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 “Crise”! Talvez essa seja a palavra que mais vem sendo usada nos últimos meses. Há 

quem a use para dizer que, não só o Brasil, mas o mundo esteja passando por uma crise 

econômico-financeira. Outros dizem que há uma crise de caráter político. Outros ainda a 

caracterizam como crise de valores. Enfim, o consenso é que estamos passando por um 

momento de mudanças, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista 

pessoal/coletivo.  

As mudanças que essa crise aponta tem afetado diretamente a vida dos milhares de jovens 

espalhados pelo globo, em especial no Brasil. São jovens que se veem de mãos atadas 

quando se deparam com a falta de emprego; com uma educação de má qualidade e que já 

não garante o acesso ao mercado de trabalho; com o conservadorismo que toma conta dos 

partidos políticos e das demais instituições sociais; com a violência que não perdoa 

ninguém, principalmente se o jovem for negro e pobre; com a tentativa de controle e 

repressão da sexualidade humana; com boicotes aos direitos civis conquistados ao longo de 

décadas etc.  

É certo que estamos no ponto crucial de uma crise de paradigmas. O paradigma 

conservador, que outrora regia a sociedade e, portanto, a vida dos/as cidadãos/ãs já não 

consegue responder mais às exigências da sociedade atual. Essa sociedade contemporânea 

exige cada vez mais a compreensão sobre a heterogeneidade. A dinâmica que permeia a 

vida das pessoas parece ser multifacetada e plural, o que significa dizer que não é possível 

conceber uma única forma ou fórmula de estar na sociedade. 

Um novo paradigma se torna inevitável. Paradigma este que consiga dar conta da 

pluralidade juvenil. Que leve em consideração os sonhos, os medos, os projetos, as 

expectativas, os investimentos, as angústias... enfim, a vida dos jovens e das jovens na 

atualidade. Espera-se que essa crise aponte para o caminho da diversidade, da pluralidade, 

das mais variadas possibilidades, do incerto, do lúdico, do acíclico, daquilo que não é 

linear, nem tão pouco constante. 



Talvez sejam os jovens os que mais sentem as mudanças causadas pelas crises, tanto as de 

cunho econômico, como as de cunho político, religioso, de valores etc. Sentem mais 

porque é nesta fase – quando se deixou de ser criança e de depender unicamente dos pais 

ou responsáveis – que as cobranças começam a tomar maior dimensão. É cobrado que o 

jovem se dedique aos estudos para ter, no futuro, um trabalho que lhe garanta estabilidade 

financeira. Cobra-se também que o mesmo trabalhe para que tenha sua primeira 

experiência profissional, pois é a partir de então que ele se sentirá mais responsável e “dará 

valor” aos esforços de seus pais. É cobrado aos jovens que iniciem sua sexualidade o mais 

breve possível – isto para os jovens do sexo masculino – que namorem, constituam família, 

tenham filhos. 

A Revista Geração Z se propõe, semestralmente, a ser um canal de diálogo sobre essas e 

outras temáticas que dizem respeito às Juventudes. Com o tema “Juventude e 

(Des)Igualdades Sociais” esperamos fomentar um diálogo que, para sermos 

verdadeiros/as, nunca foi tão harmonioso. Os/As jovem estão, a exemplo da crise que nos 

referimos antes, num ponto crucial do desenvolvimento. Ora são considerados imaturos, 

ora devem se comportar como adultos.  

Nesta edição você vai encontrar pistas que nos levam para uma reflexão mais ampliada a 

respeito das problemáticas que envolvem o “universo juvenil”. Com o texto “Juventude, 

whatsapp e (des)igualdade” a autora fala de whatsapp, (des)igualdades e sua consequência 

para a humanidade. Com o texto “Desigualdade de Direitos” um jovem estudante desabafa 

a respeito das dificuldades em ser jovem, pobre e negro no Brasil. Em “O segredo dos seus 

cachos” a autora, de forma poética, trata a relação da construção da identidade a partir da 

aceitação dos seus cabeços cacheados. No texto “O racismo reiterado pelo discurso da 

comunicação” somos levados pela autora, a refletir a respeito de como a grande mídia 

sustenta um discurso de privilégio para um grupo étnico em detrimento de outro. Já em 

“Juventude(s) e violência na contemporaneidade” o autor discute a relação do jovem com 

a violência e de como é possível criar estratégias de mobilização para a participação ativa 

do jovem na sociedade. A partir das discussões do texto “A Educação no cumprimento da 

Medida Socioeducativa de Semiliberdade” as autoras fazem uma reflexão a respeito da 

importância da educação no processo de ressocialização dos adolescentes em conflito com 

a lei.  

Outros dois artigos compõem essa parte da revista, são eles: “Juventude(s) e Escola: 

breves considerações sobre as desigualdades presentes no processo de escolarização de 

jovens das classes populares” em que os autores tratam a respeitos das problemáticas que 

envolve a presença dos jovens nas escolas e, “Crianças, Adolescentes e Jovens: Fundação 

Fé e Alegria do Brasil – Pernambuco” onde os autores comentam a respeito de como essa 

organização atua na formação dos jovens. 

Para deixar essa publicação leve e com a “cara da juventude” os poemas “Ao vencedor, as 

batatas”; “Guerra dos Mundos – parte VII – ‘Eiros & Ismos’” e “Dez iguais” tratam, de 

forma sensível, questões que interferem no universo dos jovens. Em seguida, o texto 

“Juventude rural e seus espaços de protagonismo” vai apresentar uma experiência exitosa 



de mobilização da juventude do campo numa cidade do Rio 

Grande do Sul. Por fim, apresentamos “Universo ursino”, 

entrevista com o jovem J. Xavier a respeito de sua atração por 

ursos, assim como são chamados os caras com aparência mais 

velha, barbudos, corpo peludos no universo gay. 

Que esta leitura consiga ajudar a construir um lugar mais 

harmônico para a vida de nossos jovens na sociedade. 

 

Carinhosamente, 

 

>José Aniervson S. Santos/ 

  O Editor 
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Você também quer fazer parte de nossa Equipe de Colaboradores(as)? 

Acesse o link: http://www.revistageracaoz.com/#!junte-se-a-nos/c50v   

Vanderson dos Santos mora na 

cidade de Caruaru, interior de 

Pernambuco. É formado em 

Psicologia e amante das artes 

desde pequeno. Seja desenho, 

literatura ou fotografia, a 

expressão sempre foi o meio pelo 

qual se colocou e se impôs no 

mundo como ser político. 

Atualmente está envolvido com a 

produção de curtas independentes 

e partipa do TEA (Teatro 

Experimental de Arte), onde faz a 

luz de um espetáculo e é integrante 

do CineClube. Em suma, um 

curioso sobre a expressão artística 

em geral e testemunha do poder 

transformador da mesma. 
 

Contato: vsdktepes@hotmail.com 
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 Juventude,  

 whatsapp e  

(des)igualdade 
 

 

 

 

Falar de whatsapp hoje é falar de 

uma ferramenta de comunicação que 

“todos(as)” usam. Será que todos(as) 

usam ou apenas imageticamente nos é 

proporcionado que esse acesso  ao 

whatsapp promove a igualdade social? 

Afinal, será mesmo que toda a 

humanidade tem acesso à rede? 

Sim, o whatsapp mudou a forma 

de se comunicar, de se ter acesso à rede, 

interagir e até mesmo de se relacionar em 

grupo. Uma grande parte da juventude já 

nasceu em contato com a rede e está 

interagindo através do whatsapp. Mas, 

daí fazer uma observação que todos(as) 

têm acesso  e usam o whatsapp seria 

generalizar demais a população e a 

(des)igualdade social.  Uma grande parte 

da juventude tem e usa o whatsapp, se vê 

presente no mundo virtual e real, mas 

temos também grupos que nunca usaram 

a ferramenta, cidades inteiras no Brasil 

onde a população nem tem acesso a 

internet e, por isso, se encontram em 

grande desvantagem social e, porque não 

dizer, humanitária, em comparação aos 

demais grupos.  

Com a utilização do whatsapp 

unem-se grupos de família, amigos, 

colegas de trabalho, estudos e tantos 

outros indivíduos que interagem 

rapidamente através do tempo e lugar, 

utilizando de forma rápida essa 

comunicação. E é através disso que se 

criam novos modos de viver e  relacionar. 

“A questão toma vulto e importância com 

a crescente presença hegemônica da 

informação na estruturação das 

representações e ações sociais” (SODRE, 

2008, p. 226).  

Será que o whatsapp é mais 

conhecido que Deus? Conhecido eu não 

sei, mas provavelmente em números de 

acesso a ferramenta compreende mais 

usuários que várias religiões e seus 

adeptos juntos. Mas, a ferramenta 

também une esses adeptos a fim de 
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conhecer mais a respeito de Deus. Então 

o whatsapp pode promover ou estimular a 

desigualdade social? Depende muito 

como será usado por tais indivíduos para 

promover a discussão e interagir. Mas 

quem se conecta estaria realmente 

preocupado com o uso e como a 

ferramenta vai afetar instantaneamente 

seu corpo, mente e a própria sociedade? 

O whatsapp, assim como o smartphone, 

passa a ser uma extensão do corpo de 

cada ser humano e como toda extensão 

corporal pode ser usada para promover a 

qualidade de vida, como pode prejudicar 

a saúde mental do indivíduo. Por isso 

devemos, ao nos conectar, saber mais a 

respeito de como essa ferramenta e/ou 

rede social vem expandir nossos 

organismos e mentes. Para aquela 

pequena parte da população que ainda 

hoje não tem acesso à rede, devemos 

procurar de todas as maneiras promover 

sua inclusão digital, mas sem deixar de 

prevenir quanto aos malefícios da 

interação e conexão para a mente 

humana. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

SODRÉ, Muniz. Antropológica do Espelho. RJ: Vozes, 2008. 

 

>Dayse Alvares 

Mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-SP).   

Email: uttopia21@gmail.com  
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Desigualdades de direitos 

 

A desigualdade social é um tema 

frequentemente discutido, mas nunca 

resolvido. A visão dos jovens negros, 

pobres ou que vivem em condições 

desfavoráveis é muito criticada e 

discriminada pela sociedade hipócrita que 

prega a necessidade de igualdade de 

direitos, mas não se move para construir 

mudanças concretas que mude de verdade 

a nossa realidade atual. 

Se eu explorar nesse relato as 

formas de discriminação que eu sofri e 

sofro cotidianamente, certamente eu 

lançaria um livro por semana, sou vítima  

 

de várias formas de injustiça e 

descriminação como: privação de direitos 

básicos, discriminação por minha raça e 

cor, ser morador de periferia e estudante 

de escola pública enfim, a minha 

existência está atrelada a vários tipos de 

injustiças sociais.  

Diferentemente da maioria dos 

jovens que eu convivo não concordo que 

o governo é o único culpado dessa 

gritante desigualdade que adolescentes e 

jovens sofrem, acredito que o governo 

por si só não pode mudar essa situação, 

mas sim a sociedade, que deve começar a 

se articular e agir em prol da mudança, 
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para enfim mudar esse quadro de 

desigualdade social que encontramos em 

nosso país. Não podemos cobrar aquilo 

que não oferecemos, então é melhor 

reagir e mudar essa situação começando 

pela sociedade. 

Gostaria que se percebesse a 

desigualdade social como uma violência, 

pois é o motivo de tantas mortes de 

garotos como eu, excluído pelo 

capitalismo cruel, forçando a nossa 

ausência nas escolas e nos colocando no 

mercado de trabalho informal, é como se 

o governo nos responsabilizasse pelo 

nosso próprio fracasso, governo esse que 

deveria garantir o nosso acesso à 

educação de qualidade assim como saúde 

e lazer, afinal é meu direito, direito esse 

garantido pela constituição federal de 

1988 e pelo Estatuto da Criança e 

Adolescente de 1990 e pelo Estatuto da 

Juventude de 2013. 

Às vezes me pego perguntando 

quando será o dia em que não teremos 

mais crianças, adolescentes e jovens nas 

ruas? Quando chegará o dia em que não 

teremos analfabetos? Quando será? Será 

que chegará? 

 

 

>Alejandro Vitor de Andrade 

Estudante de escola pública, 1º ano do 

Ensino Médio, 14 anos, negro e morador 

da periferia de Jaboatão dos 

Guararapes/PE. “Assisto todos os dias 

apreensões daqueles que até tão pouco 

tempo brincavam de esconde-esconde 

comigo, amigos que talvez nunca 

cheguem a fase adulta”. Email: 

alejandrovitor@gmail.com   
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O segredo dos 
seus cachos 



Outro dia me perguntaram qual 

era o segredo dos meus cachos, eu 

poderia ter respondido tantas coisas: 

como o shampoo, creme de pentear, água 

do mar, água com cloro, não lavar, não 

pentear, não usar secador, não pegar 

vento, não dormir com cabelo molhado, 

não prender o cabelo molhado, assistir a 

vários tutoriais de turbantes ou tranças, 

aprender a fazer babyliss e etc. 

Aos 12 anos eu já havia parado de 

alisar meus cachos e agora estava na fase 

reprimida de andar com eles sempre 

presos. Um belo dia após a aula de Ed. 

Física o garoto que eu era apaixonada me 

viu de cabelo solto (eu estava secando o 

cabelo na frente do ar-condicionado) com 

uma juba enorme e ele só disse: nossa, 

seu cabelo é tão bonito, porque você não 

deixa ele solto assim? Eu soltei o cabelo, 

e isso não me fez nem sequer ganhar um 

beijo do garoto, mas meus cachos 

ganharam a liberdade. 

 Então fazem onze anos que eu me 

assumi negra, cacheada e miscigenada. 

Tudo começou com uma frase simples de 

uma pessoa cuja a opinião significava 

muito e depois passou a ser irrelevante, 

desse dia em diante a minha opinião 

sobre meu cabelo era outra, e foi isso que 

eu levei para o resto da minha vida.  

Todo dia meu cabelo acorda diferente, 

com cachos definidos ou não, mas o fato 

dele estar mais bonito em um dia ou outro 

é simplesmente o que eu estou sentindo 

com relação a minha aparência, 

independente do meu cabelo. Algumas 

pessoas podem até condenar os cachos 

que estão na moda, mas a moda ajuda a 

trazer um pouco de consciência e 

reconhecimento de identidade.  

Este conhecimento só é buscado a 

partir do momento em que você como 

condutora deste questionamento quer 

saber qual motivo de seus cachos estarem 

sempre presos, ou seu crespo sempre 

alisado. A nossa etnia tem uma história 

longa de opressão e não seria diferente 

com nossa aparência, e se você acredita 

que não existe racismo é só olhar para si 

mesma e relembrar as tentativas de se 

adequar ao padrão de beleza estabelecido 

pelos europeus (me refiro as pessoas que 

não nasceram com essa questão de 

identidade assumida e defendida) vai 

notar que você nunca será loira, branca de 

olhos claros e nunca terá o cabelo liso, 

mas que todos ao seu redor esperam isso 

de você. 

Seja o seu chefe, seus amigos, ou 

até mesmo um namorado, mas essa 

pressão social por não assumir o que você 

não é, não vem de hoje, são algumas 

centenas de anos de repressão, e a moda 
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das “cacheadas” está trazendo uma 

curiosidade de conhecer a história dos 

seus antepassados e entender porque você 

se comporta assim, e claro que não 

poderia deixar de responder que 

independente de como seu cabelo acorda 

é a tua aceitação ao próprio cabelo que 

vai defini-lo. 

 

 

>Jeisse Álvares da Costa é Latino-

Americana, antropóloga, cantora, atriz, 

cozinheira, escritora, feminista, negra, 

artista multimídia, produtora, designer, 

decoradora, fotógrafa, circense e 

aspirante a poeta de vez em quando. 

Email: jeisse_alvares@yahoo.com.br 

 

  



 

 

O racismo 

reiterado 

pelo discurso 

da 

comunicação 
  



Resumo 

 

A vida juvenil é permeada de contrastes e desigualdades. A construção do que é ser jovem 

se dá, muitas vezes, por meio das instituições, sendo os meios de comunicação um forte 

canal dessa realidade. São eles que reforçam alguns estereótipos e reproduzem certas 

ideologias que acabam gerando ou aumentando ainda mais as desigualdades no mundo 

dos/as jovens brasileiros/as. Em um país com 47 milhões de jovens, boa parcela deles/as 

continua invisível aos olhos sociais e alheios aos seus direitos básicos, tornando-se apenas 

perceptíveis em noticiários de violências. É nesse momento que os rótulos excludentes 

surgem com força total, sendo que são os jovens negros e periféricos os grandes 

envolvidos, o que, por sua vez, naturaliza seu extermínio físico ou social.  

 

Palavras chave: Juventude. Mídia. Desigualdade. 

 

Abstract 

 

Racism reinterated by the communication speech. Juvenile life is surrounded by contrasts 

and inequalities. The building up of what being a youngster, most of times, is performed 

through institutions, and the means of communication are the strongest channels of this 

reality. These channels are the ones, which reinforce some stereotypes and reproduce some 

ideologies that generate or increases the inequalities in the world of Brazilian youngsters. 

In a country with 47 million youngsters, most of them are aloof not only to society but also 

to their basic rights, only being noticeable in violet news. At this moment exclusion labels 

arise greatly, being the black and poor mostly involved, on that account leading to their 

physical and social liquidation.  

 

Keywords: Juvenile. Media. Inequality. 
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Introdução 

 

Em um país onde mais de 47 

milhões da sua população são jovens, 

segundo Abramovay e Castro (2006 apud 

MENDES, 2011, p. 1), é de suma 

importância o questionamento de como 

essa parcela populacional é visualizada 

na sociedade brasileira e como os meios 

de comunicação incidem sobre ela. Por 

isso, o tema “o racismo reiterado pelo 

discurso da comunicação” tem como 

objetivo discutir o papel da mídia nesse 

contexto de desigualdade, rotulação, 

racismo e extermínios dos jovens 

brasileiros.  

As estatísticas revelam que são os 

jovens negros, entre 15 a 24 anos, 

provenientes das periferias urbanas os 

envolvidos nessa realidade, de acordo 

com a pesquisa “Mapas da Violência”, 

organizada por Waiselfisz (2011 apud 

MENDES, 2011, p. 1). Se os meios de 

comunicação não falam de notícias boas, 

mas sim de violências com seus contextos 

fragmentados, eles são os canais mais 

fortes para reforçar estereótipos de 

“vagabundos e vadios”, pois as fontes (na 

sua maioria) não provêm da escuta de 

todos os fatores. Por isso, para o 

desenvolvimento desse artigo, buscou-se 

uma revisão literária de alguns autores da 

área de comunicação (MARTINHO, 

2001; MARTÍN-BARBERO, 2003; 

ARBEX JR., 2003) e juventudes 

(MENDES, 2011) para a construção do 

tema, cada vez mais atual, sendo capa de 

manchetes ou assunto dos noticiários 

televisíveis, ainda mais com as novas 

ondas dos jovens das camadas populares 

que roubam as cenas, como nos 

“rolezinhos” e nos arrastões nas praias 

cariocas.  

 

Discussão  

 

Muito do que o jovem é, ou virá a 

ser, se deve a um processo de construção 

por parte das instituições nas quais ele se 

faz parte, sejam elas a família ou a 

sociedade. São discursos falados ou 

velados, transmitidos verbal ou 

atitudinalmente que vão se fixando nesse 

processo de construção do ser, 

cristalizados no consciente ou no 

inconsciente e que, aos poucos, vão se 

concretizando nas suas ações.  

Dentro dessas instituições, o autor 

Martín-Barbero (2003) diz que os meios 

de comunicação são canais que reforçam 

alguns estereótipos, assim como o modo 

de se perceber, sendo uma maneira de 

reprodução de ideologias, mas também de 

construção e de retomada da própria 

cultura, pois 
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(...) os meios de comunicação, ao 

possibilitarem o acesso a outras 

visões do mundo e a outros costumes, 

contribuíram para moderar os 

sectarismos políticos e religiosos, 

relaxar as disposições repressivas e 

desarmar as tendências autoritárias 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 71). 

 

 A notícia se torna produto 

comercializado na lei do mercado, por 

isso a mídia recorre ao sensacionalismo, 

sexo, erotização, sedução dos 

leitores/telespectadores, tornando o 

mundo um espetáculo, os telejornais com 

características de novelas, as novelas 

como se fossem documentários, etc. Tudo 

isso para transmitir e incutir uma 

determinada ideologia.  

 De uma forma bem particular, no 

Brasil, a manipulação através dos meios 

de comunicação acontece porque a 

sociedade civil é frágil, segundo ainda o 

mesmo autor. Ela está exposta as 

corporações e ao Estado, não possui uma 

tradição democrática forte e o índice de 

analfabetismo funcional é grande. Esses 

fatores acabam contribuindo e facilitando 

os esquemas das poucas detentoras desses 

meios no país.  

 As boas notícias não são 

divulgadas; fala-se de violência, mas não 

das suas próprias causas; os violentos são 

negros e conta-se o fato totalmente 

fragmentado do seu real contexto. É 

nesse sentido que a mídia não apenas 

propaga a violência e o racismo, mas ela 

mesma se torna um meio violento e 

racista! 

 É com esse enfoque que a autora 

Mendes (2011) vem relatar a relação, no 

Brasil, da mídia e das juventudes. Em um 

país de onde mais de 47 milhões são 

jovens (28,2% da população), estes são os 

que mais morrem vítimas de homicídios 

(indo além dos países em guerras civis), 

mas que constituem um grupo específico 

dentro dessa categoria. Esses jovens são 

do sexo masculino, de 15 a 24 anos, 

negros e das periferias urbanas.  

 

Nesta década (1998/2008), enquanto 

1,8% das mortes entre adultos foi 

causada por homicídios, no grupo 

jovem a taxa chegou a 39,7%. A taxa 

de mortes violentas subiu 76% 

passando de 30 óbitos em cada grupo 

de 100 mil habitantes, para 52,9% 

indivíduos em cada grupo de 100 mil 

habitantes. (MENDES, 2011, p. 1) 

 

 Apesar de constituírem um grande 

índice, as juventudes brasileiras ainda não 

possuem “(...) seus direitos básicos (...) 

garantidos” (MENDES, 2011, p. 1), 

como o acesso a educação de qualidade, 

trabalho, saúde, lazer e moradia. Isso faz 

com que uma boa parcela juvenil seja 

marginalizada e rotulada, pois a aceitação 

do jovem pela sociedade se dá mediante 

emprego fixo, família estruturada e poder 

de consumo. Aqueles que não se 

enquadram nesses quesitos, não são 

visualizados! É nesse contexto que a 
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autora vem salientar esse tipo de jovem 

“(...) morador das periferias urbanas 

caracterizado como perigoso, associando 

a ele elementos como criminalidade e até 

mesmo a condição de não-humanidade, o 

que justifica seu extermínio físico e 

simbólico” (MENDES, 2011, p. 2). Isto 

é, os que não são reconhecidos 

socialmente também não são percebidos 

em sua ausência física. E os que 

sobrevivem a morte, são fadados a uma 

exclusão de qualquer forma, pois não 

chegam a ter acesso aos seus direitos 

básicos, como o trabalho formal. A 

maneira então de serem enxergados por 

todos é por meio de estereótipos de 

malandro, de arruaceiro e de negro sem 

futuro. “É o vadio, capoeirista, sempre 

com problemas com as forças policiais. 

Identificado como vagabundo, incurso no 

crime da vadiagem, ele é uma ameaça 

permanente à ordem e à eugenia da 

cidade” (CASSAB, 2001, p. 87 apud 

MENDES, 2011, p. 4). Mas quais são os 

meios que reforçam ou criam esses 

rótulos? 

 É justamente aqui que entra o 

papel da mídia não somente como 

divulgadora da violência e do racismo, 

mas também como meio de violência e de 

racismo. Pois, ainda de acordo com a 

autora, essas “verdades” vão se 

solidificando nos discursos midiáticos 

ouvidos a todo instante por várias 

instituições sociais, o que faz com que se 

acredite que de fato esses jovens (negros) 

são perigosos, violentos e autores da 

violência. Ou seja, a mídia vai 

construindo essas imagens juvenis com as 

suas falas quando “(...) faz uma cobertura 

estigmatizante, a partir de uma 

discursividade que reforça sua 

representação como principais agentes da 

violência” (MENDES, 2011, p. 5). Quase 

nunca, com raríssimas exceções, percebe-

se esses jovens em meio a temáticas 

como esporte, cultura, lazer, pesquisas, 

etc. O que se vê são reportagens 

apelativas, drásticas e negativas. 

 Uma pesquisa realizada pelo 

CESeC (Centro de Estudos de Segurança 

e Cidadania da Universidade Cândido 

Mendes) com repórteres, constatou que  

esses profissionais sabem que não há uma 

boa coleta das informações reais dos 

fatos, mas também admitem não fazer 

nada para alterar isso. A única versão é 

aquela baseada na fonte dos policiais e 

nunca na dos jovens. Esses são 

silenciados, não ouvidos, muito menos os 

moradores dos bairros que, por sua vez, 

também se sentem coagidos e não 

aceitam colaborar com as narrativas. Sem 

outras fontes, a polícia acaba sendo 

autorizada a fazer do seu próprio jeito e 

nunca é questionada.  
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Neste contexto, a mídia 

sensacionalista acaba tendo um papel 

fundamental, já que ela reforça a 

sedimentação dos estereótipos, 

contribuindo para que a juventude 

que reside nestas localidades seja 

vista como perigosa, infratora e 

autora de violência (MENDES, 2011, 

p. 7).  

  

Essas práticas são um retrato de 

como o monopólio da mídia interfere na 

cultura e na concepção de um povo e 

como o seu discurso forma opiniões 

coerentes ou não com a verdadeira 

realidade dos acontecimentos. Por isso 

que a “(...) desejada ‘democratização dos 

meios de comunicação’ só será 

plenamente possível no quadro da 

democratização geral da sociedade” 

(ARBEX JUNIOR, 2003, p. 394). Mas 

enquanto isso não se concretiza, não é 

possível ficar fadado ao descaso e sim 

buscar meios e informações que, aos 

poucos, podem alterar esses aspectos 

negativos abordados até então. 

Alguns pontos importantes de 

ações já devem ser dinamizados, de 

acordo com Arbex Junior (2003) como: a 

participação da sociedade civil no 

Conselho de Comunicação Social; direito 

a transparência dos processos de 

concessões de exploração de ondas de 

rádios e TV; o acesso de todos as novas 

tecnologias e seus respectivos sistemas de 

inclusão, incluindo programações que 

estimulem o senso crítico, o exercício da 

cidadania, o respeito à cultura nacional e 

regional; leis que impeçam o controle de 

canais de televisão, emissoras de rádios e 

jornais impressos de um único 

proprietário; estimular emissoras e jornais 

regionais que promovam um debate 

plural e a visibilidade das culturas locais; 

desburocratizar as concessões das rádios 

comunitárias; formar docentes e discentes 

para uma leitura crítica da mídia (jornais 

impressos, telejornalismo, programas de 

entretenimento); pressionar emissoras e 

patrocinadores de programas que 

promovem o sensacionalismo, o sexismo, 

a violência, o racismo e a falta de 

dignidade humana; incentivar programas 

de promoção dos direitos humanos e do 

bem-estar da comunidade; cursos para a 

formação de jornalistas e a elaboração de 

um Código de ética para a área das 

comunicações, fiscalizado com um 

conselho com representantes da 

sociedade civil.  

 

Conclusões 

 

Os meios de comunicação são 

forte propagadores das desigualdades 

raciais juvenis. Portanto, são as novas 

ações que permitirão vislumbrar um 

processo midiático diferente para a 

realidade da América Latina, do Brasil e 

dos jovens brasileiros. Transformando 

assim a comunicação que retira o sujeito 
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do isolamento, permitindo-lhe um acesso 

ao processo construído pela informação e 

a apropriação dos seus reais significados. 

Resignificando a cultura local como valor 

histórico e proporcionando seu 

enriquecimento no encontro com o 

diferente. Pautando em fontes diversas 

que, por sua vez, demonstram os variados 

olhares sobre a mesma situação e dando 

visibilidade a todos os indivíduos que, 

com seus direitos e deveres, também 

podem, de forma alternativa, fazer 

comunicação. Nesse intuito, a mídia se 

torna de todos, com a liberdade 

necessária de expressão e o senso crítico 

de cidadãos pensantes e não alienados. 

Dessa forma, os discursos não serão 

rótulos das categorias sociais e a 

comunicação acontecerá, pois estará 

veiculando, transportando aquilo que 

possui de mais precioso: a própria 

informação que liberta e faz pensar. 
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Resumo 

Este ensaio trata da categoria Juventudes e o fenômeno da violência como fator que 

influencia e interfere diretamente na vida dos jovens. Esse tema está diretamente 

relacionado com a vida das juventudes e deve ser visto como prioridade. Para assim, 

propor e desenvolver ações com o intuito de se discutir, debater, executar atividades, 

manifestos e encontros, tornando-se então, um fator de motivação para que o jovem exerça 

o seu papel na sociedade, como protagonista, participando e exigindo seus direitos de 

forma atuante. Assim, mudando tal realidade a partir da sua prática protagonista. 

Palavras-chave: Juventudes. Contemporaneidade. Violência. Redução da Maioridade 

Penal. 
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Abstract 

This essay deals with the Youth category and the phenomenon of violence as a factor that 

influences and interferes directly in the lives of young people. This issue is directly related 

to the lives of youths and should be seen as a priority. So to propose and develop actions in 

order to discuss, debate, perform activities, manifestos and meetings, becoming then a 

motivating factor for the young to exercise its role in society, as the protagonist, 

participating and demanding their rights of active form. Thus, changing this reality from its 

protagonist practice. 

Keywords: Youth. Contemporary. Violence. Reduction of Criminal Majority. 

 

Juventude(s) e violência na cena 

contemporânea. 

 

A violência na 

contemporaneidade é uma situação que 

vem causando uma série de 

preocupações, especialmente para aqueles 

sujeitos que não poupam esforços 

intelectuais para discutir essa questão tão 

controversa bem como as causas que vem 

atingindo sumariamente a categoria 

juventude, principal alvo de violência.  

Saber que existe essa concepção, 

que perpassa pelo senso comum e pela 

reprodução nos meios midiáticos, é fato, 

pois acabam por não considerarem os 

jovens como sujeitos de direitos e 

deveres, mas simplesmente como 

culpados, desconsiderando tal categoria  

 

 

 

pertencente às expressões da questão 

social
1
 e das desigualdades sociais 

existentes no nosso país. 

Os atos de violência envolvendo 

os jovens, geralmente, são analisados e 

descontextualizados da sociedade em que 

estão vivendo. Essa inversão dos fatos 

assusta, pois estatisticamente é nítido que 

a juventude é, na maioria das vezes, a 

principal vítima das violências, conforme 

informa Waiselfisz (2010, p. 87-88) que 

no ano de 2007, as vítimas de homicídio 

                                                             
1
 Questão social apreendida como conjunto das 

expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista madura, que tem uma raiz comum: a 

produção social é cada vez mais coletiva, o 

trabalho torna-se mais amplamente social, 

enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 

privada, monopolizada por uma parte da 

sociedade (IAMAMOTO, 2009, p. 27). 
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na faixa de 15 a 29 anos de idade 

representaram 54,7% do total de 

homicídios de todo o país.  

Segundo o mesmo autor o 

crescimento dos homicídios envolvendo 

jovens passou de 21,1 mil em 1997 para 

28,5 mil em 2003, ou seja, nesse pouco 

espaço de tempo (seis anos) houve um 

aumento de 35,1%. Já de 2003 a 2007, 

houve uma singela queda de 28,5 mil 

para 26,1 mil jovens, vítimas de 

homicídio no país, ou seja, uma queda de 

8,4%.  

Segundo o Mapa da Violência - 

2010, entre 1997 e 2007 o número de 

homicídios na população jovem teve um 

aumento de 21.084 para 26.102 

homicídios, enquanto na população total 

(incluindo os jovens) passou de 40.507 

para 47.707 homicídios. Já comparando 

esses índices de violência entre toda a 

população jovem do Brasil com as de 

população internacional, o Brasil fica 

como o sexto país no ranking de 

homicídios entre jovens (WAISELFISZ, 

2010, p.138-139). Ainda sobre esse 

crescente índice no Brasil cita-se, 

 

O aumento da violência criminal e 

institucional nas duas últimas 

décadas, especialmente nas grandes 

metrópoles brasileiras, tem sido 

reconhecido como uma realidade, 

tanto pelas estatísticas oficiais quanto 

por autores preocupados em 

compreender as suas causas e tecer 

analises, objetivando uma 

contribuição para melhor dissecar 

toda a sua complexidade. (ADORNO 

E BORDINI, 1991; CALDEIRA, 

2000, apud FRAGA, 2008, p. 83) 

 

Pode-se dizer que os principais 

alvos dos diversos tipos de violência são: 

as mulheres, negros, indígenas, 

homossexuais, empobrecidos e jovens. 

Além da violência física que essas 

“minorias sociais” recebem, há também a 

violência psicológica, expressa no 

machismo, no racismo, na homofobia, e 

na discriminação com os pobres e as 

juventudes.  

O pior é que infelizmente nos 

dias de hoje algumas dessas expressões 

são ditas como extintas, dentro de um 

senso comum e por uma reprodução 

midiática, o que na verdade é uma ilusão, 

pois estas estão agregadas na sociedade. 

Um exemplo, é que as principais vítimas 

de violência, além de jovens, ainda se 

encaixam em uma dessas minorias 

sociais, como descreve Fraga,  

 

Os homicídios contra jovens pela 

forma como se apresentam no 

Brasil [...] não podem ser 

classificados simplesmente como 

conflitos interpessoais. Ganharam, 

na verdade, o caráter de extermínio 
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de população supérflua [...], pois já 

foram excluídos da convivência 

humana. (FRAGA, 2008, p. 101) 

 

Acrescenta ainda que,  

 

O aumento da violência na ultima 

década apresentou, portando, 

características não verificadas 

anteriores. A alta letalidade, com o 

aumento espetacular da taxa de 

mortalidade, notadamente entre 

jovens; [...] há uma aumento da 

vitimização de jovens nos anos 

1990, atingindo seletivamente os 

mais pobres. (FRAGA, 2008, p. 89-

91) 

 

Outro fator alarmante e que na 

verdade resulta em formas de violências, 

principalmente com os jovens, é o tráfico 

de drogas, presente e crescente em 

praticamente todas as cidades do país. 

Nesse caso, geralmente, os jovens 

acabam sendo vistos apenas como 

“marginais”, sem nenhuma análise dos 

reais motivos pelos quais tenham se 

envolvido, chegando à interpretação de 

que a situação já é algo comum na 

sociedade.  

 

O envolvimento de jovens com o 

tráfico não significa novidade para a 

sociedade brasileira, é parte de sua 

paisagem e de suas desigualdades. 

Somente quando a mídia veicula 

imagens impactantes sobre 

acontecimentos violentos produz-se 

indignação, condição importante, 

mas insuficiente para a formação da 

política. (FRAGA, 2008, p. 88). 

 

A mídia acaba por reproduzir o 

pensamento de “trombadinhas” e além do 

mais, faz com que a sociedade 

multiplique tal pensamento. Resultando 

em medos ou mesmo em indiferenças, 

aceitando que tal realidade “não tem mais 

jeito”.  

Há a necessidade de que sejam 

realizados investimentos efetivos em 

programas sociais, em políticas publicas e 

em especial as de prevenção à violência, 

pois geralmente os investimentos acabam 

sendo colocados apenas em programas e 

políticas de punição, como presídios e 

instituições como a Fundação Casa. Que 

infelizmente, conforme retratados nos 

noticiários e em diversos estudos são 

também formadores/ executores de 

violências para com os jovens, conforme 

retrata o Relatório da UNICEF (United 

Nations Children's Fund - Fundo das 

Nações Unidas para a Infância) sobre 

Violência Institucional (2011), onde diz 

que  

 

A violência em nosso país assume 

diversas facetas, mas uma das mais 

preocupantes é a institucional, 
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aquela cometida justamente pelos 

órgãos e agentes públicos que 

deveriam se esforçar para proteger 

e defender os cidadãos. (UNICEF, 

2011, p.1) 

 

Neste tópico pode-se abordar 

ainda uma importante questão, trata-se da 

Redução da Maioridade Penal para 16 

anos (que atualmente é de 18 anos, 

conforme Constituição Federal de 1988
2
). 

Este ponto também pode ser considerado 

como de reprodução midiática, que 

apenas expõe os jovens “infratores”, 

meramente como delinquentes. Essa 

redução existe como uma proposta para 

uma possível solução e diminuição das 

violências na sociedade.  

Na atualidade existem vários 

debates sobre essa temática, mas é certo 

dizer que tal decisão não seria a solução 

cabível, pois o correto é que “a sanção 

aplicada precisa ter conteúdo pedagógico, 

resultando na chamada medida sócio-

educativa” (UNICEF, 2011, p.118). Tal 

discussão é merecedora de que sejam 

realizados estudos mais aprofundados, e 

se perguntar se tal medida é a mais 

eficiente e se punir é a solução?  

                                                             
2
 Art. 228. São penalmente inimputáveis os 

menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 

legislação especial, Constituição Federal de 1988. 

 

Esse assunto deve passar da 

condição de senso-comum, expondo os 

reais pontos a serem discutidos e obter 

soluções que possibilitem uma cultura de 

vida que dê oportunidades a essa 

categoria, tomando medidas preventivas e 

principalmente educacionais, pois, 

mesmo sem uma análise mais detalhada, 

é certo dizer que com os devidos 

investimentos em outras áreas como 

trabalho, educação e saúde haverá uma 

grande diminuição nos índices de 

violências na sociedade brasileira. 

Esse tema está diretamente 

relacionado com a vida das juventudes. 

Deve ser visto como prioridade e 

desenvolver ações com o intuito de se 

discutir, debater, executar atividades, 

manifestos e encontros, tornando-se um 

fator facilitador e de motivação para que 

o jovem exerça o seu papel na sociedade, 

como protagonista, participando e 

exigindo seus direitos de forma atuante. 

Assim, mudando tal realidade a partir da 

sua prática protagonista. Um exemplo de 

ação e de prática protagonista em luta 

contra a violência e também da Redução 

da Maioridade Penal foi a Campanha 

Nacional Contra a Violência e o 

Extermínio de Jovens. Essa campanha 

contou com a participação de muitos 

jovens e também com parcerias de outros 
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movimentos e espaços de juventude 

(dentro e fora da igreja católica).  

 

Símbolo da Campanha. Fonte: 

www.juventudeemmarcha.org 

 

Dentro da temática da 

Campanha, foram organizadas muitas 

atividades, como debates, caminhadas, 

marchas, atos de protesto nas ruas, 

campanhas midiáticas, valendo ressaltar 

que todas essas atividades, foram 

organizadas, planejadas e desenvolvidas 

pelas juventudes em prática do 

protagonismo juvenil.  

Ao concluir este ensaio, pode-se 

dizer que é necessário ver o jovem (as 

juventudes) como sujeito de direitos e 

participantes da sociedade e também 

perceber suas reais necessidades, desse 

modo serão proporcionadas 

oportunidades para que se possa construir 

uma sociedade mais justa. E assim, 

continuar na luta contra a violência contra 

as juventudes. 
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Resumo 

 

Este artigo apresenta os resultados do trabalho monográfico desenvolvido em 2014, sobre a 

educação integral no processo de cumprimento da medida socioeducativa de 

semiliberdade, através da identificação e análise do perfil dos adolescentes que cumprem a 

medida na Casa de Semiliberdade II (CASEM II) no município do Recife – PE no ano de 

2013. Seu objetivo consiste em analisar a importância da educação no cumprimento da 

referida medida socioeducativa, considerando que a política educacional pode colaborar 

para a efetivação dos princípios instituídos no Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O resultado 

da sistematização dos dados permitiu desvelar que alguns fatores aos quais estão atrelados 

os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa como defasagem escolar, 

trabalho infanto-juvenil-informal e a baixa renda, podem limitar o desenvolvimento 

pessoal e social deste adolescente comprometendo a eficácia no processo de cumprimento 

das medidas socioeducativas. 

Palavras-chave: Infração. Medida socioeducativa. Educação integral. Estatuto da criança 

e do adolescente. Adolescentes. 

 

Abstract 

This article presents the results of a research project developed in 2014 on the integral 

education in the process of fulfillment of socio measuring range production through the 

identification and analysis of the profile of adolescents who fulfill the measure in the 

House of semifreedom II (CASEM II) in Recife - PE in 2013. Its goal is to analyze the 

importance of education in the implementation of that measure socio considering that 

educational policy can contribute to the realization of the principles established in the 

National Socio-Educational Services System (SINASE) and the Statute of Children and 

Adolescents (ECA). The result of systematization of data allowed to reveal some factors 

which are linked adolescents in compliance with socio-educational measures as school 

delay, juvenile-informal work and low income, may limit the personal and social 

development of adolescents compromising the effectiveness in process of fulfillment of 

educational measures 

Keywords: Inflation. Socio-educational measures. Comprehensive education. Child and 

Adolescent Statute. Adolescents. 
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Introdução  

  

De acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) as 

instituições executoras das medidas 

socioeducativas devem prover condições 

para que os adolescentes tenham acesso 

aos direitos fundamentais, contribuindo 

na efetivação de um conjunto de ações 

que propicie a inclusão social.  

Neste sentido, através de um 

recorte na educação integral, o estudo 

teve como objetivo analisar as ações 

educativas realizadas na Casa de 

Semiliberdade II (CASEM II) durante o 

cumprimento da medida socioeducativa 

de semiliberdade no ano de 2013. Vale 

ressaltar, entretanto, que o enfoque não é 

avaliar a medida socioeducativa, mas 

refletir sobre como as ações educacionais 

influenciam no processo de cumprimento 

da referida medida.  

Para contribuir com esta análise 

da realidade social, entender o 

envolvimento dos adolescentes em ato 

infracional e subsidiar ações nas 

intervenções profissionais se faz 

necessário reconhecer a adolescência no 

âmbito de uma totalidade. A abordagem 

da educação também é fundamental nesta 

análise, visto que o caráter educativo da 

medida analisada é ferramenta 

imprescindível para a efetividade do seu 

cumprimento, principalmente para a 

possibilidade de superação da realidade 

social do adolescente que se envolveram 

em práticas delituosas. 

 

As legislações da infância e juventude 

no Brasil e as medidas socioeducativas 

  

O início do século XX no Brasil 

foi marcado por lutas sociais lideradas 

por trabalhadores urbanos, criando em 

1917 um comitê que reivindicava a 

proibição do trabalho de menores de 14 

anos e também a abolição do trabalho 

noturno de mulheres e de menores de 18 

anos. A criança deixava, portanto, de ser 

interesse privado para se tornar uma 

questão social, ou seja, [...] “a criança 

deixa de ocupar uma posição secundária e 

mesmo desimportante na família e na 

sociedade e passa a ser percebida como 

valioso patrimônio de uma nação” 

(RIZZINI, 2011) . 

 Em 12 de outubro de 1927, foi 

promulgado o Decreto 17.943-A, 

conhecido popularmente por “Código 

Mello Mattos”, deu origem à ação tutelar 

do Estado junto dos menores 

abandonados e delinquentes. “O Código 

de 1927 incorpora tanto a visão higienista 

de proteção do meio e do indivíduo, 

como a visão jurídica repressiva e 

moralista” (RIZZINI; PILOTTI, 2011).  

 Em 1979, o Código de Menores é 

reformulado e retoma as ações 
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fundamentalmente corretivas através do 

trabalho, inclusive abrindo espaço para 

que eles sejam encaminhados para a 

justiça penal comum quando 

completarem 18 anos. Este código de 

menores atribuía aos juízes o poder de 

escolher o que era melhor para as 

crianças e adolescentes considerados em 

situação irregular, seja quanto à 

assistência, proteção ou vigilância.  

A Constituição Federal de 1988 e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA - Lei 8.069), em vigor desde 13 de 

junho de 1990, representaram um grande 

progresso quando a referida doutrina de 

proteção integral e do princípio da 

prioridade absoluta reconhecem a 

infância e a adolescência brasileira como 

sujeitos de direitos e em 

desenvolvimento, abandonando a antiga 

imagem moralizadora, o “estereotipo da 

criança-alvo da ação civilizatória”, como 

denominado por Rizzine (2011). 

No Código de Menores, as ações 

voltadas para os adolescentes eram 

fundamentalmente corretivas. A partir do 

ECA a direção passa a ser na perspectiva 

de garantia dos direitos. No âmbito 

jurídico, houve mudanças no tratamento 

destinado ao adolescente autor de ato 

infracional. De acordo com o ECA, o 

adolescente compreendido entre 12 a 18 

anos, (excepcionalmente 21 anos em 

alguns casos
3
), ao cometer um ato de 

transgressão à lei é considerado, segundo 

o art. 104, sujeito inimputável 

penalmente e, sendo assim, lhe é aplicada 

as medidas socioeducativas, de acordo 

com as circunstâncias, gravidade da 

infração e capacidade do adolescente de 

cumprir a lei (inciso I, art.112, ECA, 

1990). 

 As medidas socioeducativas são a 

forma instituída na legislação brasileira 

de responsabilizar o adolescente pelos 

atos infracionais que o ECA (art. 103, 

1990) considera crime ou contravenção 

penal. Podem ser não privativas de 

liberdade como: advertência, obrigação 

de reparar o dano, prestação de serviço à 

comunidade e liberdade assistida e de 

privação de liberdade como: a 

semiliberdade e a internação.  O artigo 

120 do ECA (1990) define que a medida 

de semiliberdade pode ser determinada 

desde o início, ou como forma de 

transição para meio aberto, possibilitando 

a realização de atividade externas 

independentes de autorização judicial. O 

acompanhamento da medida e o 

atendimento ao adolescente se dão 

também na busca de programas e projetos 

nas comunidades (FREITAS, 2011). 

                                                             
3
 Consideram-se casos excepcionais quando o 

adolescente cometeu o ato infracional antes do 

dezoito anos e o processo julgado e determinado à 

internação depois da maioridade do mesmo. 
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 Nesta análise considerou-se os 

aspectos que contribuem no 

enfrentamento da questão infracional, 

algumas condições sociais aparecem 

como fatores determinantes para o 

envolvimento dos adolescentes em atos 

infracionais, das quais são destaque a [...] 

desigualdade social, de oportunidades, 

falta de expectativas sociais, 

desestruturação das instituições públicas, 

facilidades oriundas do crime organizado 

[...] (ASSIS, 1999).  Para o alcance dos 

direitos legalmente assegurados às 

crianças e adolescentes é imprescindível 

uma estratégia de intervenção articulada 

com as políticas públicas.  

 

As ações educacionais na execução da 

medida de semiliberdade 

 

O Núcleo de Apoio e Supervisão 

às Executoras de Internação e 

Semiliberdade (NASEIS), apresenta em 

seu documento intitulado Proposta de 

Ação (2014), o objetivo de desenvolver 

ações que cumpram o que é estabelecido 

pelo ECA e SINASE no que se refere à 

garantia de direitos do adolescente 

envolvido com a prática infracional e que 

cumpre medida socioeducativa de 

internação ou semiliberdade.  

Os dois principais eixos de 

intervenção do NASEIS são as visitas 

institucionais de fiscalização às Unidades 

Socioeducativas de Internação e 

Semiliberdade da capital e os 

atendimentos e orientações prestados aos 

adolescentes que chegam ao Núcleo. É a 

partir dos dados colhidos no Núcleo e da 

análise de suas implicações, que surgiu o 

interesse em refletir sobre a temática, 

através da caracterização dos 

adolescentes que cumpriram a medida na 

Casa de Semiliberdade II (CASEM II) no 

município do Recife - PE, atendidos 

durante o acolhimento com a equipe 

interdisciplinar do citado núcleo no ano 

de 2013. 

No Recife estão localizadas duas 

Unidades Socioeducativas de 

Semiliberdade: a Casa de Semiliberdade I 

(CASEM I) destinada aos adolescentes 

que estão cumprindo medida 

socioeducativa de semiliberdade como 

primeira medida e a Casa de 

Semiliberdade II (CASEM II), campo de 

estudo desta pesquisa, onde são 

transferidos os adolescentes que 

cumpriram medida socioeducativa de 

internação e receberam substituição de 

medida socioeducativa de semiliberdade.  

De acordo com as normativas do 

Sistema Nacional Socioeducativo 

SINASE (2006), cabe à das medidas 

socioeducativas oferecer condições para 

que estes adolescentes tenham acesso aos 

direitos fundamentais, contribuindo na 

efetivação do seu processo de reinserção 
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social, o qual “[...] se dá a partir de um 

conjunto de ações que propiciem a 

educação formal, profissionalização, 

saúde, lazer e demais direitos assegurados 

legalmente” (VOLPI, 1999).  

As ações educacionais na 

execução da medida de semiliberdade 

têm como norte a uniformização das 

atuações, atividades e procedimentos 

direcionados aos adolescentes em conflito 

com a lei. 

 

Análise da educação no cumprimento 

da medida socioeducativa de 

semiliberdade 

 

A pesquisa tratou-se de uma 

análise sobre a educação integral e 

profissionalizante no cumprimento da 

medida socioeducativa de semiliberdade, 

com base nas leituras de fichas de 

cadastro psicossocial de 58 (cinquenta e 

oito) adolescentes que estavam 

submetidos ao cumprimento da medida 

socioeducativa na Casa de Semiliberdade 

II (CASEM II) no ano de 2013. 

A verificação dos dados abrangeu 

todas as etapas e modalidades de ensino 

da educação básica como ensino 

fundamental, ensino médio e educação de 

jovens e adultos. A coleta de dados foi 

dividida em duas partes, sendo a primeira 

referente a seleção das fichas e a segunda 

a análise das informações coletadas. 

Os dados registrados permitiram 

analisar como está sendo ofertada a 

educação aos adolescentes que 

cumpriram a medida socioeducatica nesta 

CASEM II. O objeto da pesquisa teve 

enfoque nos adolescentes do sexo 

masculino, compreendidos na faixa etária 

de 15 a 20 anos.  Com relação à 

escolaridade, se verificou que 98,2% dos 

adolescentes apresentam defasagem 

escolar
4
.   

Um percentual considerável de 

adolescentes (84%) interrompeu os 

estudos nas séries de ensino fundamental 

e 14% paralisaram no ensino médio, 

demonstrando que há necessidade, frente 

a este fenômeno, de investigar, intervir e 

apresentar propostas, considerando que 

esses adolescentes para serem inseridos 

no ensino médio e posteriormente à 

universidade, precisam concluir este 

período. 

O ECA define que as medidas 

socioeducativas devem garantir a 

inserção dos adolescentes no mundo do 

trabalho e observar os interesses do 

público atendido, para não inviabilizar 

efetivação de sua proposta. Afirma que o 

desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente precisa de uma educação 

                                                             
4 Defasagem escolar idade/série - proporção de 

pessoas frequentando uma determinada série 

escolar com idade superior àquela 

pedagogicamente recomendada para a referida 

série.  
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voltada para a qualificação profissional, 

porém o baixo nível de escolaridade atua 

como um impeditivo para o alcance dessa 

qualificação, além de comprometer a 

construção da identidade e afirmação da 

cidadania destes adolescentes. 

Temos como exemplo, o caso do 

adolescente que apesar de ter frequentado 

até a 5ª série do ensino fundamental, 

tinha dificuldade de leitura e escrita. 

Apesar de haver um olhar por parte do 

Estado para garantia da inclusão dos 

adolescentes em conflito com a lei no 

sistema educacional, há que se rever a 

política educacional para que estes 

adolescentes, para que através da 

educação possam se tornar protagonistas 

da sua própria história.  

 

Considerações Finais 

 

Este estudo pode contribuir para 

novas pesquisas científicas possibilitando 

a ampliação e o aprofudamento do debate 

acadêmico sobre a educação no processo 

de cumprimento da semiliberdade, e em 

especial, como instrumento de reflexão 

para que o Estado e a sociedade possam 

discutir sobre a criação de novos 

programas que atendam a estes 

adolescentes em cumprimento de medida. 

Entendendo, que a educação é 

determinante na eficácia e efetividade no 

cumprimento da medida. 

Durante análise, percebeu-se a 

necessidade de se promover ações 

voltadas para sensibilização dos vários 

atores envolvidos no processo 

socioeducativo, de forma que estes 

possam perceber estes adolescentes 

considerando as suas particularidades e 

que mudanças sejam evidenciadas na 

vida destes. 

É verificada, também, a 

necessidade de ampliação de programas e 

projetos direcionados a este público como 

cidadão, sujeito de direitos e deveres e 

reforçando o papel do Estado, da família 

e da comunidade neste contexto. 

Consideramos que para melhor atender 

estes adolescentes, cabe ao Estado 

proporcionar espaços alternativos e 

equipamentos sociais para o 

desenvolvimento de atividades 

compativéis as necessidades e 

pontencialidades dos adolescentesa partir 

da identificação de suas habilidades e 

singularidades.  
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Resumo: O presente trabalho nasce a partir de estudos teóricos realizados sobre juventude 

e escola, tendo como ponto de partida a problemática da presença cada vez maior do 

número de jovens na Educação de Jovens e Adultos. O texto procura levantar algumas 

questões referentes as relações estabelecidas entre cultura juvenil e a instituição escolar, 

procurando problematizar a posição da juventude na escola, em particular na modalidade 

EJA, no cenário educacional contemporâneo, que tem sido fortemente marcado por 

desigualdades e processos de exclusão, em especial com os jovens das camadas populares. 

Palavras-chave: Juventude. Educação. Socialização. Culturas Juvenis. 

 

Resumen: Este trabajo nace partiendo de los estudios teóricos para construir la 

investigación sobre la juventud y la escuela, tomando como punto de partida el problema 

de la presencia cada vez mayor el número de jóvenes de la Educación de Jóvenes y 

Adultos. El texto pretende suscitar algunas cuestiones relativas a las relaciones entre la 

cultura juvenil y la institución escolar, tratando de cuestionar la posición de los jóvenes en 

la escuela, sobre todo en la modalidad EJA, en el paisaje de la educación de hoy, que ha 

sido fuertemente marcada por los procesos de desigualdad y exclusión, especialmente con 

los jóvenes de las clases más bajas. 

Palabras clave: Juventud. Educación. La socialización. Culturas Juveniles.  

 

 

Introdução 

 

O presente texto traz uma 

discussão referente a problemática da 

presença de jovens (cada vez mais 

jovens) nas turmas da Educação de 

Jovens e Adultos de Ensino Fundamental. 

Neste caso, referimo-nos aos jovens da 

EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

oriundos das classes populares, por 

apresentarem, em geral, trajetórias de 

escolarização acidentadas, caminhos de 

exclusão/marginalização do/no sistema 

educacional. Tomamos por base a 

discussão acerca do processo em curso 

nos últimos anos, a saber, o aumento 

significativo do número de jovens na 

Educação de Jovens e Adultos em todo o 

país, processo, que, por conta de seus 

contornos específicos, vem sendo 

chamado de “juvenilização na EJA”5, 

para refletir e problematizar as 

                                                             
5 O fenômeno de juvenilização na Educação de 

Jovens e Adultos tem sido tema de importantes 

discussões na área educacional, por apresentar / 

fornecer elementos fundamentais sobre processos 

de escolarização das classes populares.  
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transformações que têm se desenvolvido 

no cenário educacional brasileiro. 

O novo público que frequenta a 

escola, sobretudo adolescente e 

jovem, passa constituir no seu 

interior um universo cada vez mais 

autônomo de interações, distanciado 

das referências institucionais 

trazendo novamente, em sua 

especificidade, a necessidade de uma 

perspectiva não escolar no estudo da 

escola, a via não escolar (...). A 

autonomização de uma subcultura 

adolescente engendra para os alunos 

da massificação do ensino, uma 

reticência ou uma oposição à ação do 

universo normativo escolar, ele 

mesmo em crise. A escola cessa 

lentamente de ser modelada somente 

pelos critérios da sociabilidade adulta 

e vê penetrar os critérios da 

sociabilidade adolescente, exigindo 

um modo peculiar de compreensão e 

estudo (SPÓSITO, 2003,19-20). 

 

Estas alterações relacionadas ao 

público que compõe a EJA operam de 

maneira complexa, pois representam as 

transformações ocorridas na sociedade e 

no sistema escolar do país e, exige cada 

vez mais mudanças na estrutura da escola 

pública, com relação ao trato de 

demandas tão diversas e heterogêneas  

(diversidade que podem ser de ordens 

sociais, culturais, de gênero, de ritmos e 

tempos cognitivos distintos, de 

experiência de vida e, principalmente 

etárias/geracionais).  

Neste sentido, podemos afirmar – 

com base nos estudos que norteiam o 

trabalho – que o conjunto de 

transformações no público discente vem 

provocando na Educação de Jovens e 

Adultos grandes rupturas, gerando 

tensões e conflitos nas unidades de ensino 

que ofertam à modalidade, pois, uma vez 

que a escola esteja “aberta ou não” para a 

diversidade de seus sujeitos, incluindo 

nestes, o público jovem e suas demandas 

específicas6, que têm ocupado cada vez 

mais os bancos escolares, a instituição 

pode (des)legitimar a “posição” destes 

sujeitos em seus espaços/tempos, que em 

muitos casos são regulados por normas 

legais, institucionais e burocratizadoras, 

esvaziadas de sentido para o público que 

habita esta escola. 

 Segundo Carrano (2000) “a 

heterogeneidade etária e o caráter cada 

vez mais urbano dos alunos transformam 

o perfil de um trabalho que, durante um 

bom tempo, caracterizou-se pela presença 

quase exclusiva de adultos e idosos com 

forte referência aos espaços rurais”. 

Ainda segundo o autor, a acentuada 

mistura entre jovens e adultos na 

                                                             
6
 (“Grupos jovens têm questões próprias, ligadas 

a formas de ser e de estar no mundo, de expressar 

suas juventudes, suas culturas, seus desejos e 

sonhos futuros. Essas formas de ser, são 

constituídas, também, na luta cotidiana, no 

mundo do trabalho e da sobrevivência, na 

exposição às vulnerabilidades sociais, à 

violência.” VI CONFITEA). 
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Educação de Jovens e Adultos representa 

desafios que podem transformar-se tanto 

em dificuldades insolúveis como em 

potencialidades orientadas para o seu 

sucesso educativo e social. 

A EJA é também espaço de 

tensionamento e aprendizagem em 

diferentes ambientes de vivências 

que contribuem para a formação de 

jovens e adultos como sujeitos da 

história. Nesses espaços, a EJA volta-

se para um conjunto amplo e 

heterogêneo de jovens e adultos 

oriundos de diferentes frações da 

classe trabalhadora (VI CONFITEA, 

2008). 

 

 Neste contexto, muitas indagações 

surgem acerca da juventude no ambiente 

escolar, até pelo caráter heterogêneo que 

compõem a escola pública brasileira, 

instituição esta, que trabalha com uma 

diversidade de sujeitos, oriundos 

majoritariamente das classes populares. 

De maneira geral, nas instituições de 

ensino (principalmente aquelas que 

ofertam o ensino na modalidade EJA) os 

docentes cada vez mais têm levantado 

questões, tais como: “por que os jovens 

são tão rebeldes?”, “onde estão os 

valores?”, “o que estes jovens querem da 

vida?”, “não prestam atenção nas aulas”, 

“não largam o celular”, entre outras, que 

nos impulsionam a refletir sobre o “ser 

jovem” e suas relações com a instituição 

escolar. 

 

Juventude(s) e Escola 

 

Partindo do pressuposto que 

juventude é uma categoria construída 

socialmente, concordamos com Abramo 

(2005) que a problemática de pensar o 

conceito de juventude implica em ir além 

de uma definição baseada apenas na 

questão etária, mas deve-se refletir sobre 

diversas questões que estão atreladas à 

juventude, tais como: diversificadas 

situações de classe, gênero, etnia, grupo, 

etc. Complementam Margullis e Urresti 

(1996) contribuindo que o conceito de 

juventude não é universal, nem fechado 

na questão etária, sendo necessário 

entender a juventude a partir de uma 

multiplicidade de situações sociais e 

históricas em que esta etapa da vida se 

desenvolve, além de observar os marcos 

sociais historicamente desenvolvidos que 

condicionam as diferentes maneiras de 

ser jovem. Em outras palavras, os autores 

colocam que juventude não é uma 

categoria uniforme, mas sim plural e 

condicionada por inúmeros fatores, de 

ordem social, histórica, política, 

simbólica, cultural, de classes, gêneros, 

entre outras. 
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Hoje o alerta inicial é o de que 

precisamos falar de juventudes, no 

plural, e não de juventude, no 

singular, para não esquecer as 

diferenças e desigualdades que 

atravessam esta condição. Esta 

mudança de alerta revela uma 

transformação importante na própria 

noção social: a juventude, mesmo 

que não explicitamente, é 

reconhecida como condição válida, 

que faz sentido, para todos os grupos 

sociais, embora apoiadas sobre 

situações e significações diferentes. 

Agora a pergunta é menos sobre a 

possibilidade ou impossibilidade de 

viver a juventude, e mais sobre os 

diferentes modos como tal condição é 

ou pode ser vivida (ABRAMO, 2005, 

p.43- 44). 

 

Estudos atuais acerca da temática 

apontam que não há apenas um tipo de 

juventude, mas sim grupos juvenis que 

constituem um conjunto heterogêneo, 

com diferentes parcelas de oportunidades, 

dificuldades, facilidades e poder nas 

sociedades. Neste sentido, a juventude, 

por definição, é uma construção social, 

ou seja, a produção de uma determinada 

sociedade originada a partir das múltiplas 

formas como ela vê os jovens, produção 

na qual se conjugam, entre outros fatores, 

estereótipos, momentos históricos, 

múltiplas referências, além de diferentes 

e diversificadas situações de classe, 

gênero, etnia, grupo, etc. 

(ABRAMOVAY, 2006). 

Neste contexto, podemos 

questionar as práticas escolares ocorridas 

diariamente nas instituições públicas de 

ensino, buscando refletir se tais práticas 

contemplam a questão juvenil e sua 

complexidade. Spósito (1998, p. 3) já 

afirmava que: “[...] vive-se um fenômeno 

de rejuvenescimento dos alunos que 

participam das classes de EJA, o que a 

torna, hoje, um dos maiores quantitativos 

no interior das escolas públicas noturnas 

do país”, e por este motivo, procuramos 

pensar sobre a presença destes jovens no 

interior da escola. Ao partirmos da 

discussão sobre o processo social de 

exclusão e legitimação do fracasso no 

sistema escolar, fato que vem ocorrendo 

com grande parcela de jovens das classes 

populares, procuramos refletir e debater 

sobre a relação existente entre as culturas 

juvenis e a instituição escolar, que 

desenvolve-se nos espaços/tempos 

escolares, sendo composta de conflitos, 
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lutas, tensões, jogos simbólicos e disputas 

de poder. 

Sobre estes jovens que frequentam 

a Educação de Jovens e Adultos 

(modalidade de ensino da Educação 

básica), temos observado, em linhas 

gerais, que são sujeitos pobres, oriundos 

das classes populares, que experimentam 

trajetórias de escolarização acidentadas, 

injustas e desiguais; Buscam na escola 

mecanismos de mobilidade social ou 

certificados que possibilitem avanços 

acadêmicos e principalmente 

econômicos. Sobre os sujeitos da EJA, 

Spósito (2005) explana que: trazem 

consigo para o interior da escola os 

conflitos e contradições de uma estrutura 

social excludente, interferindo nas suas 

trajetórias escolares e colocando novos 

desafios à escola. 

Ao abordar a temática da(s) 

juventude(s) nas escolas de EJA, de 

Ensino Fundamental, penetramos num 

cenário limite de exclusão, negação de 

direitos e lugares esvaziados de sentido 

para os jovens que lá se encontram. Sobre 

esta questão, contribuem Carrano e 

Peregrino (2003) ao trazer importantes 

considerações sobre o processo de 

expansão da escola e da escolarização das 

classes populares. Em relação a expansão 

da escola para as classes populares, os 

autores apontam que este processo foi 

desenvolvido “sob a égide das políticas 

neoliberais – geradoras de uma ‘nova’ 

experiência de escolarização, ao mesmo 

tempo acessível a um maior número de 

sujeitos, estendida no tempo e degradada 

na qualidade”. 

Os autores procuram mostrar 

como esta escola, ao se expandir e tornar-

se acessível aos filhos das classes 

populares, encontra-se cada vez mais 

fragilizada. Neste sentido, 

complementam que a expansão 

quantitativa da escola prejudica e desafia 

os ideais de qualidade, pois trazem à tona 

referências sociais, saberes e práticas 

culturais muitas vezes dissonantes, 

valores incompreensíveis de imediato e 

lógicas alternativas ao instituído que 

inserem em uma escola esvaziada, 

verdadeiras disputas pelos sentidos de 

presença nessa instituição (CARRANO e 

PEREGRINO, 2003). 

 

No que se refere à qualidade da 

participação dos jovens, 

especialmente os mais pobres, na 

vida escolar, encontramos ainda 

elementos perversos, como a 

disparidade entre idade e série e as 

precárias condições de oferta na 

maioria das escolas públicas, que 

restringe significativamente as 

oportunidades de escolha e de 

inserção social nesse momento 

decisivo da formação humana que é a 

transição para a vida adulta 
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(CARRANO E PEREGRINO, 2003, 

p.14). 

 

 Considerações Finais 

 

De maneira mais geral, os estudos 

sobre a temática da juventude e sua 

presença na instituição escolar têm 

apontado para caminhos e questões 

complexas, envolvendo elementos de 

ordens sociais, políticas, econômicas, 

geográficas, culturais, de classe, 

geracionais, além de relações de poder 

entre sujeitos x sujeitos e sujeitos x 

instituição.  

Contribui Pais (2003) para a 

discussão, ao apontar razões pelas quais 

os jovens podem identificar o espaço 

escolar como desinteressante, uma vez 

que eles não se reconhecem numa 

instituição onde 

suas culturas não 

podem se realizar 

nem tampouco 

podem se fazer 

presentes. Ainda 

segundo o autor, 

parece não haver 

chance de 

negociações entre os 

espaços lisos – que 

permitem aos jovens 

transitar sem as marcas prévias das 

instituições do mundo adulto – e os 

espaços estriados – cujas principais 

características seriam a ordem e o 

controle. Nesta perspectiva, a escola ao se 

abrir ou ser aberta pelas práticas coletivas 

juvenis que penetram em seus tempos e 

espaços administrativo-pedagógicos, em 

geral fechados e pouco tolerantes ao 

diverso, pode se perceber desorganizada e 

despreparada, mostrando sua fragilidade 

institucional (CARRANO e 

PEREGRINO, 2003). 

Percebemos ainda, que o aumento 

do quantitativo de alunos jovens (cada 

vez mais jovens) nas classes de EJA 

(Ensino Fundamental) está associada 

principalmente com questões 

relacionadas a retenção, evasão escolar, 

distorção idade/série e até mesmo sobre 

“correção de fluxo” de alunos. Fatores 

que sinalizam e demonstram as 



dificuldades do sistema educacional 

brasileiro, principalmente quando voltado 

às camadas populares.  

Por conclusão, esforçamo-nos 

(neste texto) na tentativa de 

problematizar e analisar a relação 

existente entre a escola (enquanto 

instituição) e a(s) juventude(s). 

Apontamos, baseado nas teorias sobre a 

temática, que a relação entre as culturas 

juvenis e a instituição escolar tem se dado 

majoritariamente na forma de disputas 

por espaços e legitimidades, quase 

sempre ocorrendo na forma de tensões 

entre modelos conflitantes e antagônicos. 

E neste sentido, podemos expor que a 

instituição escolar não reconhece ou não 

legitima as culturas juvenis, criando 

grandes obstáculos no processo de 

diálogo entre os jovens e a instituição. 

Finalizamos com o pensamento do 

pesquisador português: 

 

A escola, apesar de ser um espaço 

que o jovem pode gostar de 

frequentar, ainda não reconhece as 

culturas juvenis como possibilidade 

de inclusão e transformação. É 

exatamente isso que tais culturas 

(re)clamariam: inclusão, 

reconhecimento e pertença. 

Estaríamos, então, diante de um 

paradoxo: a escola tem como marcas 

históricas o conservadorismo, a 

manutenção das relações de poder, e 

as culturas juvenis, em sua maioria, 

têm o gosto pela mudança. O que 

fazer? Transformamos a escola, 

ameaçando com isso as relações 

sociais? Ou silenciarmos a juventude, 

negando os jovens como sujeitos 

possuidores de culturas próprias? 

(PAIS, 2003, apud CARRANO e 

PEREGRINO, 2003, p. 16). 
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Resumo: Este artigo aborda os resultados do trabalho monográfico desenvolvido em 2014, 

sobre os usuários das ações Horizonte e Catavento do Projeto Amigos do Saber realizadas 

pela Fundação Fé e Alegria do Brasil - Pernambuco. Sendo assim, seus objetivos buscaram 

identificar através dos princípios da política de assistência social, as contribuições das 

ações na vida dos usuários. A compreensão da dinâmica familiar em seus diversos arranjos 

é fundamental para elaboração e desenvolvimento das políticas sociais voltadas para 

crianças, adolescentes e jovens que vivem em condição de vulnerabilidade social na 

Região Metropolitana do Recife. A proposta é enfatizar o contexto em que crianças, 

adolescentes e jovens estão inseridas/os na condição usuários das políticas sociais, na 

perspectiva de garantir e ampliar os direitos desses usuários que vivem em situações de 

riscos pessoais e sociais. Significativas conquistas ocorreram com a promulgação do 

Estatuto da Criança e Adolescente em 13 de julho de 1990, como resultado do estudo foi 

possível constatar que, a Fundação Fé e Alegria incentiva à participação dos usuários nas 

atividades do projeto, através dos princípios da política de assistência social.   

 

Palavras – chave: Projeto Amigos do Saber. Vulnerabilidade social. Política social. 

 

Abstract: This article discusses the results of a research project developed in 2014, on the 

users of the shares Horizonte and pinwheel Friends of Knowledge Project conducted by the 

Foundation Faith and Joy of Brazil - Pernambuco. So your goals sought to identify through 

the principles of social welfare policy, the contributions of the shares in the lives of users. 

The understanding of family dynamics in its various arrangements is essential for the 

preparation and development of targeted social policies for children, adolescents and 

young people living in vulnerable social conditions in the metropolitan area of Recife. The 

proposal is to emphasize the context in which the / children, adolescents, young people are 

inserted in the user condition of social policies with a view to ensure and expand the rights 

of those users who live in personal and social risk situations. Significant achievements 

occurred with the enactment of the Children and Adolescents in July 13, 1990, as a result 

of the study it was found that the Fe y Alegría Foundation encourages the participation of 

users in project activities, through the principles of welfare policy social. 

 

Keywords: Amigos do Saber Project. Social vulnerability. Social politics.  
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Introdução  

O presente trabalho traz um 

recorte da Fundação Fé e Alegria do 

Brasil – Pernambuco, no Projeto Amigos 

do Saber, especificamente, nas ações 

Catavento e Horizonte, Sendo assim, 

iremos abordar como esse projeto vem 

garantindo, por intermédio de um 

conjunto de leis, os direitos dos seus 

usuários.  

Com o modo de produção 

capitalista um segmento da sociedade é 

pressionado a viver em situação de risco 

e vulnerabilidade social: educação e 

saúde precária, falta de habitação, 

desemprego, entre outras.  É neste 

contexto, que o Estado através das  

políticas sociais, oferece os mínimos 

sociais com a ótica de enfrentar as 

expressões da questão social. Desta 

forma, a Fundação Fé e Alegria do Brasil 

a partir da execução de seu trabalho 

buscam contribuir para a construção de 

uma sociedade igualitária, com a 

perspectiva da superação da contradição 

capital e trabalho, pois é a partir desta 

contradição que se emerge e potencializa 

a questão social.  

Sendo assim, a relevância em 

abordar essa temática é enfatizar a 

contribuição da Fundação Fé e Alegria do 

Brasil – Pernambuco com a inclusão e a 

promoção social de beneficiários da rede 

pública de ensino e de suas famílias. 

Evidenciaremos o trabalho desenvolvido 

por está instituição que busca 

proporcionar a transformação social 

desde segmento da sociedade, no qual se 

encontra em vulnerabilidade e risco 

social.  

 

A Fundação Fé e Alegria 

Com a perspectiva de garantir 

usufruto de direitos e melhoria da 

qualidade de vida, a Fundação Fé e 

Alegria do Brasil - Pernambuco, desde 

2008, com base na prestação de serviços 

através da assistência social, desenvolve 

o projeto social Amigos do Saber, na área 

da educação não formal. A Fundação Fé e 

Alegria do Brasil – Pernambuco, no ano 

de 2014, atendeu cerca de 200 famílias 

em seus diversos arranjos, entre elas, a 

nuclear, a monoparental, a extensa e a 

homoafetiva. Tal projeto contribui para a 

promoção social de seus atendidos que 

são crianças, adolescentes, jovens e 

adultos que vivem em condição de 

vulnerabilidade social na Região 

Metropolitana do Recife.  

A Fundação Fé e Alegria do 

Brasil - Pernambuco realiza trabalho 

social na perspectiva de fortalecer os 

laços e a função protetiva das famílias, 
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bem como a autonomia e protagonismo 

dos atendidos, uma vez que seus 

objetivos, é promover o acesso e usufruto 

de direitos, prevenir situações de violação 

de direitos e rompimento de vínculos 

familiar e comunitário. E, para a sua 

implementação, tais objetivos, estão 

respaldados em um conjunto de leis e 

resoluções como a Constituição Federal 

de 1988, Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), e a 

Política Nacional Assistência Social 

(PNAS) que estabelece um modelo 

padronizado de serviços 

socioassistencias.  

A Fundação Fé e Alegria do 

Brasil - Pernambuco diante das demandas 

que se apresentam no seu espaço 

ocupacional busca desenvolver seu agir 

dentro das dimensões política e cultural, 

tendo com perspectiva apreender a 

realidade em sua totalidade e materializar 

o Projeto Amigos do Saber, 

especificamente em nossa abordagem, 

nas ações Catavento e Horizonte. Sendo 

assim, a Fundação Fé e Alegria do Brasil 

- Pernambuco, para a execução de suas 

ações realiza acompanhamento com 

atendimentos aos usuários e suas 

famílias, visitas domiciliares e 

institucionais, análise socioeconômica, 

participação nas reuniões de conselhos, 

fóruns e campanhas, além de elaborar 

relatórios, pareceres sociais, relatórios 

mensais para o financiador, orientação 

social aos usuários (individual e em 

grupo), grupos de convivência, entrevista, 

avaliação e monitoramento das ações, 

orientação e supervisão de estágio na área 

de Serviço Social e Pedagogia. Vale 

ressaltar que, além dos atendimentos 

individuais e grupais aos usuários e 

famílias, são realizadas também 

atividades com a equipe de funcionários a 

partir das formações profissionais, ou 

seja, ao participar de algum evento 

nacional, através de temas abordados 

relacionado à infância e juventude. 

 Assim, através das atribuições 

indicadas os profissionais desta 

instituição busca a “universalização dos 

direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas 

públicas” (PNAS, 2009, p.32). Desta 

forma, os procedimentos citados tem a 

finalidade de compreender a 

singularidade das crianças e adolescentes, 

as particularidades das famílias em 

situação de risco e vulnerabilidade social, 

bem como a apreensão da universalidade 

que emerge esse público, e a partir daí 

realizar uma leitura crítica da realidade e 

construir propostas de intervenção.  
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Para que possa ter viabilidade 

Projeto Amigos do Saber, 

especificamente nas ações Catavento e 

Horizonte planejam suas atividades de 

acordo com as demandas dos 

usuários/família da Fundação, que são 

caracterizadas por violação de direitos, 

violência doméstica, indisciplina e 

famílias com dificuldade em acessar 

serviços assistenciais. Tais demandas 

chegam até ao Serviço Social através das 

coordenadoras das ações, 

espontaneamente e por busca ativa. 

Assim, na perspectiva de proporcionar 

uma intervenção transformadora não se 

limita a serviço burocrático nem tão 

pouco a um fazer imediato, mas 

compreende a realidade dos usuários e 

suas famílias através da compreensão nas 

relações e demandas sociais. 

 É no reconhecimento do 

indivíduo como cidadão de direito que a 

Fundação, articula-se com outras redes de 

serviços públicos como os Centros de 

Referências de Assistência Social 

(CRAS), Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social 

(CREAS), Unidade de Saúde da Família 

(USF) e redes privadas como a Faculdade 

Frassinetti do Recife (Fafire) e 

Universidade Católica de Pernambuco 

(Unicap). Essas articulações têm como 

objetivo oferecer continuidade para 

resolução de alguns casos, como por 

exemplo: usuários que necessitem de 

acompanhamento psicológico; usuários e 
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famílias sem cadastro no Cadúnico e que 

precisem ser acompanhadas na sua 

territorialização para serem incluídas em 

alguns benefícios ofertados pela PNAS; 

inclusão de pessoas com deficiência nas 

escolas de ensino formais entre outros.  

Vale ressaltar que, para compreender e 

intervir nas múltiplas expressões da 

questão social com qualificação 

continuada, os profissionais da Fundação  

Fé e Alegria do Brasil - Pernambuco 

participam de congressos, cursos, 

seminários, fóruns e etc., com intuito de 

aprofundar seus conhecimentos, diante 

dos fenômenos relacionados na área 

social, política, econômica e cultural.  

 

 

Considerações Finais 

 

Constatamos que a Fundação Fé 

e Alegria do Brasil- Pernambuco através 

das ações do projeto mencionado 

anteriormente, com serviços 

socioassistenciais, vem transformando a 

realidade dos seus usuários e famílias.  

Vimos também que para intervir 

nas múltiplas expressões da questão  

 

social, a Fundação Fé e Alegria do Brasil 

- Pernambuco promove qualificação 

constantemente realizando cursos, 

seminários, congressos e fóruns, 

evidenciando, a importância de se 

atualizar sobre fenômenos sociais, 

políticos, econômicos e culturais.  

Acreditamos, por fim, que para 

intervir na realidade social, com uma 

perspectiva transformadora, instituições e 

Ongs que trabalham com crianças, 

adolescentes e jovens devem estar sempre 

em busca de novos conhecimentos. 

Diante dos resultados alcançados 

percebemos que a Fundação, através das 

suas intervenções, como agente defensor 

dos direitos dos seus usuários, não se 

limita a um agir burocrático, mas atua na 

perspectiva da transformação da realidade 

social.  

              Por fim, este estudo busca 

contribuir para a produção teórica sobre 

crianças, adolescentes, jovens. 
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Ao vencedor, as batatas 
Roberth Moura 

Email: odacyrrms@hotmail.com 

 

 

E aí, juventude? 

O Enem realizou, 

A bolsa saiu, 

O diploma pegou. 

 

 

Mas, e agora, juventude? 

Formado tu és, 

Tem o mundo a seus pés, 

Até já comeu ricos canapés. 

 

 

Mas agora já é passado. 

Viu que o mundo não é tão belo. 

Achou que o mais difícil havia 

acabado. 

 

 

Mas nada é tão ruim, 

Que não possa ser piorado. 

 

 

Bate na porta, 

A porta não abre. 

Procura outra porta: 

 

 

Onde mesmo está a porta? 

A porta não existe mais. 

Você olha para o lado 

E vê centenas iguais a você. 

Jovens,  

Formados. 

Desempregados. 

 

 

Onde eles estavam este tempo todo 

que você não os via? 

Invisíveis? 

 

 

Invisíveis não, meu jovem! 

Excluídos. 

Às vezes, massacrados. 
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Às vezes, sacudidos. 

 

 

Sem Quem Indica. 

Sem avô industrial. 

Tecnicamente, sem mérito. 

(meritocraticamente falando, 

pela ótica do capital). 

 

 

E agora, juventude, o que é que vai 

fazer? 

Vai voltar para o Mc Donald’s, 

Até encontrar algo que lhe é mister. 

Porque futuro brilhante, 

Já está perdendo a esperança de 

reaver... 

 

 

Ao vencedor, 

Deitado eternamente em berço 

esplêndido, 

Duzentos gramas de batatas, 

Sem ketchup, 

Com subserviência e amor, 

Por favor. 

Sim, senhor. 
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Guerra dos Mundos - Parte VII - 

"Eiros & Ismos" 

Por Ailton Domingues de Oliveira 

Email: ailton.domingues.oliveira@gmail.com 

 

No reino da terra de um dia 

Onde me pus a viver a minha utopia 

E pude sentir o gosto do sonho na 

realizada profecia 

Vi de quase um tudo o que não se mais 

via 

Religuei-me ao Sagrado 

Refutei o meu passado 

E me despi a caminhar 

Sobre o chão deste lugar 

Era um povo que elevava seu mago 

Mais que Aquele que já fora condenado 

Ele era um líder de cortejos 

Que gostava de belas túnicas 

E andava por sob as pompas 

Mas um dia suas belas alegorias 

Chamaram a atenção de uma moça 

E assim sua fala sempre regralista 

Sucumbira diante dos olhares que o 

trairia 

As regras burlou e com ela se deitou 

Protagonizando o obscuro desejo 

Por sob o véu da assembleia 

Que assim preferia, fazer de conta que 

não via 

E mantinham a tradição acima de 

qualquer cristão 
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O tempo passou no reino da terra de um 

dia 

E um líder carismático então assumiria 

O posto pelo ex-dirigente deixado 

Este, era de tal forma empenhado 

Doutor conhecido e estudado 

Que a assembleia, ouvir sua fala adorava 

Ainda mais porque do lado estava 

Dos devoteiros que a tudo veneravam 

Dias de santos e santos, pra tudo só 

rezavam 

Mas um dia o tal mago 

Já solitário e já cansado 

Haveria de esculhambar com as regras 

E pra curar a tentação do sertão 

Já que não poderia se deitar por aí 

Pra que não houvesse maior desgraça 

Se embrenhou nos rumos da cachaça 

E assim, este também partiu 

E a assembleia sem eira nem beira 

Preferiu manter a tradição acima de 

qualquer cristão 

 

E o tempo nem passou direito na terra de 

um dia 

E o co-assessor do mago cachaceiro 

Na tramoia das noitadas de sair haveria 

Já estava avisado que seu castelo cairia 

Este então, mais tranquilo e modernão 

Não se importava com muita coisa 

Mas era de tal carteirinha um bom 

raparigueiro 

E o povo tão tapado de hipocrisia 

Vendavam os olhos para tantas 

façanhices 

E cultuavam cada dia mais os santos 

Que da escola do santo doutor 

Esqueceram que o santo também é 

pecador 

E o povo se sucumbia na fé 

Já que nem mãos nem pés 

Firmavam naquela terra de tantos "eiros" 

Onde os "ismo" maquiavam os 

passageiros 

 

Chegou então um homem sensato 

E bem logo de imediato já se avisou 

Eu sou chato e gosto das coisas às claras 

Nada de papos atravessados e 

descompensados 

Conversa tem de ser nos olhos, cara a 

cara 

Mas o povo não digeriu 

A santa hipocrisia que a tudo e santo se 

rezava 

De ser chamada a atenção não gostava 

Quando em seus exageros o 

devocionismo imperava 

Seus santos doutores 

Que os assembleeiros idolatravam 

Podiam andar no errado em seus santos 

pecados 

Mas desde que não atrapalhassem a 

cultuação 
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De todo santo de plantão 

Que as lideranças traziam à mão 

Este homem tão simples e centrado 

Que não gostava de condenação 

Teve um grande amparo em seu legado 

Quando lá da cúpula um homem deixou 

seu reinado 

E um grande e simples centrado 

Abriu as janelas da alma 

E limpou a poeira da hipócrita inquisição 

 

No reino da terra de um dia 

Já vi doutorzinho metido em estrepolia 

Vi bebunzinho renovado em cachaçaria 

E raparigueiro desdenhado em putaria 

 

 

 

Mas, 

Vi também um homem de bem 

Fazendo o melhor não importasse a quem 

Sem se importar com as regras 

Nem com os fiscais da santa inquisição 

Que perduram no ócio de plantão 

E no raiar de cada dia 

Faz do seu legado uma fé viva 

Requentada de tantas flores e poesia 

Com canções que nos arremetem a utopia 

E ao abrir as janelas dos pilares 

Permitiu ali adentrar 

Um novo ar pra renovar 

Os corações de quem os olhos abriu 

Este mestre se vai um dia eu sei 

Mas nem rio nem homem 

Jamais serão os mesmos... 

Fonte: http://escritosemtempos.blogspot.com.br/

57
   

  >
 a

rt
e 

e 
cu

lt
u

ra
 



Lançamento do livro: 

Cá de dentro 
Livro de Ailton Domingues de Oliveira  
 

Em tempos de tecnologias avançadíssimas, (...), escrever um livro  

é quase um ato de delírio. Eu, particularmente, prefiro adjetivar como  

sã demência. E, em se tratando de um livro de poesias, talvez seja  

melhor considerar como loucura mesmo. Mas, ainda bem que o que  

move tudo é a loucura. (...) “Cá de dentro” – o livro. São mais de  

20 anos de ensaios. Escrevo desde a época do colégio (1993).  

Em 2009 criei o blog “Escritos em Tempos” e passei a partilhar os escritos. (...) Após esse 

longo processo de maturação (+ de 20 anos), há pouco mais de 1 ano comecei, com muito 

apoio e incentivo, a dar forma a este ensaio. (...) São 48 escritos, estruturados em forma de 

poema, divididos em 7 partes que contam com o total de 128 páginas. Os temas são 

variados e abrangem a teologia, filosofia, hipocrisia, críticas, sociedade, amor, Deus, etc. 

Não se trata de uma resposta à qualquer tipo de questionamento mas sim um caminho de 

livre pensamento pelos detalhes que a vida nos proporciona e por vezes nos passam 

desapercebidos.  

                           

  
O livro Cá de dentro estará 

disponível para vendas no 

valor de R$ 25,00. 

Para adquirir seu exemplar 

entre em contato direto com 

o autor pelo email: 

ailton.domingues.oliveira@

gmail.com ou pelo blog: 

http://escritosemtempos.blo

gspot.com.br/ 
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Dez 
iguais 
 

 

 

 

 

Iguais 

Mesmos olhos cintilantes e trêmulos de emoção inesgotável 

Pássaros rápidos de juventude voejando dentro da caixa do peito 

Em tudo são parecidos, idênticos 

 

 

Iguais 

A pele fresca em medo 

O coração acelerado de impetuosidade sombria 

A mente uma caixa cheia de escritos de Pandora 

 

 

Iguais 

Pais e mães e cães 

Manhãs, irmãs 

Gatos, cachorros-livros, músicas em mp3 
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Iguais 

Porres de arrependimento e uma gosma de melancolia escorrendo nos lábios cinzentos de 

madrugadas vazias 

Pensamentos suicidas pulando dos penhascos da inspiração errante e bipolar 

Psicóticos aprendizes com a língua doce e colorida exalando marola branca pelos ouvidos 

 

 

Iguais 

No choro na alegria na tristeza na doença na saúde 

Iguais 

Nas mãos nos dedos na saliva no desafio e na perfídia 

Iguais 

Em dor e amor e na vida 

Dez (iguais): distintos separados pela barreira invisível do capital sanguinário, uns 

contando ouro sujo de sangue, enquanto outros contam pedras de desilusão venenosa, dez 

iguais em cada rua, diferentes que são, pois são gente, iguais no nascimento e na morte, 

pois são gente 

Iguais : siaugI 

 

Por V.S. 

Email: vsdktepes@hotmail.com 
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Juventude rural e seus 
espaços de protagonismo 

 

 

“(...) O meu protagonismo somado com o seu 

e um outro mundo que é possível... Aconteceu! 

Sujeito de direito, sou assim como você. 

Quero minha singularidade, você vai ver. 

Não julgue, não critique, deixe eu me mostrar. 

E com muita surpresa você vai se encantar.’’ 

(Música: A juventude quer viver) 
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Falar, pensar sobre, sonhar com 

os/as jovens não é uma tarefa fácil, 

porque depende muito das concepções e 

de onde estamos falando sobre eles/as. 

Essa, portanto, é uma tarefa que se 

caracteriza pela (des)construção de 

olhares, percepções e quebra de 

paradigmas. É preciso olhar os jovens 

como sujeitos de direitos e de políticas 

públicas, mas, para isso, é fundamental 

conhecer suas realidades, questões, 

opiniões e demandas. 

O reconhecimento da diversidade 

da juventude brasileira foi fundamental 

para os avanços das políticas públicas 

voltadas para o seguimento nos últimos 

anos. Sob essa nova perspectiva, a 

juventude rural conquistou o seu espaço 

na agenda do Governo Federal, 

mobilizando os agentes públicos e a 

sociedade civil na construção de uma 

política específica, capaz de atender às 

necessidades e expectativas dessa parcela 

da população, representada por oito 

milhões de brasileiros e brasileiras com 

idade entre 15 e 29 anos. 

Mas quem é a juventude rural? É 

importante destacar que quando se fala 

em juventude rural trata-se de uma 

categoria social diversa, construída a 

partir das experiências de trabalho, 

sociabilidade, troca cultural e interação 

socioambiental.  Nesse campo de 

reconhecimento e autoidentificação, a 

juventude rural vem se afirmando por 

meio de identidades, como: jovem 

camponês, quilombola, assentado, 

quebradeira de coco, agricultor familiar, 

negro, ribeirinho, assalariado, sem-terra, 

indígena, extrativista.  A partir dessas 

pertenças, esses/as jovens afirmam-se 

como sujeitos de direitos e demandam 

políticas públicas coerentes com suas 

realidades, por meio de horizontes 

participativos.  É essencial que os jovens, 

que assim desejarem, possam permanecer 

no campo e nas florestas, em condições 

dignas e com oportunidades equivalentes 

às dos jovens dos centros urbanos.   

Refletindo sobre todo esse 

contexto da juventude rural, pode-se dizer 

que o campo produz muitas iniciativas 

ricas de sentido e protagonismo. Uma das 

que podemos citar é a Comissão de 

Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais - CEJTTR - organização que está 

vinculada à Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura do Rio Grande do Sul - 

FETAG-RS. Essa traz experiência de 

protagonismo dos/as adolescentes e 

jovens rurais, sendo um espaço educativo 

e formativo, de organização local e 

estadual, que estuda e fomenta temáticas 

específicas da juventude rural, assim 

como de tensionamento para políticas 

públicas específicas para os/as jovens do 

campo.  
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A CEJTTR é uma instância de 

organização da FETAG-RS, representada 

por jovens das 23 Regionais Sindicais 

(essa divisão de regionais é uma forma de 

organização da FETAG-RS), que se 

organiza e busca estabelecer ações 

estratégicas de consolidação do trabalho 

da juventude trabalhadora rural no 

movimento sindical. Através de sua 

organização, vem avançando nas 

conquistas de políticas públicas voltadas 

ao/à jovem rural, com o desafio de buscar 

melhores oportunidades de acesso à 

educação, ao lazer e à qualificação 

profissional através da construção de 

propostas concretas de melhoria de vida 

do/a jovem agricultor/a, viabilizando sua 

permanência no campo com dignidade. 

Organizados formalmente desde 

1991, esses/as jovens que representam a 

juventude do movimento sindical do Rio 

Grande do Sul se reúnem de 2 em 2 

meses, na sede da FETAG – RS (Porto 

Alegre), onde participam titular e 

suplente. Nessas reuniões são definidas a 

programação e a organização da 

juventude rural sindicalizada. Esses/as  

 

 

 

 

 

 

 

jovens que participam da CEJTTR são 

pessoas que vivem nas áreas rurais do 

Estado, que participam da organização 

local dos sindicatos existentes nos seus 

municípios e, a partir de uma 

eleição/escolha, passam a ser 

representantes das comissões (grupos) 

organizadas pelas regionais.  

As reuniões precitadas possuem 

uma pauta definida e específica para cada 

encontro, levando em consideração os 

eixos temáticos que abordam as 

realidades desses jovens. Esses 

assumiram como bandeira de luta, assim 

como pautas para as reinvindicações de 

políticas públicas, o acesso a terra, a 

reforma agrária, a educação do campo, a 

saúde, o desenvolvimento rural, e a 

sucessão sindical. Isso para dar conta das 

principais dificuldades, que são: adquirir 

terra, seja pela reforma agrária ou como 

pequenos proprietários; atuar de forma 

compartilhada na terra de seus pais, o que 

caracterizaria o não se sentir proprietário 

e/ou responsável juntamente com os pais; 

a educação e a profissionalização no 
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campo e o êxodo rural, especialmente dos 

jovens. 

 Perante essas dificuldades e 

bandeiras de luta e organização, eles/as 

são responsáveis por ajudar a articular e 

fomentar ações regionais e nacionais, que 

visam contribuir com essas 

especificidades. Exemplos delas são: o 3º 

Festival da Juventude Rural, 2015, em 

Brasília/DF; o 5º Congresso Estadual da 

Juventude Trabalhadora Rural do RS, 

2014, em Lajeado/RS; a 3º Marcha 

Estadual da Juventude Rural, 2012, em 

Porto Alegre/RS; intercâmbios entre 

regionais; encontros regionais; e cursos 

de formação. 

 Essas experiências trouxeram 

conquistas importantes ao longo dos 

anos, como: organização interna; 

consolidação e organização das 

comissões municipais, regionais e 

nacional de jovens; cota 

de 20% de jovens nas 

instâncias de direção 

(STR, FETAG e 

CONTAG), 1º crédito 

para a juventude rural; 

Programa Nacional de 

Crédito Fundiário - Nossa 

Primeira Terra - Linha do 

Crédito Fundiário, 

específica para jovens 

rurais; PRONAF Jovem; 

habitação rural; e Consórcio Social da 

Juventude Rural. 

 Diante desse panorama, é preciso 

reforçar o quanto é importante e 

imprescindível colocar os/as jovens nos 

espaços que são de direitos deles/as, 

principalmente no que se refere aos 

assuntos que diretamente estão ligados as 

suas vidas e realidades. Perante esse 

contexto, a CJTTR se apresenta como um 

espaço de participação, formação, 

organização e empoderamento desses/as 

jovens vinculados ao movimento sindical. 

Isso contribui para o surgimento de 

lideranças e a construção de projetos de 

vida que possam ter a opção de levar em 

consideração a permanência desses 

jovens nas áreas rurais. 
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Olhar os/as jovens do meio rural como sujeitos de direitos e observar os problemas que 

os/as atingem, como expressão de necessidades e demandas não atendidas, pode resultar no 

reconhecimento de um campo de direitos que desencadeie novas formas e novo conteúdo 

de políticas públicas e, principalmente, práticas que reconheçam as juventudes nas suas 

potencialidades. 

  

Quer saber mais sobre a CJTTR? 

Juventude rural da FETAG: www.fetagrs.org.br/site/index.php?idp=NTI 

Blog da CJTTR: www.cejttrtche.blogspot.com.br/   

 

>Jaqueline Debastiane 

Email: jaddebastiane@gmail.com  

Crédito das Fotos: Comissão Estadual de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - CEJTTR  
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Universo Ursino 
 

 

 

Revista Geração Z: Apresente-se para 

nós. 

 

Bom, vamos lá! Tenho 27 anos, me 

chamo J. Xavier e adoro artes marciais, 

artes em geral (risos) explico: já 

participei de um grupo chamado THOLL 

(em Pelotas/RS) de técnicas circenses, 

sou apaixonado por acrobacia e 

malabares. Sou faixa preta em Tae-kwon-

do e jogo Futebol Americano em Pelotas, 

minha cidade natal. Tranquei a Faculdade 

de ED Física, e atualmente trabalho no + 

Educação (programa social). 

 

RGZ: Como você ficou sabendo da 

Revista Geração Z e o qual sua 

opinião? 

Fiquei sabendo através de um dos 

membros, ele sempre comenta sobre os 

conteúdos, daí fiquei interessado em 

conhecer sobre. 

 

RGZ: Como você conheceu o Universo 

Ursino? 

 

Bom esse é um “mundo” bem reservado, 

mas como sempre tive interesse por 

pessoas gordinhas, peludas, barbudas - 

desse biótipo -, comecei a pesquisar na 

internet sobre o assunto e o resultado foi 

bem impressionante. Fiquei conhecendo 

muitas outras curiosidades. 

 

RGZ: O que é realmente esse meio e 

como se organiza?  
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Esse meio é bem organizado, existem 

encontros, festas, onde se reúnem todos 

os biótipos do meio ursino. Aqui vão 

algumas das classificações que eu 

conheço, mas não se definem apenas 

nessas. 

 

Urso - homem com barba ou cavanhaque, 

de peito e corpo peludo; frequentemente 

adulto (ou com a aparência de mais 

velho. 

 

Lontra – homem geralmente peludo e 

possui barba, mas que não é corpulento 

ou largo - normalmente alto, mas que não 

são gordos. 

 

Admirador ou Perseguidor - um termo 

que se refere aqueles que não são ursos, 

mas são sexualmente ou emocionalmente 

atraídos por eles. 

 

Bear – Homem gordo em geral! 

  

Bruin - Urso com constituição atlética. 

 

Chaser - (Do inglês, 

Caçador) Homossexual que se sente 

atraído por Ursos ou Chubbies (Pessoas 

bem gordas). 

 

Chubbie Bear -(Do inglês, Fofinho) Urso 

com peso corporal elevado e com uma 

barriguinha proeminente.  

Daddy - Homens mais maduros que não 

se identificam como ursos, mas tem tipo 

físico parecido com o padrão do "pai de 

família", másculo e com olhar paterno. 

 

Older - Homens bem mais maduros, com 

idades acima dos 60 anos. 

 

Pocket Bear - Ursos de pequena estatura, 

geralmente abaixo de 1,70 cm. 

 

Woof – som que urso emite usado para as 

saudações entre Ursos.  

 

RGZ: O que precisa para ser aceito no 

grupo dos que amam os gordinhos? 

 



Na verdade qualquer pessoa pode fazer 

parte, basta gostar de pessoas acima do 

peso ou se identificar em alguma das 

classificações que existem.  

 

RGZ: Quais são as curiosidades sobre 

esse público?   

 

Vou começar pela bandeira gay dos 

ursos: as cores são diferentes da bandeira 

do movimento LGBTTT’s e cada listra 

representada a variadas cores de ursos 

(bichos) existentes. Existem sites 

direcionados ao publico, entre eles 

www.bear.rs.com e www.bear.com. 

Outra curiosidade bem bacana sobre os 

ursos é que eles têm fama de lenhador por 

causa das roupas e por serem “rústicos”. 

Existem acessórios que é possível 

identificar um ursino ou um apaixonado 

por gordinhos como tatuagens, bonés, 

correntes, bottons, etc... sempre com a 

imagem de uma pata de urso. 

 

RGZ: O que mais te chama atenção em 

um urso? 

 

Existe um conjunto de características que 

me chama atenção, mas bumbum “BIG 

ASS” e barriga é a primeira coisa que eu 

olho, mas claro que inteligência e uma 

boa conversa têm que fazer parte do 

pacote.  

 

RGZ: Pra você como é um urso 

perfeito?  

 

Perfeito? Na realidade perfeição é algo 

que buscamos todos os dias. Acredito que 

atitudes fazem a diferença e posso citar 

algumas que estão no meu cotidiano: 

acordar com café na cama, receber 

carinho, perceber que alguém se preocupa 

comigo... Essas coisas que buscamos de 

um parceiro, e para ser bem claro a 

pessoa que me faz feliz ela 

automaticamente se torna perfeita pra 

mim. 

 

RGZ: Você já sofreu (ou sofre) algum 

tipo de preconceito e/ou rejeição em 

seu grupo de amigos por sentir atração 

por Ursos? Conte-nos o que você pensa 

a esse respeito. 

Com os meus verdadeiros amigos não. 

Nunca tiveram um comportamento de 

rejeição e/ou preconceitos. O que já 

aconteceu é outros caras magros que não 

conseguem entender como um sarado 

pode gostar de uma pessoa fisicamente 

bem diferente. Na lógica deles, eu deveria 

curtir homens fortinhos, saradinhos... e 

isso não me chama atenção.  Em festas, 

homens magros interessados por mim, já 

chegaram a me dizer que sou louco por 

sentir atração por gordos. Realmente sou  
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louco, mas não da forma como 

eles se referiram (risos). 

 

Xavier por Xavier: 

“A gente passa entender melhor 

a vida quando encontra o 

verdadeiro amor.” Encontrei o 

meu e estou me conhecendo 

cada vez mais. Daqui um tempo 

respondo essa pergunta! 
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Instituto de Protagonismo Juvenil – 

IPJ 

Rua Cônego Benigno Lira, sn – Centro 

CEP: 55750-000 / Surubim – PE / Brasil 

Fones: (81) 9412-5731 / 9781-6950 

www.jovensprotagonistas.wix.com/ipjorg 

ipj@juventudeprotagonista.org.br 

 

 

 

ConQueer 

Locus virtual 

www.contemporaryqueer.com 

sage@sagesaturn.com 

 

 

 

Coletivo Uttopia 21 

Locus virtual 

Fone: (62) 9320-4961 

uttopia21.blogspot.com.br 

uttopia21@gmail.com 

 

 

 

Associação Projuv 

Avenida Talhamares, 2001 – Santa Izabel 

CEP: 78.200-000 / Cáceres – MT / Brasil 

Fones: (65) 9686-6453 / 9935-1913 

paulinhohpb@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 


