado, com um tênis caro, um relógio caro e cordão de ouro, 

você já vê que as madames não te enxergam como ladrão. Elas se assustam, mas nem 

tanto quanto se eu estivesse de chinelo Kenner. O que eu acho muito feio mesmo é ver 

alguém escondendo alguma coisa, eu não sou ladrão e vejo gente escondendo (pensando 

que a gente vai roubar) aí é que dá vontade de mesmo de roubar e falar ‘eu roubei porque 

você fez isso e isso’. Aí dá mais revolta.” • FÁBIO, JOVEM PARTICIPANTE DO GRUPO FOCAL

• Conhecer a trajetória e as motivações do envolvimento do jovem no tráfi co; 

ampliar a compreensão dos fatores associados ao envolvimento em redes ilícitas 

e aos movimentos de entrada e saída reforçando o lugar do jovem como sujeito 

destas escolhas, em detrimento da ênfase na estratégia de “retirada” por um 

agente externo. Trabalhar a questão da responsabilidade e o compromisso com 

a mudança como estratégias de afi rmação de autonomia;

• A importância de não trabalhar sozinho, mas, sim na direção de mobilizar diversos 

atores da sociedade na criação coletiva de estratégias de intervenção e formulação 

de políticas e ações públicas que dêem sustentabilidade ao movimento de saída 

da rede ilícita.

RESULTADOS

• A produção de conhecimento específi co sobre o tema aliada à formação de 

pesquisadores de origem popular;

• A sustentabilidade do processo de afastamento do tráfi co por vários participantes 

do Programa;

• O início de um diálogo com as escolas da região na perspectiva de pensar estratégias 

conjuntas que viabilizem o retorno ao contexto escolar de adolescentes e jovens 

com histórico de atuação na rede ilícita;
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• A inserção de alguns jovens em trabalhos na própria comunidade a partir de uma 

ação de sensibilização junto a comerciantes locais;

• A inserção dos participantes em cursos e/ou projetos de outras instituições (Guia 

Cívico, Ponto de Cultura, Promundo, entre outros);

• A experiência de maior circulação dos adolescentes e jovens pela cidade articulada 

à ampliação de suas redes sociais;

• A criação e articulação de uma rede de atores envolvendo sociedade civil e poder 

público - a Rede Rotas (que se mantém até hoje, mesmo após a fi nalização do 

programa) -, mobilizada e articulada em torno da problemática do trabalho de 

crianças, adolescentes e jovens no tráfi co de drogas.

A Rede Rotas surgiu em 2004 a partir de um conselho que deveria funcionar como 

uma instância consultiva do programa, oferecendo suporte técnico e político às 

ações desenvolvidas. O conselho evoluiu para uma articulação mais ampla, reunindo 

diversas organizações. Em 2005, o Observatório de Favelas promoveu duas atividades 

que foram chamadas “Espaço de Diálogo (ED) sobre estratégias de enfrentamento 

do trabalho de crianças e adolescentes no tráfi co de drogas”. 

“A Rede Rotas teve dois momentos importantes (em 2005), dois espaços de diálogos 

sobre estratégias de enfrentamento ao trabalho de crianças e adolescentes no 

tráfi co de drogas. A partir daí conseguimos reunir alguns atores do Rio de Janeiro 

que tinham vínculo com essa temática e esses atores foram se comprometendo, ao 

longo desse processo de diálogo, formando uma rede voltada para essa discussão.” 

• FERNANDO LANNES

Formaram-se um comitê executivo - voltado para a elaboração de uma agenda comum 

de combate ao problema - e um comitê técnico - voltado para a discussão em torno 

das metodologias que têm sido usadas nesse enfrentamento. 

Uma Carta de Princípios, instrumento que teve como propósito a sistematização e 

explicitação das referências éticas, políticas e técnicas que orientavam o trabalho da 

Rede Rotas, foi a base a partir da qual os membros da rede passaram a desenvolver 

suas ações, diálogos e estratégias.

Na perspectiva de criar um referencial comum - teórico e conceitual - para trabalhar 

com a questão, o comitê propôs um curso de formação continuada, criando acesso a 

informações e estudos mais amplos sobre os desdobramentos da abordagem do tema 

tráfi co de drogas em termos de políticas públicas, metodologias de ação e iniciativas 

integradas. Tal ação serviu para aproximação, articulação e troca de experiências 

de intervenção entre ONGs, Juizados da Infância e Adolescência, órgãos ligados ao 

sistema de execução de medidas sócio-educativas (DEGASE), escolas, serviços de 

educação, saúde, lazer e cultura, de dentro e fora da Maré, lideranças comunitárias 

e outras instituições que tinham interesse de atuar em rede. 

“Uma rede que envolveu num determinado momento atores da sociedade civil e 

do poder público, fundamentais para se pensar, de forma coletiva, proposições 

voltadas para a criação de alternativas. A gente conseguiu conquistar um bom nível 

de articulação que possibilitou a sensibilização de diferentes atores, conseguindo 

agregar 40 destes atores no ano de 2006, um trabalho de troca conceitual e 

metodológica. Naquela época, a gente desenhou de forma coletiva um programa 

de formação e aí cada uma das organizações assumiu a formação sobre um tema. 

Então discutimos educação, discutimos a questão do mundo do trabalho, discutimos 

a questão da letalidade de adolescentes e jovens” • RAQUEL WILLADINO

O processo de capacitação e formação contou com a parceria da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, através do Núcleo de Estudos sobre Saúde do Adolescente (NESA) 

e ofereceu certifi cado de extensão universitária para os participantes do curso. 

A capacitação foi desenvolvida entre agosto e dezembro de 2006 e teve como 

desdobramento a realização de um seminário de avaliação das ações empreendidas 

ao longo de 2006 e planejamento para o ano 2007. Na ocasião, os participantes 

reafi rmaram o compromisso com as ações da Rede Rotas, estando claro que a fase de 

mobilização por parte do Observatório de Favelas estava concluída e que a instituição 

seria apenas mais uma entre as entidades que integravam a iniciativa. 

Em 2007, o trabalho se articulou a partir da discussão e do encaminhamento de 

situações concretas trazidas pelas diversas instituições que compõem a Rede. Nosso 

objetivo maior nesta fase foi avançar na formulação de recomendações e propostas 

da Rede Rotas no que tange ao enfrentamento da situação de adolescentes e jovens 
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inseridos em redes de trabalho ilícitas e no esboço de políticas alternativas àquelas 

que temos no cenário atual. Investimos mais na visibilidade e no contato entre a Rede 

Rotas e as comunidades da Maré. A partir de uma avaliação sobre os alcances da 

Rede, percebemos que era primordial um maior envolvimento dos moradores desses 

espaços na discussão e assim fomos criando mecanismos de inserção e participação 

popular tanto nas propostas como nas ações da Rede. 

Em 2008, os encontros passaram a ocorrer em instituições da Maré e fi cou defi nido 

que as ações da Rede Rotas estariam voltadas para a construção coletiva de uma 

metodologia de acolhida/recepção intersetorial, envolvendo vários campos (educação, 

saúde, profi ssionalização, âmbito jurídico), para os casos específi cos que envolvem 

adolescentes e jovens na rede de trabalho ilícita. Esta decisão partiu da constatação 

de que o desejo de inserção desses grupos em outras redes sociais diferentes do 

tráfi co ou a busca por uma série de serviços que o auxiliem no movimento de saída 

da rede ilícita (como a escola, os serviços de saúde, o sistema de justiça) esbarram 

em algumas difi culdades relacionadas a processos de estigmatização e desejo de 

distanciamento que se tem deste jovem em vários setores sociais. 

Por isso, escolheu-se iniciar um processo de sensibilização sobre o tema em escolas 

públicas da Maré. Em paralelo, buscamos uma articulação com a Rede Intersetorial de 

Proteção à Criança e ao Adolescente com Histórico de Desescolarização (RIPCAHD), 

que atuava desde 2006 na Maré. Ao longo de 2008, foram realizadas atividades com 

professores e alunos sobre o tema da evasão escolar associado à inserção em outras 

redes como o tráfi co de drogas, numa tentativa de realizar uma análise desta situação 

no âmbito escolar e suas estratégias de enfrentamento.
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REFLEXÕES E 
APRENDIZAGENS

Como as experiências contribuem para a prevenção à violência 

contra jovens de espaços populares? Que aprendizagens geram?

As experiências sistematizadas e descritas no item Organizações e Experiências nos 

aproximam das diferentes contribuições que as organizações produzem no processo 

de prevenção à violência. Confi guram-se como espaços positivos e criativos para os 

jovens de convivência social a partir do diálogo e da consciência sobre problemas 

sociais e direitos humanos; onde há o reconhecimento das múltiplas habilidades 

e potencialidades dos jovens - dentre estas, a refl exão, a oratória, a articulação e 

mobilização, a música, o teatro, o basquete, a cultura e a leitura, dentre outras inúmeras 

formas de expressão; em que há a circulação das informações e das trocas positivas 

com outros jovens; em que os jovens são acolhidos por educadores que reconhecem 

seu potencial positivo e atuam a partir e através deste potencial.

A partir da inserção dos jovens nos diferentes projetos, emerge uma imagem associada 

à criatividade e ao valor social de cada um e da ação coletiva da qual participam, 

e, desta forma, são produzidos efeitos nos contextos sócio-culturais em que estão 

inseridos. Estas ações juntas podem alterar a produção de estigmas estabelecidos 

em relação à comunidade, como a percepção desta como uma localidade isolada e 

desconectada da vida urbana e, portanto, diferenciada no plano do tratamento, do 

valor da vida e da presença do Estado.

Com base nesses aspectos, nesta parte da publicação, temos como objetivo apresentar 

os principais elementos refl exivos suscitados pelas experiências sistematizadas, 

tomando como eixo central, as aprendizagens geradas pela prática. Como já mencionado, 

são inúmeros os eixos possíveis de análise e elaboração do material sistematizado. 

Por se tratar de uma produção coletiva, visto que a sistematização é um processo que 

deve gerar diálogos entre os atores que fazem parte da experiência e das elaborações 

sobre estas, buscamos destacar os pontos centrais gerados pela leitura do material 

sistematizado no campo. Partimos do destaque às singularidades de cada uma das 

experiências sistematizadas, a cultura institucional e social em que estão inseridas, 

4
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para conhecer e identifi car elementos de transversalização e construção de novos 

conhecimentos no que se refere à atuação de organizações sociais para a prevenção 

à violência contra jovens de espaços populares. 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E JUVENTUDE

A(s) juventude(s) em suas múltiplas facetas se consolida(m) como tema central e/ou 

de fundamental importância nas organizações sociais estudadas, pois favorece(m) a 

construção de novos conhecimentos, qualifi cações intra-institucionais, disseminação de 

experiências e, sobretudo, porque representa as inúmeras possibilidades de intervenção 

e de construção de novas realidades. As organizações partem do reconhecimento 

do jovem como sujeito de direitos e como agente de mobilização e transformação 

na sociedade e, por isso, contribuem diretamente para sua formação como “jovem 

ativo”, no sentido daquele que produz ação na sociedade. 

A organização se estabelece como referência para o jovem no que diz respeito à criação de 

oportunidades, informação sobre direitos e encaminhamentos jurídicos, local de convivência 

com outros jovens; de diálogo com educadores; de reconstrução de valores sociais muitas 

vezes perdido, sobretudo, o uso da palavra no lugar da agressão e da violência. 

PERCEPÇÕES SOBRE A VIOLÊNCIA

As percepções sobre a violência contra jovens concentram-se, em grande medida, na 

identifi cação dos efeitos da violência policial, por ser aquela que demarca a relação 

como os jovens nos espaços populares e confere maior exposição destes às situações 

de vulnerabilidade e de violência perpetradas pelo Estado.

“A polícia chega pra reprimir mesmo, não pra prevenir. Então, a relação é muito 

problemática. Em Peixinhos, a polícia é muito desacreditada. A Instituição Policial 

aqui é muito desacreditada. (...) O tratamento que eles dão às pessoas que 

moram em áreas mais marginalizadas são os piores possíveis. Eu já vi relatos de 

conhecidos meus, em que a polícia, numa suposta denúncia de tráfi co, eles chegam, 

simplesmente, arrombam a porta, quebram tudo, batem nas pessoas, levam pra 

delegacia sem nenhuma acusação, sem nenhuma prova.” • DANIEL GONZO, BOCA DO LIXO

“O que a gente tem em relação à polícia é muito mais depoimento de ‘Ah! Eu tava 

passando não tava fazendo nada e levei baculejo’,. Então é muito tensa essa relação, 

confl ituosa e não de confi ança, sentimento de proteção em relação à polícia.” • 
LUCIANA PIONÓRIO, GAJOP 

“Pelo que eu percebo, realmente, o clima fi ca bastante tenso, porque eles sabem 

que a polícia, quando entra na comunidade, é sinal de confl ito e inocentes podem 

pagar por isso. Isso fi ca muito claro. E, ao mesmo tempo, eles não podem, nem 

vão de encontro ao tráfi co, então é uma posição muito de se proteger das duas 

situações, de não estar no meio disso, de procurar não entrar em confl ito nem com 

uma parte, nem com outra. Porque eles sabem que a polícia sai, eles continuam 

ali; então, nem vale a pena estar delatando trafi cantes, nem vale a pena ter uma 

aproximação com a polícia.” • LUCIANA PIONÓRIO, GAJOP 

“Porque eu sou contra o policial corrupto, porque eles entram na favela, eles não vêm 

atrás de prender trafi cante, eles não vêm atrás de prender maconheiro, eles vêm atrás 

de dinheiro! Porque se eu sou uma trafi cante e um policial, ele chega em cima de mim, 

se eu tiver com um milhão, um milhão e meio no bolso, meu querido, ele leva e eu fi co 

no tráfi co! Então, o certo tem que ser a lei trabalhar dentro da lei. Eles ganharem o deles! 

Não ele vir receber dinheiro do trafi cante. Porque se você é um deles, e eles chega em 

você, você não tem o dinheiro, o que eles fazem? Eles metem-lhe a coronhada no pé da 

orelha, lhe derrubam. Quando acabam, botam você dentro do camburão, desmaiado. Isso 

não é de lei, não.” • MULHER NÃO IDENTIFICADA, GRUPO DE DISCUSSÃO COM USUÁRIOS, MÃES E JOVENS, CEDECA
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Os relatos coletados apontam a violência policial como uma situação bastante presente 

no cotidiano das comunidades. O descrédito com esta instituição refl ete-se também em 

um descrédito generalizado com o Estado, uma vez que ela é, frequentemente, a única 

forma de atuação do Estado em algumas áreas. Mas a polícia não é a única responsável 

pelas situações de violência, havendo ainda as formas de violência praticadas entre jovens, 

conectadas, na maior parte das vezes, com seu envolvimento em atividades ilícitas.

ATUAÇÃO DIRETA SOBRE OS “SINAIS DE ALERTA” DIANTE DO RISCO 

DE ENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES ILÍCITAS

A percepção diante do “risco” para o envolvimento com as redes ilícitas a que estão 

submetidos os jovens está sempre no discurso e atua como um “sinal de alerta” para as 

intervenções desenvolvidas. As diferentes motivações e circunstâncias para o envolvimento 

com atividades ilícitas suscitam formatos e conteúdos de ações para a prevenção, que 

ofereçam “proteção” a partir da ampliação das oportunidades de “não envolvimento”.

“Explique melhor essas pessoas em risco.”

“O risco se engendra a partir da confi guração social construída a partir da visão de uma 

elite. Olha... uma escola que há tempos não dialoga abertamente com a realidade na 

qual está inserida, todo um legado de descaso do poder público, toda uma herança 

de marginalização das camadas mais pobres da sociedade construindo com isso o 

estereótipo do favelado (preto, pobre e inculto) faz com que todos aqueles que não 

desfrutam plenamente dos direitos básicos fi quem expostos a uma situação de risco, em 

quem desaba mais severamente a exclusão, como no caso dos jovens do sexo masculino, 

negros, desempregados, com baixa escolaridade e moradores da periferia das grandes 

cidades se encontram em estado de risco mais latente.” • DANIEL GONZO, BOCA DO LIXO

 “... mesmo aqueles que não se sentem fascinados, eles acabam sendo, sem opção. 

A gente tem muitos jovens aí que hoje estão no AfroReggae que é... entraram pra 

criminalidade, pro tráfi co, ou... como ladrão, ou roubando pra poder sustentar a 

família, pra poder, é uma opção de trabalho, tanto que o jovem, quando ele se refere 

ao tráfi co, ele fala da fi rma: ‘Eu tô na fi rma do fulano. Eu tô na fi rma do sicrano’. 

Entendeu?” • CARLOS CAVALCANTI, AFROREGGAE

É muito importante considerar que o entendimento do “risco” não se coloca em uma 

relação determinista com o ambiente e as condições sociais, mas como um conjunto 

de fatores que se articulam em múltiplas escalas - do subjetivo ao estrutural. Desta 

forma, estar em risco signifi ca estar mais suscetível ou vulnerável a situações que 

tendem a fragilizar ainda mais as condições de vida e, por conseguinte, aumentar as 

chances de violência, inclusive a letal. Na medida em que um jovem se envolve com 

uma atividade ilícita, ele se expõe mais a situações em que há presença de armas, 

práticas violentas - como os confrontos entre grupos rivais ou com a polícia -, e ainda 

uma restrição do acesso a redes de proteção, como por exemplo, o acesso a serviços 

de saúde e a circulação pela cidade. A inserção nos projetos sociais como alternativa 

ao envolvimento com atividades ilícitas.

A INSERÇÃO NOS PROJETOS SOCIAIS COMO ALTERNATIVA 

AO ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES ILÍCITAS

Considera-se que a necessidade do “reconhecimento” social mobiliza em grande 

medida o envolvimento de jovens em atividades ilícitas. No contraponto, algumas 

experiências sugerem que os projetos sociais ocupem o “lugar” daquele espaço que 

também gera reconhecimento, ressalta a visibilidade positiva das habilidades dos 

jovens e se transforma em ações afi rmativas da potência da juventude.

“Olha, a partir do ponto de vista de que, acho que, o principal motivo, a principal 

motivação desses jovens para estarem inseridos no tráfi co é pra que eles consigam, 

num primeiro momento, uma aceitação social, seja andar com tênis da moda ou 

com a roupa da moda. Enfi m, acho que o esporte, o basquete de rua é uma saída 

pra que esse jovem tenha um destaque dentro da sua comunidade e que seja visto 

como alguém que fez a diferença ou faz a diferença e que ele possa servir como 

exemplo, espelho para outros jovens. Então, acredito que sim. Acredito, sim, que 

seja uma ferramenta que tenha essa possibilidade de estar modifi cando a realidade 

desses jovens...” • ROGACIANO FILHO, CUFA
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“Por que, o que acontece? Antes é... a motivação, quando a gente perguntava pros 

meninos: ‘Por que vocês entraram no tráfi co?’ Motivação econômica, ela aparecia 

como a primeira resposta. Motivação econômica articulada à difi culdade de acesso 

a um trabalho que eles considerassem decente e difi culdade no âmbito doméstico. 

Esses são os três elementos que motivam o ingresso. ‘Por que você permanece 

na rede?’ Aí vinha o elemento de ordem mais subjetiva como a adrenalina, o 

prestígio, a sensação de poder, em última instância, a possibilidade de algum nível 

de reconhecimento e visibilidade social. Eles se afi rmam a partir da inserção na 

rede ilícita, tá? E aí a dimensão da relação com o grupo, a dimensão identitária, elas 

começam a ter um peso mais contundente do que a própria motivação econômica. 

Porque rapidamente, uma vez inseridos na rede, eles percebem que a atividade não 

é tão rentável quanto eles pensavam.” • RAQUEL WILLADINO, OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

As experiências sociais geram ampliação de oportunidades e desta forma alteram as tra-

jetórias para aqueles jovens que buscam explicitamente esta mudança de caminho.

 “(...) Alguns buscam uma alternativa, outros nem se deram conta disso, mas só pelo fato 

de a gente estar ofertando pra eles algo que seja diferente aos olhos deles, acho que já 

é uma grande vitória. Só da gente estar ofertando pra eles uma outra possibilidade, um 

outro caminho, realmente é uma vitória muito grande.” • ROGACIANO FILHO, CUFA

“Não tem experiência de conversa. Pensar na vida... Eles vão vivendo! E eu perguntava 

mesmo e eles contavam ‘eu não penso na vida, eu não converso com ninguém’. 

Então, esse tipo de conversa que tinham comigo, no grupo, era uma coisa nova, eles 

estavam aprendendo, ‘isso que eu tô fazendo aqui, eu não faço em outros lugares, 

eu não faço com ninguém. Às vezes eu quero, eu preciso falar com alguém e não 

consigo falar’. Então, eu ia ajudando, era um exercício mesmo, mas, enfi m, todo 

mundo um dia foi aprendendo como falar, aprendendo a concluir coisas, se expressar 

e no grupo eles iam também avançando nisso. Então tinha música, a gente trabalhava 

com letras de músicas, análises, ver a música, cantar, ver qual era a mensagem, 

desenho, painéis, e aí a gente trabalhava projetos de vida, trabalhava a favela, as 

imagens que eles tinham sobre a favela, sobre juventudes, sobre o tráfi co, e aí é 

que iam aparecendo os elementos que eu ia trabalhando. E inventava jogos, então 

eu fazia, botei em várias situações, e fazia perguntas do tipo ‘o que eles fariam?’, e 

tinham várias situações, ligadas ao baile funk, ligado a roubo, ‘Eu tô num grupo, e 

me chamam pra roubar, eu vou ou não vou? Por quê?’, ou então ‘Eu tô em casa, tem 

baile e minha mãe não deixou eu ir, eu fujo?’ E nos atendimentos eles iam me dando 

informações que tinham acontecido com eles e eu aproveitava essas situações para 

jogar no grupo, como um momento do ‘o que fazer?’. Então tinha muito essa coisa de 

fugir pro baile, de usar droga, de roubar, de entrar no tráfi co, e aí eu fi z um jogo de 

perguntas e respostas, onde eles sorteavam as perguntas e eu tinha que responder 

no grupo, o que eles fariam se eles estivessem naquela situação ali. E aí eles falavam 

e os outros falavam se concordavam, ou se tinha uma outra maneira de lidar com 

aquela situação, e aí...” • ANDRÉA SILVA RODRIGUEZ, OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

AMPLIAÇÃO DE REDES SOCIAIS E ESPAÇOS DE RECONHECIMENTO

Algumas organizações sistematizadas não se referem a si próprias como organizações 

que trabalham diretamente para a prevenção à violência ou para a saída dos jovens 

do envolvimento com atividades ilícitas, por exemplo. Destacam, no entanto, que suas 

intervenções guardam elementos fundamentais de atuação no que se refere à ampliação 

de horizontes culturais, vivenciais e espaciais, indispensável para o fortalecimento de 

outras potencialidades e redes da juventude, que compõem o que identifi cam como 

prevenção à violência. Como vimos, materializa-se a idéia de que atuam na perspectiva 

de que a prevenção pressupõe o não-envolvimento com atividades ilícitas e, para tal, 

atuam criando condições para que os jovens tenham acesso a outras redes sociais e 

atividades que tragam outras perspectivas de vida, como cursos, programas culturais, 

atividades esportivas, teatrais, musicais e manifestações culturais, que promovam 

reconhecimento social, motivem, gerem “adrenalina”, “prestígio” e “sensação de poder”, 

sobretudo no que diz respeito ao poder de realização. 

“No início era justamente da gente provocar uma auto-estima neles e tentar desviar 

do caminho do narcotráfi co, porque todo jovem, principalmente naquela época e até 

hoje ainda continua assim, em várias favelas o caminho que os caras viam era o do 

tráfi co. Porque os trafi cantes na época eram os caras que chamavam a atenção deles, 

os caras tinham aqueles tênis caros. A gente, na época, isso que, em... se não me 

engano, em 96 eu mesmo nunca tinha visto isso. Eu vi um trafi cante dar lá pra uma 

garota uma televisão de cinco polegadas, pequenininha, de antena, que é tipo assim 

um radinho, eu nunca tinha visto aquilo. O cara deu pra poder conquistar a garota 

e tanto era que quando os garotos chegaram de viagem houve até que meio uma 
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ciumeira porque os garotos passaram a ser a grande atração da favela, não eram 

mais os trafi cantes com aqueles tênis Nike. Os garotos também já tinham o tênis 

Nike e até pelo fato deles estarem conhecendo vários locais que nunca pensaram em 

conhecer, como assim, na época era Metropolitan, artista, essa galera toda que eles 

tavam conhecendo. E isso aí começou a ter um, uma grande assim, grande aceitação 

na comunidade.” • TEKKO RASTAFARI, LUIS FERNANDO LOPES,  AFROREGGAE

A EFETIVIDADE DA EXPERIÊNCIA NO PROCESSO VIVENCIADO PELO JOVEM

A efetividade da ação de prevenção desenvolvida encontra-se na confiança de que 

os caminhos abertos a partir das experiências permanecerão abertos, gerando novos 

encontros e novas construções para os jovens envolvidos com os trabalhos. Ainda que as 

organizações sociais não garantam resultados de sucesso e fama a todos os participantes 

(como no caso das formações em teatro, esporte e música), não garantam continuidade ou 

permanência das ações coletivas (por não ser este o objetivo ou por falta de condições), 

ou que o próprio jovem necessite ampliar suas perspectivas e participar de novas escolhas 

em suas trajetórias, os resultados obtidos coletivamente infl uem diretamente na percepção 

coletiva que se constrói sobre o jovem e suas perspectivas de vida.

“É prevenção, é cuidado mesmo, dando outras oportunidades e apontando caminhos 

que, às vezes, não estão aqui, mas se você direciona e conquista essa cabeça, vai 

ser muito mais difícil ser conquistada para o mal. E a partir do momento que a gente 

começou a ter resultados concretos mesmo, de pessoas entrarem no mercado de 

trabalho, criando referências no próprio grupo, como eu sou referência dentro do grupo, 

que já fi z um fi lme assistido e premiado no Brasil inteiro, as pessoas acreditam que 

pode acontecer, sim, com elas.” • LUCIANA BEZERRA, NÓS DO MORRO

A RELAÇÃO DIFERENCIADA E AUTÔNOMA DOS JOVENS 

COM DIFERENTES ATORES SOCIAIS

A apropriação pelos jovens dos processos sociais vivenciados - quer sejam em ações 

em redes com outros jovens, quer sejam no diálogo com os organismos públicos, 

num processo explícito de maior autonomia - é referida pelas organizações como um 

importante resultado da ação que desenvolvem no tocante à prevenção à violência. 

“E o que a gente vê muito são os jovens se dando conta de que isso é possível e 

começando a pensar em perspectivas de futuro. Pra eles, que passam por esse tipo 

de atividades, sem abandonar, às vezes, outros sonhos que eles têm de trabalhos de 

outras naturezas. E aí, coisas que a gente vê são... eu acho que os resultados mais 

bacanas são esses resultados de autonomia.” • MARCOS GÓES, SOU DA PAZ

Perfi l e características do profi ssional que lida diretamente com o 

jovem (a conversa e o relacionamento como estratégias educativas)

O processo de formação e vinculação do educador/multiplicador/técnico é considerado 

fundamental para a interação entre o jovem, os jovens e os objetivos da experiência. 

Muitos educadores/multiplicadores/técnicos são oriundos das próprias experiências 

e atuam como monitores do processo de formação dos adolescentes e jovens. 

São identifi cados resultados singulares na trajetória de vida dos jovens vinculados 

aos projetos. Inúmeros são os relatos de histórias que se modifi caram a partir da 

inserção nas experiências sistematizadas. 

CONTRAPONTOS NA RELAÇÃO ENTRE EXPERIÊNCIAS SOCIAIS E A ESCOLA

A escola é vista pelos projetos sociais como um objetivo a ser alcançado e, em grande 

medida, é utilizada como referência para medir resultados do trabalho desenvolvido. 

O “retorno à escola”, “o não abandono escolar”, “a melhoria do desempenho”, “o 

interesse e a motivação pela leitura”, “o reconhecimento do valor do estudo” são 

resultados buscados pelas experiências. 

Por outro lado, evidencia-se a educação como um direito dos jovens, mas com o qual 

os mesmos não se identifi cam na mesma proporção com que se identifi cam com 

os projetos sociais. 
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 “Então, assim, a discussão é uma discussão de universalização efetiva de direitos e 

de garantir qualidade na educação que é oferecida nos espaços populares, e aí eu não 

quero saber se é branco, se é negro, se é índio, se é do tráfi co ou se não é do tráfi co, 

se é menino ou se é menina. Então, eu acho que em termo de conceito, o conceito é 

na direção da universalização de direitos. Agora, como é que você faz pra que esse 

menino chegue à escola? Que muitas vezes ele não está nem um pouco a fi m de 

chegar lá e a escola está muito menos a fi m ainda de recebê-lo, e aí é nesse sentido 

que algumas ações, e aí pode ser no âmbito da educação não formal ou da própria 

formação profi ssional que elas têm peso no trabalho de criação de alternativas. O 

elemento perverso é que muitas das ações interessantes que existem no campo da 

qualifi cação profi ssional e da educação não-formal não aceitam receber meninos com 

baixo nível de escolaridade ou classifi cam esse tipo de perfi l que está acostumado ao 

movimento, à rotatividade, que tem uma outra dinâmica de cotidiano e que leva um 

tempo pra conseguir assimilar, a incorporar um outro tipo de regra, um outro tipo de 

relação com o tempo.” • RAQUEL WILLADINO, OBSERVATÓRIO DE FAVELAS

EXPERIÊNCIAS SOCIAIS COMO ESPAÇOS DE RECONHECIMENTO 

SOCIAL NO PRESENTE

As organizações se confi guram no espaço do reconhecimento, local no qual o jovem 

se sente parte integrante de um processo, sente que tem alguém “olhando por e 

para ele”, prestando atenção em suas habilidades, quer seja no teatro, na música, no 

esporte, na oratória, na capacidade refl exiva, na delicadeza, na criatividade ou em algo 

que ele e o grupo de jovens valorizam. Há o reconhecimento não só do educador/da 

organização como também do grupo em que está inserido, no qual ele assume um 

lugar. Na escola, a disputa por espaços de reconhecimento, em geral, centra-se no 

desempenho escolar e nas habilidades do raciocínio lógico-matemático, nem sempre 

afi ns aos grupos populares com processos educacionais familiares diversos e em 

grande medida marcados pela baixa escolaridade. 

ESPAÇOS DE VALORIZAÇÃO DAS HABILIDADES PESSOAIS

Em contraste com os projetos sociais, a escola valoriza a disciplina dentro e fora de seu 

espaço para os deveres de casa e estudos, a habilidade de responder corretamente 

às perguntas conforme formuladas, a aquisição de aprendizagens para as quais o 

jovem não vê sentido no momento atual e que se direciona ao “futuro” - uma categoria 

muito difícil, em especial, quando se é oriundo de camadas populares, nas quais o 

“presente”, o “imediato” é o que conta para a sobrevivência.

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA COM OUTROS JOVENS E/OU ADULTOS 

(EDUCADORES, TÉCNICOS)

Nos projetos sociais, o que está em questão é a convivência que o projeto proporciona, 

as oportunidades de circulação, de diálogo com diferentes mundos, a prática da 

habilidade que lhe dá reconhecimento aqui e agora. 

As organizações se apresentam como espaços que ajudam a compreender a realidade 

e adquirir maior consciência sobre a vida e as difi culdades da vida, os sentimentos 

confusos, as contradições e os confl itos próprios da adolescência e juventude.

Espaços de construção de outro modelo de escola são possíveis, desejáveis e estão 

nos objetivos das organizações que atuam com jovens.

A metodologia de assessoria a grêmios estudantis - formação de redes a partir do 

ambiente escolar, na perspectiva da democratização da escola - desenvolvida pelo 

Instituto Sou da Paz demonstra a viabilidade de construção de pontos de encontro 

e contato entre os projetos sociais, seus princípios norteadores, metodologias e os 

processos educacionais em vigência.  

DESAFIOS DAS EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO EM QUE SE INSEREM

O contexto de violência como ponto de partida e também como limite da 

intervenção 

• A incidência direta da violência armada nas ações desenvolvidas. Evidencia-se 

que a concretude da violência armada é capaz de desequilibrar um longo trabalho 

de vitalidade e esperança produzida pelo projeto;
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• A existência de “limites para a violência” e também para a ação de paz dos 

projetos;

• Identifi ca relações complicadas entre jovens e a polícia e evidencia a existência 

de uma cultura do medo que perpassa a ação com os jovens e infl ui diretamente 

no contexto. 

ESTRATÉGIAS COMBINADAS E CONVERGENTES COMO UMA PROPOSTA 

DE INTERVENÇÃO DE MAIOR EFETIVIDADE

• Evidencia-se na percepção das organizações participantes do processo de 

sistematização que a experiência isolada não será responsável pela prevenção 

à violência em seu conjunto, mas acumula resultados em trajetórias pessoais 

que se ampliam. Observa-se que a convergência das ações guarda em si grande 

potência e refere a uma das recomendações que surgem do processo de 

sistematização aqui descrito: a importância da integração e articulação das 

ações, cuja unidade de intervenção é o território em que se está inserido com 

todas as suas relações sociais, dinâmicas intra e, sobretudo, extra-comunidade, 

produzidas na e pela cidade em seu conjunto. 

 “Os projetos de juventude, sozinhos não vão dar conta da prevenção à violência, mas 

é como é que toda a integração desse processo a gente consegue fazer e uma das 

coisas é centrar nossa ação em territórios.” • MELINA RISSO, SOU DA PAZ

• A potencialidade das estratégias coletivas: ocupação de praças, esporte, teatro, 

música, biblioteca, redes de discussão, contato individual provocando mudanças 

que transitam entre a ampliação da perspectiva individual de vida e a construção 

coletiva de valores e projetos positivos, o que incide diretamente sobre as 

escolhas, os caminhos, as alternativas.

APRENDIZAGENS E RECOMENDAÇÕES

Que recomendações as experiências geram para formulação de políticas públicas 

e/ou programas sociais?

Nos tópicos abaixo, apontamos questões que emergiram da descrição e análise do 

material levantado junto às organizações sistematizadas. Estes apontamentos sugerem 

uma leitura a respeito das políticas públicas e um conjunto de recomendações dadas 

a partir das experiências em tela. 

Política pública como um direito

Como ponto de partida, reforça-se a noção de que as políticas públicas são um direito, 

que necessita de aperfeiçoamentos, controle social e novas formulações. Projetos 

e/ou Políticas Sociais voltadas para jovens devem ser concebidos e desenvolvidos 

no marco dos direitos e da cidadania. Com efeito, é importante se estabelecer uma 

nova relação entre sujeitos de direitos e políticas governamentais, uma vez que 

estes sujeitos, na maior parte das vezes, desconhecem seus direitos e seu papel na 

sociedade. Formar sujeitos críticos, por meio de ações que reforcem os direitos do 

cidadão e que estimulem o exercício de práticas cidadãs, é um passo fundamental para 

que os projetos e políticas sociais produzam impactos também na prática cidadã de 

seus participantes. É necessário romper com a lógica de que, no caso particular das 

políticas para a juventude, os jovens são apenas objetos de políticas, e seguir para outro 

paradigma, segundo o qual os jovens são e devem ser a todo o momento participantes 

ativos na elaboração, implementação e avaliação das políticas a eles direcionadas. Para 

tanto, se faz necessário estimular a criação de mecanismos de participação e formação 

crítica dos jovens na perspectiva de uma formação autônoma e cidadã.

Território como ponto de partida

A importância dada aos diagnósticos sobre o território, uma vez que o recorte espaço-

temporal referenciado em levantamentos prévios contribui para a identificação 

de potencialidades e de características determinantes, é comum ao GAJOP, ao 

Observatório de Favelas e ao Instituto Sou da Paz. Essas organizações se utilizam de 
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dados secundários, ou mesmo informações por elas levantadas, para a delimitação 

de áreas de intervenção. O fato de serem organizações mais focadas na produção do 

conhecimento implica uma relação mais explícita com instrumentos de pesquisa de 

campo em que há o predomínio do registro escrito. Cabe ressaltar, no entanto, que 

registros vivenciais sobre o território, assim como os baseados em imagens (fotos, 

vídeos) produzidas, também são excelentes fontes de informação e vêm sendo 

aplicados pelas organizações sistematizadas. Afi rmamos que o diagnóstico prévio, 

além de antecipar problemas, é um importante instrumento de focalização. Por esta 

razão, é sugestivo, com base nessas experiências, que se adotem procedimentos 

de sondagem das características sócio-espaciais das localidades de intervenção e 

mesmo do entorno, incorporados ao planejamento das intervenções.

Uma cidade, um cidadão

Correntemente as comunidades populares são vistas como algo à parte da cidade. 

Esta percepção tende a reforçar idéias como a da “cidade partida”. Um tipo de 

abordagem que acentua estigmas ao conceberem o morador dessas áreas como um 

cidadão de segunda categoria ou, até mesmo, como um não-cidadão, o que justifi ca e 

legitima intervenções que tendem a reproduzir condições de marginalidade social. O 

reconhecimento da favela e da periferia como espaços singulares, porém integrados à 

vida na cidade, é uma estratégia presente em todas as organizações, com diferentes 

formas de abordagem. Essa estratégia é importante na medida em que fortalece vínculos, 

colabora para a superação dos estigmas e para o aumento da auto-estima e também 

permite a afi rmação daqueles espaços “esquecidos” de uma forma mais positiva na 

cidade. É relevante, neste contexto, que estratégias de interação e conexão entre a 

favela e outras partes da cidade sejam ampliadas e consolidadas. Por exemplo, pode-se 

citar a realização de atividades que promovam a circulação de jovens pela cidade e 

o contato com materiais (impressos, audiovisuais etc.), permitindo a incorporação 

de uma noção de cidade para além do local de moradia. É importante destacar que a 

mobilidade espacial tem sido um problema apontado não apenas por estes projetos 

em análise como também por outros projetos comunitários. A baixa mobilidade dos 

jovens, na maior parte das vezes, está associada a uma percepção limitada dos espaços 

da cidade, a processos de (auto-)estigmatização e baixa auto-estima, que se apóiam 

no não-reconhecimento dos moradores de espaços populares como pertencentes à 

cidade. Por este motivo, é fundamental reafi rmar as comunidades populares como 

partes integrantes e indissociáveis da cidade, seja a partir de estratégias pedagógicas, 

seja do ponto de vista simbólico e subjetivo.

A visão de conjunto, associada à superação das representações negativas, constitui uma 

etapa importante para a ruptura de ciclos que se baseiam no rebaixamento dos moradores 

daquelas localidades, na sua invisibilidade social e, com isso, na indiferença que permeia as 

situações de violência e maus tratos por eles vividas. Também permite que se estabeleça 

uma visão mais humana e contextualizada socialmente daqueles que se envolvem em 

atividades ilícitas, contribuindo para o reconhecimento por parte dos próprios jovens de 

que é possível, sim, encontrar caminhos alternativos para suas vidas.

As oportunidades de ampliação da mobilidade espacial na cidade, do acesso e 

valorização dos espaços públicos e em estratégias de “ocupação” do espaço têm sido 

uma estratégia bastante adotada pelas organizações analisadas. É necessário promover 

o acesso, o sentimento de pertencimento à cidade. Outro aspecto de fundamental 

importância no âmbito da relação entre território e prevenção à violência diz respeito 

ao lugar prático da relação entre favela e outras partes da cidade. Já foi dito que a 

favela e a periferia devem ser reconhecidas como partes indissociáveis da cidade, 

como a própria cidade, mas a implicação prática disso, além do reconhecimento 

simbólico, diz respeito à produção de signifi cados de pertencimento e direitos de 

cidadania para seus próprios moradores, no sentido de se romper com o estigma e, 

conseqüentemente, tornarem-se mais ativos e participativos na proposição, formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas.

METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO

As experiências aqui destacadas são desenvolvidas pelas organizações sistematizadas e 

possuem um conjunto de abordagens, mensagens e técnicas que compõe uma metodologia 

de intervenção. Seus elementos centrais podem ser integral ou parcialmente aplicados em 

processos pontuais e/ou conjugados e combinados em um mesmo território. Neste caso, 
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colocam-se como estratégias metodológicas, ferramentas e meios de abordagem que 

podem ser incorporados não apenas por outras organizações e pelo poder público, mas 

pela escola na sua prática cotidiana nos espaços populares, na perspectiva da construção 

de novas linguagens em seus processos educacionais. 

Ocupação de espaços públicos 

Ações coletivas e coordenadas de ocupação ou invenção dos espaços públicos, a partir de 

diferentes oportunidades de convivência, favorecem a construção de uma nova relação 

entre o jovem e a comunidade. Incentiva e estimula a construção de exemplos positivos 

que alteram a percepção sobre si próprio e o local em que vive, alterando desta forma a 

relação estabelecida entre a cidade, em seu conjunto, e a periferia. O trabalho de construção 

coletiva das praças públicas, o aproveitamento de um espaço sob um viaduto e a ocupação 

cultural através de uma biblioteca comunitária são exemplos da potência das estratégias 

de construção solidária, coletiva, coordenada, em que os princípios da convivência social 

baseada no diálogo prevalecem e que se fortalecem a partir do exercício cotidiano do 

direito à cultura, à educação e ao lazer. 

Ofi cinas informativas e refl exivas 

O trabalho sócio-educativo realizado com grupos de jovens, em que se ampliam as 

oportunidades de informação e refl exão sobre diferentes temas de interesses destes, 

permeiam as ações de diferentes organizações, com destaque para o desenvolvimento 

de ofi cinas com metodologias participativas, criativas e envolventes, que possibilitem a 

vivência pessoal dos temas. O trabalho educativo é central no processo de prevenção 

à violência na medida em que possibilita trocas mais efetivas entre jovens e entre 

jovens, os educadores e outros atores sociais. 

Formação em Direitos Humanos 

A Formação em Direitos Humanos contribui efetivamente para a disseminação do 

valor do direito como valor pleno, parte integrante da noção de cidadania e é uma 

experiência, realçada nesta produção, que se encontra consolidada por diferentes 

metodologias em curso no país, intituladas Educação Jurídica Popular, Promotores 

Legais Populares, dentre outras. 

Diálogo direto com jovem (e com a família) 

O trabalho social mais refi nado, que permite dialogar com a família e com o jovem 

após o envolvimento com atividades ilícitas e/ou que está submetido a medidas 

sócio-educativas ou prisões, requer uma estratégia pedagógica de grande sensibilidade 

e preparação por parte do profi ssional que desenvolve e aperfeiçoa esta abordagem. 

A noção de que é preciso ampliar a consciência e a informação objetiva sobre o 

problema vivenciado e, ao mesmo tempo, a construção coletiva de novas perspectivas 

de futuro qualifi ca o diálogo e o transforma em um diálogo educativo e, sobretudo, 

preventivo - na medida em que permite a expressão das inseguranças, dos medos 

e dos confl itos - e gera zonas mais compartilhadas de perspectivas marcadas pela 

não-violência. Neste aspecto, estabelecer formas de convívio e diálogo entre os jovens 

e seus pais/responsáveis constitui também uma abordagem necessária também 

para os jovens que não se envolveram em atividades ilícitas. É preciso reconhecer a 

difi culdade de jovens e pais se comunicarem e as conseqüências que essa falta de 

diálogo produz especialmente no que tange à reprodução de confl itos intra-familiares e 

a adoção de atitudes radicais, como a saída de casa por parte do jovem ou a agressão 

física por parte dos pais. 

Formação de teatro, música, esportes, educação e cultura 

O oferecimento de espaços de formação pessoal e profi ssional através de inúmeras 

potencialidades expressivas dos jovens ganha destaque nas estratégias de intervenção 

e, ao mesmo tempo, altera as trajetórias singulares e o contexto em que estão 

inseridas, gerando exemplos positivos pessoais e coletivos a serem seguidos. Sendo 

assim, um percussionista que amplia seus horizontes com um grupo, um jogador 

de basquete de rua que aprende a atuar em equipe, a vencer e a perder, um ator 

que se considera em pleno processo de formação, famoso ou não, um jovem que 

se responsabiliza por uma atividade comunitária que deu certo e/ou um jovem que 

é parte integrante articulada de uma rede ou aquele que freqüenta e participa de 

uma biblioteca comunitária localizada em território marcado pela violência trazem 

elementos positivos para o ambiente em que se inserem e para si mesmos. Essas 

percepções geram resultados diretos da intervenção e fortalecem o potencial de 

efetividade das ações. 
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ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS 

Em cada uma das experiências sistematizadas é possível destacar estratégias 

educacionais que, de uma maneira mais direcionada, constituem aprendizados 

pedagógicos que se apresentam como caminhos possíveis às escolas na busca por 

uma aproximação ao contexto comunitário. Diminuiria, assim, uma distância que 

muitas vezes se apresenta como um obstáculo no acesso de crianças, adolescentes 

e jovens ao ambiente escolar e que também contribui para a evasão escolar.

Os aprendizados das experiências estão inseridos em uma estratégia pedagógica 

preocupada em estabelecer laços com a comunidade - laços que também podem ser 

incorporados pela escola, na medida em que esta instituição, a nosso ver, pode (e deve) 

cumprir um papel para além de seus muros, funcionando como um espaço de referência 

nas comunidades onde estão instaladas, participando e estimulando o exercício da 

cidadania, através de atividades, parcerias e, sobretudo, pelo reconhecimento das 

práticas sociais dos moradores. Estas práticas, uma vez incorporadas, reconhecidas 

e valorizadas, são indispensáveis para o estabelecimento do diálogo e para que a 

escola compreenda o seu papel social junto ao seu entorno. É o que sugerem as 

estratégias educacionais aqui apresentadas:

Ampliação de repertório 

Um dos focos centrais do trabalho desenvolvido com os jovens diz respeito ao 

desenvolvimento da capacidade de argumentação, o exercício com a palavra, “reagir 

sem explodir” nas palavras de um jovem. Informar e promover o debate para desen-

volver o poder da argumentação em duplas, pequenos grupos e em grandes grupos 

sociais como a comunidade tem sido uma estratégia adotada. Isso tem permitido 

a incorporação de uma cultura do diálogo, que favorece uma “cultura de paz”, na 

medida em que os confl itos passam a ser mediados por processos não-violentos. A 

ampliação de repertórios, neste sentido, constitui uma alternativa pela via da expressão 

lingüística, corpórea e cultural da exposição de idéias e da administração dos confl itos. 

Ao mesmo tempo, a ampliação do repertório signifi ca o aumento da capacidade dos 

indivíduos e grupos de romperem com uma vivência particularizada e presentifi cada, 

uma vez que permitem uma ampliação de suas experiências de espaço-tempo, seja 

por intermédio dos livros, da música, do esporte, da construção coletiva.

Ampliação da consciência do jovem sobre a situação vivenciada 

Propor de forma dialogada uma discussão sobre a situação vivenciada pelo jovem, 

contribuindo para o aumento da consciência sobre a situação em que vive no presente, 

mostra-se fundamental para construção de projetos e de alternativas futuras (ampliação 

de visão de mundo, de experiência de espaço-tempo). Importante considerar que os 

jovens, por características pessoais, geralmente, “vivenciam muito rapidamente os 

processos pessoais” e por vezes não incorporam e/ou não apreendem os ensinamentos 

possíveis de serem gerados pela experiência. Criar condições para que a vivência 

coletiva e informada sobre os problemas se realizem em um ambiente de confi ança, 

em especial ouvindo também outros jovens e, sobretudo, sendo ouvido, é fundamental. 

Aqui também se inclui o diálogo entre jovens e família, na busca pelo fortalecimento 

dos laços familiares e para a criação de uma ambiência familiar mais receptiva às 

questões dos jovens (e vice-versa).

Informação sobre direitos humanos 

Trata-se de uma abordagem em que os direitos humanos estejam associados ao cotidiano 

e à realidade, de modo a se produzir ações contextualizadas e geradoras de mudanças, 

na perspectiva da participação cidadã. Neste contexto, os direitos humanos favorecem 

a consolidação de sentimentos de justiça e, sobretudo, de equidade, uma vez que 

devem prevalecer e serem consolidados a partir dos processos sociais. Quanto a isso, é 

importante favorecer a inserção política do jovem nos espaços coletivos existentes, assim 

como estimular sua organização coletiva e a criação de novas instâncias participativas, 

preferencialmente criadas e geridas de forma autônoma pelos jovens.

Espaço para ser ouvido e criar novos laços sociais 

É fundamental que o jovem perceba a experiência e o contexto em que se insere 

como um espaço de escuta e respeito, em que é permitido construir novas relações 

sociais. Os trabalhos com jovens também devem incluir lideranças comunitárias 
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adultas na medida em que essa estratégia contribui para o processo de “descoberta 

e reconhecimento” por parte dos adultos da potencialidade do trabalho com juven-

tude. Trata-se de estimular o contato entre gerações, permitir que os jovens sejam 

reconhecidos e valorizados pelos mais velhos e vice-versa, consolidando, assim, seu 

papel na construção de práticas cidadãs no contexto da comunidade.

Circulação dos jovens entre os espaços populares e por outras áreas da 

cidade, reforçando a formação de redes sociais e o direito à cidade 

Diferentes atividades de lazer e cultura, que envolvam a circulação entre os diferentes 

espaços da cidade, são de importância fundamental para ampliação das perspectivas 

e da visão sobre o espaço popular, numa relação dinâmica em que a cidade e os 

espaços populares aprendem mutuamente com uma convivência criativa e real, que 

deve ser potencializada. Como já foi ressaltado em outros momentos, a circulação 

pela cidade é um aspecto de fundamental importância para que se rompa com a 

estigmatização que os jovens incorporam e para que se reforce a auto-estima em 

torno de uma consciência e percepção da cidade como espaço de todos. Mas isso deve 

ser acompanhado de um trabalho de construção de uma cultura do pertencimento 

à cidade que não diz respeito apenas à circulação, mas também à incorporação de 

valores culturais e estéticos para além daqueles aos quais o sujeito está circunscrito, 

de modo a se ampliar seu repertório (como já mencionado). Ter um repertório ampliado 

é condição fundamental não apenas para a construção do diálogo, mas também para 

o acesso aos lugares. Neste sentido, enfatizamos a importância de se oferecer aos 

jovens novas oportunidades de acesso à cidade, de leitura desta, através de novas 

referências culturais e estéticas, operadas em diálogo permanente com suas referências 

próprias que não devem ser descartadas, mas, sim, reapropriadas e ressignifi cadas 

no contexto de um diálogo com a cidade.

Mobilizar os jovens para o trabalho social, organização em redes sociais 

A organização de ações em rede e a auto-referência como pertencente a um projeto 

social com objetivos e fi nalidades importantes para a comunidade e a sociedade 

como um todo instauram uma nova relação entre o jovem e o território em que 

reside. Quando se reconhece e se valoriza positivamente o ingresso dos jovens nos 

projetos sociais, evidencia-se um elemento a mais no saber prático construído pela 

comunidade diante dos inúmeros desafi os que enfrenta em seu cotidiano, em geral 

marcado pela desigualdade e pela violência. Os projetos sociais passam a adquirir 

valor acrescido no contexto social, não apenas restrito às trajetórias de vida dos 

jovens, suas famílias, mas ampliado a toda a comunidade. 

O jovem envolvido diretamente na construção de soluções e 

caminhos: “dar resposta com os próprios jovens” 

Construir respostas para violência com o próprio jovem é uma noção fundamental. 

Ele constrói coletivamente, através das diferentes intervenções realizadas a partir dos 

projetos, os caminhos que deseja trilhar. São propostas que muitas vezes superam as 

visões de outras gerações, que se apropriam da linguagem juvenil para recriar e criar 

novas possibilidades de existência no hoje e não apenas no futuro, como inúmeras vezes 

os processos sociais buscam. Os jovens devem ser cada vez mais envolvidos em todas 

as iniciativas pensadas para este segmento, do processo de concepção ao processo 

de avaliação, passando por todas as etapas do trabalho. O envolvimento mais direto de 

jovens nas equipes técnicas potencializa as intervenções e seus resultados.
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ANEXOS ANEXO 1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS

O Trabalho de Campo 

O processo de coleta de informações em cada uma das organizações participantes 

seguiu a estrutura metodológica abaixo, apresentada e discutida por ocasião da Ofi cina 

de Apresentação do projeto e pactuação das bases metodológicas, realizado em 

março de 2007, no Rio de Janeiro. Cada uma das cidades integrantes do projeto contou 

com um consultor especializado para realização das diferentes etapas. Os roteiros 

também foram construídos de forma participativa (anexo 1).  É fato que o número 

de atividades desenvolvidas, assim como o número de entrevistas realizadas e seus 

respectivos interlocutores, não é homogêneo e segue as características das diferentes 

organizações e experiências. O conjunto de fontes que originaram a sistematização 

de cada experiência pode ser consultado integralmente e encontra-se descrito.

Foram utilizadas diferentes técnicas para coleta de informações sobre as experiências. 

Após o trabalho de campo, todo o material foi categorizado, a partir do roteiro-base 

que norteou a coleta de informações no campo e a própria pré-análise do material 

levantado, considerando em especial as categorias muito particulares advindas de 

cada experiência, formas diferentes de expressão, apropriação dos conceitos, marcos 

explicativos, metodologias etc. 

Técnicas de Coleta de Dados

Visitas Técnicas - visita de aproximação entre o consultor e a organização parceira, 

com o objetivo de conhecer a instituição; seus gestores e equipes profi ssionais. 

Como produto da visita, foi feito o levantamento dos documentos já existentes, 

registro dos dados objetivos da organização e elaboração de uma agenda conjunta 

para o trabalho de campo. A partir desta visita foi defi nida a experiência social da 

organização a ser sistematizada. 

5



Esta é uma das etapas da Sistema-52. 

tização que sofreu limitações face 

ao processo de descontinuidade do 

projeto, que teve suas atividades pa-

ralisadas entre maio de 2007 e abril 

de 2008. Duas das organizações não 

chegaram a elaborar seus cadernos 

e o processo de construção coleti-

va intra-organizações das respostas 

não pôde ser desenvolvido como o 

planejado ainda no processo de tra-

balho de campo. Sugerimos que esta 

construção de conhecimento interno 

ao projeto seja continuada pela própria 

organização. Cada um dos Cadernos 

de Perguntas foi disponibilizado às 

diferentes organizações.
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Ofi cina de Linha do Tempo - esta técnica fora privilegiada para resgatar, em um 

grupo composto de gestores, educadores, coordenadores de projetos, a trajetória da 

organização em geral, e, em específi co, do projeto objeto da sistematização. 

Caderno de Perguntas - ao fi nal do traçado da Linha do Tempo cada participante 

elaborou perguntas que gostaria de fazer ao próprio processo de sistematização, 

perguntas consideradas as grandes inquietações de cada um dos profi ssionais que 

desenvolvem projetos em organizações que privilegiam o segmento de adolescentes e 

jovens. O Caderno de Perguntas possibilita que o processo de sistematização favoreça 

o aprendizado da própria instituição sobre a experiência desenvolvida52.  

Grupos de Discussão - usando a técnica do grupo focal foram convidados jovens 

benefi ciados pelos projetos para um resgate da sua experiência, assim como para 

levantar informações sobre suas vidas, suas comunidades, refl etir sobre a escola em 

que estudou ou estuda, opiniões sobre a escola e seus processos educacionais, sobre 

a condição dos adolescentes e jovens moradores de comunidades, sobre a violência 

na cidade e nas comunidades, sobre trabalho, renda, oportunidades e sobre o projeto, 

os resultados do mesmo sobre as suas vidas, suas percepções etc. 

Entrevistas - No projeto da sistematização foram previstas, por instituição, duas 

entrevistas com  gestores e/ou coordenadores de projetos, duas com educadores, 

duas com jovens benefi ciados pela experiência. Na maioria das organizações esta 

meta foi concretizada. Em algumas organizações, foram feitas mais entrevistas do 

que o previsto. Em outras, foram realizadas entrevistas com duas - ou mais - pessoas 

ao mesmo tempo.

Os(as) entrevistados(as) assinaram o Termo de Consentimento para utilização das 

informações fornecidas. 

Observação de Campo - As organizações têm uma agenda intensa de atividades. A 

observação participante tem por objetivo conhecer in loco o trabalho desenvolvido 

com os jovens. Algumas organizações não contaram com o trabalho de observação de 

campo, mas foram melhor estudadas através do uso dos sites e de outros materiais 

de disseminação especialmente produzidos por elas. 

Organização e categorização

• O material bruto colhido em campo recebeu tratamento da equipe técnica do 

projeto, tendo passado pelas seguintes etapas:

• Transcrição de fi tas e categorização realizada através do software Atlas ti; 

• Organização do banco de dados (acervo das entidades);

• Produção de texto preliminar construindo uma estrutura de redação que permitisse 

conhecer aspectos relativos à origem da organização e da própria experiência; 

• Produção de texto sobre cada organização e experiência em particular e sobre 

as análises sugeridas a partir do material de campo levantando, dando origem 

ao conhecimento prático sistematizado;

• Produção de roteiros para a publicação.

O eixo norteador do processo de análise do material levantado se apoiou nas perguntas 

iniciais da sistematização e ainda no próprio contexto em que se originou o projeto. A 

noção de violência associada à juventude, em prática na sociedade brasileira, suscita 

inúmeras refl exões e diferentes pontos de vista e deve ser essencialmente considerada 

no processo de análise das diferentes experiências sistematizadas. 
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ANEXO 2 - ROTEIROS

Análise documental e entrevistas objetivas

Contextualização da entidade e da experiência no contexto da entidade

(dados já disponíveis pelas entidades - análise documental, visita técnica)

• Número de jovens já atendidos

• Atividades desenvolvidas

• Valor de projetos

• Parcerias

• Processos sistematizados ou não 

• Estratégias já consolidadas 

• Articulação com poder público 

• Abrangência internacional

• Indicadores de resultados e de impactos já mensurados

• Equipe técnica (perfi l e grau de institucionalização)

Histórico da entidade (a gênese do processo) 

• Histórico da experiência a ser sistematizada (origem popular, resultado de projeto 

específi co, originada por um problema social - uma causa coletiva, um ideário...)

• Quais foram os problemas que originaram a experiência (o ponto de partida e a 

visão de futuro no momento da implantação)

• O processo de concepção e operacionalização (técnica e financeira da 

experiência)

Valores Institucionais

• Identifi cação das crenças, valores, conceitos norteadores da experiência siste-

matizada

• Fundamentação das linhas teórico-metodológicas

Roteiro de Entrevistas 

Pergunta(s) norteadora(s):

• Como a experiência contribuiu para a prevenção à violência contra jovens de 

espaços populares? (ponto de partida, método, resultados, processos)

• Que recomendações a experiência gerou para formulação de políticas públicas 

e/ou programas sociais?

Contextualização da experiência local 

• Problema a que se destinou e destina

• Dados específi cos sobre a comunidade, sobre os jovens, suas singularidades 

• Relação com a comunidade e com a sociedade, - espaços públicos de convivência  

• Identifi car os pontos mais vulneráveis do processo da experiência, tomadas de 

decisão em relação aos rumos da experiência

Relação da experiência na perspectiva dos jovens

• Locais onde moram

• Formas de seleção  

• Relação com a escola

• Voluntariado-bolsas

• Grau de participação política

• Condições específi cas de vida e moradia

• Aspectos culturais, familiares, religiosos

• Formas de inclusão e exclusão no programa/experiência

• Tempo de permanência, acompanhamento posterior

• A subjetividade (relação com ameaças, estigma, formas de acolhimento...)

• Relação com tráfi co de drogas (jovens e experiência)

• Relação com a polícia (jovens e experiência)

• Redes sociais, vizinhança, território
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Metodologia operacional - estratégias e atividades 

• Implantação dos projetos

• Concepção dos projetos

• Parcerias obtidas

• Equipe técnica

• Conhecimento sistematizado existente, resultados divulgados, articulação com 

políticas públicas e com redes sociais existentes

• Grau de inovação, de fl exibilidade, de transformação ao longo do tempo, de 

continuidade 

• Incorporação de estudos e pesquisas realizadas

Violência - dimensões da violência, violência estrutural 

• Prevenção, redução, criação de alternativas 

• Perspectiva de gênero e de raça, de idade (ciclo de vida)

• As redes ilícitas produzindo percepções e cadeias de pertencimento

• Proteção e Promoção (ambientes, redes sociais, territórios)

Conceituação de efetividade, êxito, impacto (o grau do sucesso se mede pela 

inserção no trabalho, permanência na escola...)

• Identifi cação de indicadores qualitativos (evidências de efetividade, sinais de 

infl uência positiva da ação para a prevenção à violência...)

Associação direta e/ou indireta com a prevenção à violência; redução da violên-

cia 

• Ação contextual (coletiva) e ação individualizada (particularizada)

• Eixo central da intervenção da experiência: ação baseada no fortalecimento de 

redes locais, ação baseada no fortalecimento dos jovens, na ampliação do acesso 

a recursos, nos espaços de expressão

Heterogeneidade de estruturas organizacionais e estratégias de intervenção

• Movimento popular e intervenção direta (profi ssionalizada e/ou de origem popular 

e seus diferentes gradientes)

• Intervenção técnica direta com jovens nos diferentes contextos, intervenção via 

articulação política, mídia

• Modo de funcionamento da equipe técnica (externa ou interna à realidade)

A perspectiva da educação, da escola (política pública) - educação bancária x 

educação mais libertária dos projetos sociais 

• Quem são os jovens que estão nos projetos sociais (os mais inseridos, os com 

perspectiva de vida)

• Menos a perspectiva da inclusão e mais a perspectiva da transformação, da 

emancipação, da autonomia

• A centralidade da escola pública como serviço e política fundamental na perspectiva 

da juventude

Relação das organizações sociais (movimento social, sociedade civil) com o 

Estado

• Intervenções macro-políticas (mudar o mapa de homicídios da região, a relação 

com a polícia, fenômenos de migração, acordos políticos que resultam em 

diminuição de assassinatos e aumento de “suicídios”)

Relação da experiência com a sociedade - jovem

• Infl uência econômica (geração de renda)

• Infl uência política 

• Infl uencia familiar 

• Infl uência institucional

• Infl uência subjetiva

• Infl uência na trajetória educacional

• Infl uência geográfi ca (geopolítica) 

• Infl uência artística (arte de rua, hip hop etc.)




