Valeu a pena
Inicio este texto fazendo duas pequenas ressalvas que julgo
necessárias. Primeira: essa revista, feita em uma quantidade
pequena, leva em consideração que parte significativa do
que produzimos em nossa história, no Coletivo Municipal
da Juventude do PT de São Paulo, hoje não pertence mais
só ao PT. Pois uma parcela fundamental desta construção
optou por construir outras ferramentas partidárias (como
o Psol e PCB). Espero que, no futuro, estejamos todos os
socialistas e revolucionários sob a mesma bandeira vermelha.
Segunda ressalva: a crise do capitalismo mundial agravouse. O aprofundamento da liberalização do comércio
internacional, com a globalização e flexibilização do mundo
do trabalho, junto com a desregulamentação financeira,
nos impõe o exercício de reflexão e ação militante, para
que os trabalhadores e trabalhadoras não paguem por esta
crise.
Feitas essas considerações, quero, neste texto, escrever um
pouco sobre a experiência que vivemos.
Tivemos a coragem, em tempos de hegemonia da idéia do
“fim da história”, de remarmos na posição contrária.
Exercemos nosso senso crítico, nossa rebeldia e,
principalmente, a idéia de construção coletiva. Fizemos
inúmeras reuniões onde todos que participavam tinham o
direito de decidir sobre as ações do Coletivo. Formalismo
nunca foi o nosso forte. É claro que, em determinados
momentos, pecávamos por certo anarquismo, que com o
tempo foi sendo superado.
Lembro que, diversas vezes, éramos criticados pela direção
partidária por priorizar os grandes debates nacionais e
internacionais, como por exemplo: os debates sobre Timor
Leste, o Plano Colômbia, a ALCA o Fórum Pan-Amazônico,
a reforma da previdência entre tantas outras discussões.
Porém, isso não significa que negligenciávamos a pauta
específica da juventude. Em 2000, construímos o programa
de juventude da vitoriosa campanha de Marta Suplicy à
prefeitura. Nele, apresentamos ao partido, à cidade e aos
jovens, importantes idéias de políticas públicas para
juventude: a Estação Juventude, o OP de juventude e o
Bolsa Trabalho. Idéias estas que traziam no bojo da sua
concepção temas como a participação popular, o debate
sobre o trabalho e a conquista de autonomia dos jovens.
Além disso, estivemos presentes na campanha pelo Passe
Livre, pelo direito à universidade para todos, contra a retirada
de direitos trabalhistas, dentre outras. Gostaria de ressaltar

a nossa participação intensa na formação do Fórum Jovem
de São Paulo onde, na dificuldade de viabilizar uma revista
do tamanho da Rebele-se, não nos furtamos em resgatar
seu nome para produzir um material especial para aquela
atividade.
A pauta da educação sempre foi muito presente entre nós.
Aqui cabe fazer uma homenagem ao mandato do deputado
Ivan Valente, que sempre nos ajudou muito neste tema,
contribuindo especialmente sobre a necessidade de termos
em nosso país um Plano Nacional de Educação.
Quero também lembrar, do mandato do companheiro Beto
Custódio, parceiro de toda hora, que encampou a luta pelo
passe livre, mesmo esta não sendo uma pauta da qual o
governo municipal gostasse. Vale ressaltar também o papel
destacado que o companheiro vereador Nabil Bonduki teve
na Câmara Municipal, com a criação da comissão de
juventude, sempre buscando estudar e compreender a
formulação que os jovens têm sobre si mesmos.
Um elemento fundamental que sempre norteou nosso
Coletivo foi a nossa capacidade de unidade. Não a falsa
unidade, dos tapinhas nas costas ou dos acordos pouco
políticos, mas aquela construída a partir de uma estratégia
comum, em que se permite, com a compreensão do
companheirismo, divergir sobre determinados temas.
Recordo-me agora do processo da reforma da previdência.
Fizemos um debate com mais de 80 pessoas para discutir
as distintas opiniões e, na semana seguinte, uma de nossas
maiores plenárias, com 120 jovens petistas, para tirar nossa
posição. Apesar da grande divergência instalada entre nós,
continuamos caminhando juntos.
Ao término destas mal escritas linhas, quero de uma forma
especial agradecer, em nome de todos os outros, a cinco
grandes camaradas, que ajudaram na construção dessa
história: Eduardo, Ramon, Alexandrinho, Natacha e João
Carlos, que com a disposição militante tiveram a paciência
de acreditar que, como disse o poeta Fernando Pessoa, e
como começamos no primeiro texto da Rebele-se: “Tudo
vale a pena, quando a alma não é pequena.”
Viva o socialismo, venceremos!

Jaime Cabral Filho
Filho, ex-Coordenador e
Secretário Municipal da Juventude do PT de São
Paulo entre os anos de 1997 e 2003.

... e um pouco de poesia para nossas vidas
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Poesia para luta
Levante uma bandeira!
Plante a semente da indignação.
Não se conforme com a conjuntura do descaso. Da discriminação. Da desigualdade. Da
corrupção. Da exploração. Da injustiça.
Saia da condição de espectador.
Protagonize a mudança.
Silêncio e omissão são companheiros da estagnação.
Contribua como puder. Doe seu tempo. Sua juventude. Seu suor. Sua vontade de mudar.
Seja um guerreiro na multidão que clama por um futuro melhor. Mais justo.
Causas, existem muitas. Pode escolher.
A luta será longa. Às vezes árdua.
Mas, acredite. A mudança é possível. E os frutos compensam.
Você jamais estará só. Muitos vão te dar as mãos. Jovens como você. Empunharão
bandeiras. Talvez outras que não a sua. Mas estarão lá. Dia a dia fazendo a sua parte.
Irrigando, cuidando, mantendo a flor da nova vida, que cresce e cria raízes.
E quando a mudança vingar; grite, estufe o peito e se orgulhe. Você fez parte do todo
que lutou. Praticou o direito que outros só teorizam.
Deu sorriso a quem chorava.
Deu comida aos famintos.
Deu um teto ao desabrigado.
Deu saúde ao doente.
Deu roupa ao descamisado.
Deu trabalho ao desempregado.
Deu educação àquele que mal assinava o nome.
Emprestou a força do seu grito aos que já não conseguem mais gritar.
Mostrou que a rebeldia vai além da subversão. E que o jovem unido e consciente,
quando luta, conquista. Planta e colhe os frutos da guerra pacífica. Contra um inimigo
mascarado pela indiferença.
Usou o argumento como arma. Fez do direito adquirido sua ferramenta.
Derrubou os muros gigantes da desigualdade.
Ao levantar sua bandeira, deu dignidade e vida justa ao seu semelhante. Abandonou o
individualismo e encontrou a razão de estarmos aqui: o coletivo.
Esse é o caminho. Siga-o de mãos dadas aos seus.Todos por todos sempre!

Podemos dizer que a produção da Revista Rebele-se é
um símbolo do que foi nossa organização no Coletivo
Municipal. Seja pela forma como foi feita, a muitas mãos,
seja como foi vendida, de forma militante, ou ainda o
que ela retratava, as lutas do nosso povo e da juventude.
Fazer a Rebele-se foi ao mesmo tempo um ato de
rebeldia e construção; de formação e ensinamento. Dois
números foram impressos, além de uma publicação
especial para o Fórum Jovem. A terceira edição foi
produzida duas vezes, mas pela falta de sensibilidade
de uns ou pela falta de dinheiro, como foi a justificativa
oficial, os textos, entrevistas, artigos, fotos, poemas,
entre tantos outros materiais não chegaram ao papel.
Revirando coisas antigas no computador, encontramos
grande parte da terceira edição de Rebele-se já
diagramada e com a vontade e oportunidade de
reencontrar os amigos e companheiros daqueles tempos,
não podíamos nos furtar de compartilhar este material
com vocês. É verdade que alguns materiais se perderam,
como por exemplo a entrevista que fizemos com
Genoino em 2002, para primeira tentativa de publicar
a número 3. Mas o fundamental está aqui. Esperamos
que gostem da surpresa.
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Legado

Juventude pautando o meio ambiente

João Cândido,

Por: Carin Sanches de Moraes
No início dos tempos os seres humanos viviam harmoniosamente em pequenos grupos que percorriam largas extensões de terra praticando a caça, a pesca e a coleta de
vegetais. Pouco a pouco, passaram a confeccionar ferramentas, roupas e abrigos. Extraíam da natureza seus elementos básicos para a sobrevivência. Descobriram o uso
do fogo e começaram a domesticar animais e a cultivar
plantas. Assim, foi possível o surgimento dos primeiros
assentamentos humanos. Desde então, o crescimento não
parou. Nasceram os povoados, as cidades e os recursos
naturais eram cada vez mais utilizados para garantir a
sobrevivência dos povos, até que o crescimento
desordenado e sem critérios passou a assumir o principal
papel no mundo. Com a mineração e fundição, o desenvolvimento tecnológico avançou, e com a revolução industrial, a humanidade começou a absorver todo o “capital” da terra. Passamos a conviver com o lixo, a fumaça
e produtos químicos que envenenam o ar, a água, o solo
e a saúde das pessoas. O Ocidente capitalista e o Oriente
comunista não tinham as mesmas idéias para o mundo,
mas para atingir seus objetivos utilizavam os mesmos
métodos de produção, entendendo a natureza como infinita e explorando –a intensamente.
Após a Segunda Guerra Mundial, a idéia de crescimento
via produção passou a ser prioridade, sem qualquer restrição e critério, gerando um sistema engolidor, tanto do
ponto de vista social como ambiental. Agravou-se de tal
forma a degradação do meio ambiente que passamos a
nos deparar com poluição dos rios, chuva ácida, aumento do buraco da camada de ozônio, efeito estufa. O capitalismo passou a ser sinônimo da deterioração do meio
ambiente.
Diante da “degradação sutil” dos recursos naturais do
mundo, houve no cenário internacional alguns acontecimentos que pautaram a questão do meio ambiente e
que refletem até hoje no mundo. Em 1969, o governo da
Suécia, propôs à ONU (Organização das Nações Unidas)
uma reunião para tratar dos assuntos que prejudicavam
a qualidade do meio ambiente. Dois anos depois, o Clube
de Roma - grupo de empresários políticos e pensadores
europeus preocupados com as possibilidades futuras do
crescimento econômico e social - encomendou ao MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets, EUA) um relatório, cujo resultado foi a proposta chamada de “Crescimento Zero”. O documento apontava que se a população e a indústria parassem de crescer seria possível assegurar o prosseguimento da atividade econômica e da espécie humana no planeta. A proposta foi bastante
criticada, principalmente porque congelava desigualdades e não previa mudanças nos padrões adotados pela
sociedade.
Já a Conferência de Estocolmo, em 1972, apontou para

do, já como marinheiro de primeira classe, acompanhou o final da
construção do encouraçado
Minas Gerais. Lá, teve contato com trabalhadores mais
politizados e organizados
que ajudaram a ampliar
a indignação da tripulação brasileira com o exEm canção de João Bosco e Aldir Blanc de 1975, João Cândido
cesso de trabalho, a pésfoi eternizado como o “Almirante Negro”. No entanto, diante
sima remuneração e os
da censura de uma sociedade que se orgulha de sua democracastigos corporais.
cia racial, o máximo que pudemos ouvir através de vozes como
Diante desse quadro, a Revolta da
a de Elis Regina foi o eufemismo “Mestre Sala dos Mares”.
Chibata eclodiu em 22 de novemMas nada é à toa. Se hoje, início do século XXI e quase cem
bro de 1910, a partir do castigo
anos depois da Revolta da Chibata – como ficou conhecida a
de 250 chibatadas aplicado a um
rebelião liderada pelo Almirante Negro na Marinha em 1910 –
marinheiro – o “normal” era o cas, o preconceito em relação aos negros e aos pobres persiste de
tigo de 25 chibatadas. A exigência
forma violenta, o que dizer da reação de uma sociedade recém
da revolta era o fim dos castigos
saída da escravidão em relação a um movimento insurrecional
corporais e a ameaça dos
liderado por um negro e pobre dentro de uma instituição tipirevoltosos era o bombardeamento da
camente hierárquica e militarizada (a mesma que estava no
cidade do Rio de Janeiro.
poder na época da censura da música)?
Naquela noite, bandeiras vermelhas treÉ óbvio que a historiografia oficial, a Marimulavam em quatro encouraçados esnha e as classes dominantes em geral semtacionados na Guanabara – entre eles,
“Glória
a
todas
as
lutas
pre fizeram questão de apagar da memóo Minas Gerais, onde estava o Almiraninglórias / Que através te Negro e que fora o primeiro navio a
ria do povo a história da vida de João Cândido. Precisamos, porém, reconstruir a
da nossa história / Não se levantar. As tripulações entoavam pamemória das classes populares brasileiras
esquecemos jamais / Sal- lavras de ordem como “Liberdade” e
a partir de exemplos de rebeldia como o
“Abaixo a chibata”.
da vida do Almirante Negro.
ve o Almirante Negro / Apesar do apoio de parcelas da populaNascido em uma família de escravos oito
Que tem por monumento ção ao movimento, da aprovação de
anos antes da abolição da escravidão, João
anistia aos marinheiros revoltosos e da
/ As pedras pisadas no aprovação
Cândido foi encaminhado à Marinha – na
de um projeto pondo fim aos
época, uma espécie de castigo – por descais.”
açoites, o governo afastou os marinheirespeitar seu patrão, que mantinha com
ros “indesejáveis”, que insubordinaramseus trabalhadores uma relação de semise novamente no dia 9 de dezembro e foram presos ou obriescravidão típica do momento imediatamente posterior à assigados a realizar trabalhos forçados. A revolta popular que
natura da Lei Áurea.
havia triunfado com suas reivindicações acabaria absolvida
De 1893 a 1904, o aprendiz de marinheiro fez suas primeiras
em julgamento realizado dois anos depois.
viagens e teve contato com movimentos como a revolta contra
Saído da prisão, João Cândido transitou algum tempo sem
o presidente Floriano Peixoto ou a revolta de Plácido Castro, no
emprego definido e chegou a negar uma oferta de trabalho
Acre, durante a tentativa da Bolívia de
na polícia quando estava desempregado. Passou por uma
invadir o Brasil.
época de esquecimento até que, em 1930, foi preso novaAo tentar se modernizar,
mente acusado de estar envolvido nas conspirações que
a Marinha brasileira fez
eclodiriam na Revolução de Getúlio Vargas – provada sua
uma série de pediinocência, foi solto.Em 1953, com o beijo simbólico do Aldos à Inglaterra,
mirante Negro, transformava-se em sucata o encouraçado
e João CândiMinas Gerais, principal palco das revoltas de 1910. Alguns
anos depois, João Cândido resolveu não tomar parte na
exaltação de marinheiros com o governo João Goulart, que
precedeu o golpe de 64 – desiludido com as movimentações, teria dito: “Marinheiro faz revolta é no mar”. João
Cândido morreu em 1969 de câncer, esquecido por quase
todos – poucas foram as homenagens que recebeu.
Nas palavras de João Bosco e Aldir Blanc, lembremos do
negro, pobre e rebelde marinheiro brasileiro João Cândido e
de sua gloriosa luta: “Glória a todas as lutas inglórias / Que
através da nossa história / Não esquecemos jamais /
Salve o Almirante Negro / Que tem por monumento / As pedras pisadas no cais.”

o surgimento de uma nova visão das relações entre meio
ambiente e desenvolvimento. Ali ficaram explícitos os conflitos entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Na época, o Brasil defendeu o progresso a qualquer custo e não
reconheceu a gravidade dos problemas ambientais. Segundo
especialistas de todo o mundo, Estocolmo representou um
avanço nas negociações entre os países e se tornou o marco
para o entendimento dos problemas planetários. Com o slogan
“Uma única terra”, propôs-se a busca de uma nova forma de
desenvolvimento para o mundo. No início da década de 80
foi criada, por decisão da Assembléia geral da ONU, a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD).
O grupo circulou o mundo e, em 1987, apresentou um relatório chamado de “Nosso Futuro Comum”, onde se encontra
a definição do termo desenvolvimento sustentável mais aceita e difundida em todo o planeta. Hoje, fala-se em uma sociedade sustentável no Brasil.
Segundo consta nesse relatório, desenvolvimento sustentável
é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. O desafio era trazer as considerações ambientais para o centro das tomadas de decisão
econômica e para o centro do planejamento futuro nos diversos níveis local, regional e global.
Diante desse quadro mundial, em 1992 realizou-se a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. Foi a chamada Rio 92 O evento teve grande importância para reforçar e ampliar essa nova
abordagem ambiental, que já vinha sendo discutida em documentos anteriores. Contou com a presença de 170 países e
centenas de organizações da sociedade civil cuja ação obteve
relevante impacto ao demonstrar claramente os limites da
exploração da natureza.
Surge, nesse momento, a “Agenda 21 Global”, um documento que propõe novos modelos políticos para o mundo
em busca do desenvolvimento sustentável e estratégias que
possibilitam a reversão da degradação do planeta. A Agenda
21 é um programa recomendado para todos, ou seja, governos, instituições, organizações da sociedade civil e cidadãos e
cidadãs de todos os cantos da Terra. Os países presentes na
Rio 92 se comprometeram a incorporar em suas políticas
públicas os princípios para o desenvolvimento sustentável. As
ações pensadas para o mundo deveriam ser adequadas à realidade de cada país e amplamente discutidas com a sociedade, tornando todos responsáveis pelo novo caminho a ser
traçado.

“...desenvolvimento sustentável é
aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades...”

o Almirante Negro

SEBO

Por: Oona Caldeira Brant Monteiro de Castro
“O Invasor”, dirigido por Beto Brant, aposta na busca de uma linguagem ao mesmo tempo peculiar e
universal. Tendo como cenário a cidade de São Paulo, o filme pretende evidenciar e debater alguns dos
principais conflitos característicos das grandes metrópoles: o crime, a corrupção, o uso de drogas,
transformações nas características das classes sociais, o stress da vida urbana, a marginalidade, a cultura, as relações pessoais, sociais e profissionais. O
tema é comum a todos já que os conflitos da vida
nas grandes cidades atingem muito mais do que
seus habitantes regulares, dado o seu caráter
hegemônico na sociedade vigente. Em grande parte, é essa universalidade do assunto que garante o
sucesso do filme. O argumento é forte e sustentável. O roteiro, no entanto, fraco. Especialmente se
comparado a dois outros filmes de Beto Brant: “Os
Matadores” e “Ação entre Amigos”. Em “O Invasor”, Anysio (Paulo Miklos) é um homem da favela
Monte Azul que entra na vida de dois engenheiros
(Marcos Ricca, no papel de Ivan e Alexandre Borges,
representando Giba) de uma construtura, colocando em xeque as relações sociais vigentes. Anysio fora
contratado pelos dois para matar o terceiro sócio
da empresa, pai de Marina (Mariana Ximenes). A
menina vive uma jovem burguesa e rica que está
em busca de uma aventura na marginalidade, na
periferia, e acaba se envolvendo com Anysio. Esse é
o enredo em torno do qual Beto Brant discute dominação e coerção de classes, e muitos outros conflitos e problemas que afligem os habitantes das
metrópoles. Se, por um lado, a interpretação baseada em arquétipos empobrece o trabalho dos atores, por outro, Paulo Miklos, o mais caricaturado de
todos, teve a oportunidade de esbanjar talento. O
fato de seu personagem não compor uma pessoa
ordinária de nosso cotidiano, abre caminhos para
uma atuação mais livre e, portanto, com personalidade mais forte. Mariana Ximenes, Alexandre Borges
e Marcos Ricca, no entanto, assim como tantos outros que aparecem no decorrer do filme (o rapper, o
chefe de obras, a cabelereira e a personagem de
Malu Mader), encontraram o desafio de representarem pessoas comuns. O resultado é estranho: uma
mistura de arquétipo com naturalismo. Aqueles que
esperam que o único invasor seja Anysio enganamse. A música invade a atenção do espectador. Apesar de se tratar de uma trilha sonora bem seleciona-

da e relevante para o filme, as faixas são muito e seu
volume chega a ser incômodo. Parece que Beto Brant
reproduz a poluição sonora da cidade, recurso bastante
significativo em um filme como esse. Uma das maiores
riquezas do filme, talvez, esteja mesmo nos conflitos e
nas contradições, assim como na forma que se desenvolvem. Como conflito central, tem-se a inversão dos poderes de coerção. Anysio passa a dominar Giba e Ivan e a
comportar-se como chefe e dono da construtora, mesmo antes de conquistar a herdeira, Marina. Sua capacidade de manipulação é grande como a de detentores de
poderes tradicionais. No decorrer da película, tal habilidade apresenta-se inversamente proporcional ao quanto
consegue acumular (em termos de bens e de poder). Ou
seja, ao passo que tem algo a perder, seu potencial
manipulador entra em decadência. O crime acontece em
todo lugar. Ele não é “privilégio” de rico nem de pobre,
não encontra mais justificativa aqui ou ali. A
“bandidagem” tem um lado cool. “O Invasor” não qualifica a criminalidade; exibe-a como um instrumento de
sobrevivência numa sociedade em que ninguém confia
em ninguém e todos podem ser traídos a qualquer instante. A integração dos diversos setores da sociedade se
dá, não por uma relação de luta de classes, mas por interesses efêmeros e imaginários. Isso quer dizer que a atração entre Marina e Anysio tem sua causa na vontade,
dos dois, de romper com suas origens e raízes. Ou seja,
Anysio busca o mundo dos ricos, cheio de privilégios,
luxo e ostentação, enquanto Marina busca o risco, o
imprevisível e a não conformação aos padrões burgueses
tradicionais. No entanto, nenhum dos dois abandona,
de fato, traços de suas bases de formação, de suas histórias. O que há de peculiar e o que há de universal no
filme? As caraterísticas estruturais e plásticas de “O invasor” não diferem significativamente das do estilo americano “hollywoodiano”. A velocidade, o roteiro, a caracterização dos personagens, o movimento das câmeras, a
estrutura narrativa, ou seja, os recursos cinematográficos
são semelhantes aos de boas produções norte-americanas. No entanto, o assunto e a realidade retratada – apesar de comuns a todas as grandes metrópoles – têm endereço, espaço e tempo bem definidos; e falam de Brasil.
Beto Brant traz, para o local, um debate universal. O grande mérito de “O invasor” é, principalmente, desvelar realidades já reconhecidas, porém constantemente abafadas e maquiadas pela mídia, pelo Governo e por muitas
mentes que passeiam por nossas metrópoles.

Para elaboração da Agenda 21 brasileira, criou-se a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional, com a atribuição de coordenar o processo
de elaboração e implementação das mudanças. Assim, foram identificadas as potencialidades e fragilidades do país
para o estabelecimento de um plano de desenvolvimento
sustentável. Em 16 de julho de 2002, finalmente foi lançada
a Agenda 21 brasileira.
O documento brasileiro partiu dos princípios estabelecidos
na Agenda 21 Global e estabeleceu diretrizes que, se forem
adotadas por todos, provocarão a mudança do atual modelo de desenvolvimento, tornando-o socialmente justo. Da
mesma forma, estados e municípios devem se esforçar para,
a partir das diretrizes globais e nacionais, formularem
participativamente suas agendas em consonância com suas
realidades. Para enfrentar o desafio de sua implantação será
necessária vontade política de todas as esferas do governo e
o envolvimento e organização da sociedade civil para a construção de um novo modelo de sociedade.
No ano passado, a ONU realizou a Rio mais 10, em
Joanesburgo, África do Sul, onde se fez um balanço dos
compromissos assumidos por todos os países em 92. Fortaleceu-se a necessidade de os países, estados e municípios
continuarem buscando uma sociedade sustentável, já que o
balanço não foi muito animador.
Hoje é preciso que o Brasil resgate essas discussões de forma
profunda. Apesar das recomendações participação popular,
a Agenda 21 brasileira não contemplou a sociedade no seu
processo de construção. Isso mostra falta de compromisso
do antigo governo federal em implementar as propostas discutidas e apresentadas na Rio 92, como comprovou a conclusão da Conferência na África. Hoje, segundo dados do
Ministério do Meio Ambiente, cerca de 5% dos 5,6 mil municípios brasileiros têm as suas agendas. Para que ela dê
certo, é preciso que primeiro a população brasileira a conheça. Ela tem que ser acessível para que entendamos sua importância e a diferença que ela pode fazer em nossas vidas.
É preciso pensar a Agenda 21 a partir da comunidade para
que de fato se tenha uma sociedade brasileira sustentável.
Carin Sanches de Moraes é integrante do Coletivo de Juventude do PT.

Ilustração: Pedro Cintra LAbaki

Invasões e evasões numa metrópole

São Paulo:
metrópole-Ornitorrinco

ser um espaço de encontro. É o primeiro dessa natureza no país. E por
ser o primeiro, nasceu sem recursos e sem apoio institucional quase
nenhum. Com muita dificuldade, a gente tem conseguido mapear o
que está disperso na rede, na internet, e conversar.
O Observatório também tem o objetivo de formar novos gestores, de
influenciar na formação de novos profissionais pautados pela idéia de
que é preciso pensar a juventude em novos patamares. Ele parte do
princípio de que é preciso ter um local que paute a mídia e tem a
expectativa de se constituir num órgão produtor de pesquisa.
O projeto tem a perspectiva de ser um espaço de encontro de jovens
interessados em políticas públicas e ações coletivas, pesquisadores e
gestores.
RAMON – Como você vê a abordagem que a mídia dá a esse tema
da juventude? Existe alguma iniciativa para mudar o enfoque?
CARRANO – Tem sim. Acho que o hegemônico ainda é essa visão de
que a juventude é um problema a ser cuidado. Em geral, ainda se
alarma com a juventude, a questão das drogas, da sexualidade precoce, mas já tenho sentido mudanças.

A cidade de São Paulo expressa, melhor
do que qualquer outra, as contradições
do Brasil atual. Uma paisagem cheia de
disparates e incongruências, formada por
arranha-céus “inteligentes” implantados
em avenidas sem esgoto, barracos com
antenas parabólicas, malabaristas diante
de carros blindados, venda incessante de
quinquilharias contrabandeadas, bunkers
de consumo e de cultura da elite cercados por mares de miséria, máfias controlando serviços públicos, narcotráfico consumindo os jovens das periferias, igrejas
evangélicas pentecostais por todos os
cantos, neo-filantropia do terceiro setor
etc etc.

Ilustrações: Cesar H. Paciornik

LUIZ FERNANDO - Você acha que a mídia começa a quebrar padrões, a mostrar para as pessoas?
CARRANO – Não. Se a novela da “Globo” mostra as lésbicas, é porque elas se afirmaram na sociedade. E esse espaço foi conquistado
com uma política social concreta. A mídia dificilmente inicia isso, a
não ser uma mídia de vanguarda. E aí, quando falamos de mídia,
temos que falar de mídias. Nos referimos à grande mídia hegemônica,
mas existem as múltiplas mídias, que talvez sejam o grande paradoxo
da globalização, da tecnificação da sociedade. Você tem mídias
poderosíssimas que criam verdadeira hegemonia dos sentidos e tem a
possibilidade de por baixo construir uma contra-hegemonia. Por exemplo, você está aqui agora fotografando com uma câmera digital que
está acessível, não a toda a população mas a uma parte significativa da
população. Há alguns anos um equipamento digital era propriedade
exclusiva do grande capital. Então, você tem processos de democratização por baixo.

naquilo que já foi acumulado. É um grande problema você permitir que a juventude que faz uso recreativo da maconha se
misturar com as redes de drogas pesadas, como o usuário de
cocaína ou o traficante de cocaína.
CARIN – Até o uso espiritual, né. Como no caso do Santo
Daime, da
Santa Maria...
CARRANO
– Então, esse
debate tem
que ser feito
de forma
franca
e
aberta, aproveitando o
que já foi
acumulado
pelos movimentos sociais. A juventude é um
segmento específico, mas
não pode
querer para si o isolamento. Ser jovem não é uma condição
permanente. Um dia ele vira adulto. Eu tenho sempre dito isso:
cuidado para não colocar a necessidade de debater políticas
específicas para a juventude na vala comum da focalização das
políticas universais.
Um desafio, é não se acomodar no leito das políticas públicas
de juventude compensatórias. Mas como a juventude, por
exemplo, de um partido como o PT, pode participar do debate
nacional sobre desenvolvimento? Porque se se perde esse debate
sobre desenvolvimento econômico e social, vai se discutir com
o que sobrou das políticas de ajuste fiscal. E aí, lidamos com as
migalhas das políticas economicistas.

RAMON – Como devemos lidar, nesse debate das políticas públicas,
com temas como drogas, sexo, violência, rock’n roll,
RAMON – Deixe um recado para a juventude do PT à luz
homossexualismo?
CARRAN
CARRANO – Em primeiro lugar, o homossexualismo não é um probledesse novo período, do desafio de ser uma juventude do partido.
CARRANO – O que eu poderia dizer para a juventude e os
ma, é um direito à afirmação. Não deveria ser um problema. É, na
medida em que a sociedade não garante esse direito à opção, à diverpetistas é que o PT nasce no leito das diversidades. Das diversisidade de opção sexual.
dades de tendências, de ideologias, de práticas, mas
Cada um desses “problemas” que a gente pode elencar
com algo que a gente não consegue nem muito
tem um acúmulo social já feito sobre ele. Você tem mo- “Você tem mídias definir o que é, que o une, o torna junto, o liga.
Uma certa religiosidade política do religário, que não
vimentos ligados às minorias sexuais, muitas vezes mai- poderosíssimas que
orias dependendo do contexto, que já acumularam so- c r i a m v e rd a d e i r a deve se perder. Então, que eu poderia dizer para a
juventude petista é que renove permanentemente o
bre isso. Então, a juventude não vai inventar esse deba- hegemonia dos senPT, permitindo que ele seja o mesmo sempre. O país
te. Ela vai se associar a isso e vai incorporar, na medida tidos e tem a poss i b i l i d a d e d e p o r precisa disso.
em que achar legítimo esse debate.
Em relação à questão das drogas, a juventude tem que baixo construir uma
se pautar por aquilo que se acumulou no debate das contra-hegemonia”
drogas. E qual é o lugar que a juventude petista vai ter
no debate, por exemplo, da descriminalização? Ela tem
que enfrentar esse debate, se posicionando naquilo que já foi acumulado. É um grande problema você permitir que a juventude que faz uso
recreativo da maconha se misturar com as redes de drogas pesadas,
como o usuário de cocaína ou o traficante de cocaína.

do que demanda e muitas vezes não é possível. Às vezes, A questão é como fazer essas políticas com diagnósticos sérios e
alguém pergunta se o jovem precisa mais de trabalho ou de objetivos, mas ao mesmo tempo em diálogo com essa juventude
lazer. Esta é uma falsa questão. O jovem precisa tanto de que tem que dizer qual deve ser a pauta, a prioridade política.
trabalho quanto de lazer. E, aí, eu acho que mobilizar a juven- Nós falamos geralmente que a juventude não participa, mas ela
tude pelo aspecto cultural pode ser interessante
participa muito. Está em redes de solidariedade, de
para mexer com os sentidos do jovem.
grupos culturais, musicais, esportivos. Agora, como
“...no sentido de
A forma hoje de participação da juventude pas- que não adiantam potencializar esses grupos e essas ações para
sa muito pela via cultural. Os movimentos que boas propostas
interesses coletivos mais amplos?
criam um fosso entre política e cultura estão se sem umaforma
Me parece que uma das tarefas das políticas públicas
esvaziando. O próprio movimento estudantil
participativa, que é a criação de esferas democráticas para o debate,
vivencia isso hoje.
que permita a essa juventude segmentada se encontenha o jovem
trar numa idéia de cidadania ampliada.
LUIZ FERNANDO – Mas o problema do de- efetivamente como Você falou na questão do neoliberalismo. As pessoas
semprego é o âmbito de uma secretaria de ju- sujeito.”
passaram a ter medo umas das outras e o medo
ventude ou do ministério do Trabalho ou da Edupassou a ser um grande organizador da esfera
cação?
pública. Uma reportagem da Folha de São Paulo há dois anos
CARRANO –Eu acho não que o problema será resolvido por dizia que o medo da cidade de SP fazia com que o jovem chegasum órgão só da juventude. O que vai acontecer é competição se mais cedo em casa e isso fazia a alegria dos pais. Mas, na
setorial, disputa pelo poder, superposição, e não vai resolver verdade, quanto menos gente na rua, quanto menos o jovem
os problemas. Seria muito mais interessante tentar ocupar o espaço coletivo, mais violência. Violência coletiva e indicompatibilizar as agendas e definir uma política integrada. Aí, vidual com o sujeito, que cresce numa esfera de sociabilidade
é possível que você tenha que ter um órgão coordenador ou muito amesquinhada, do grupo familiar, do grupo compulsório
uma secretaria para assumir esse papel coordenador.
de atividade da escolinha disso ou daquilo outro. Se perde a possibilidade da novidade, do encontro do novo, do inesperado.
EDUARDO – O jovem foi um dos mais atingidos pelo
neoliberalismo. Como você aborda esses problemas em con- CARIN – Temos que universalizar o uso e potencializar os espajunto com a questão da elaboração de políticas públicas para ços?
CARRANO - Exatamente. Políticas públicas para a juventude são
a construção coletiva?
CARRANO – t Há uma falsa contradição, por exemplo, em também a criação de espaços públicos culturais coletivos. Tanto
colocar ‘bom, nós vamos primeiro lidar com a questão dos para o debate político, quanto para a sociabilidade cultural. Você
direitos humanos ou da violência?’ A partir do momento que falou da prefeitura de SP e me parece interessante potencializar e
você está tratando dos direitos, você coloca também a ques- criar espaços de interlocução com esses sujeitos culturais. Agora,
tão da segurança pública e do direito à vida como direitos a se ficarmos só nisso, estamos reproduzindo o senso comum. Temos que dar o salto de qualidade – nos articularmos com esses
serem assegurados.
Hoje vejo o papel das secretarias e coordenadorias de juventu- grupos, envolvê-los numa vida cultural mais ampla.
de como articuladores de política. O grande desafio é fazer Qual o desafio, hoje, de uma política democrática para a juventucom que essas institucionalidades tenham densidade teórica, de? É respeitar essas diferenças que dizem respeito ao cidadão, e
de acúmulo de debates e de mobilização social. Enquanto criar espaços de convívio, de encontro. Centros de juventude, por
essa juventude não aparecer na sociedade como um ator co- exemplo, são muito interessantes quando provocam esse enconletivo forte, com muitas vozes, esses órgãos vão ser esvazia- tro das diferenças. Quando eles criam espaços e horários separados para cada grupo, perdem seu potencial criativo e democrátidos. Vão ser adornos, espaços para marcar posição.
co.
RAMON – O que faz o espaço ser vivo são exatamente os conflitos…
CARRANO – Mas aí, vamos fazer uma diferenciação. Uma coisa é conflito e outra é violência,
agressão. Você tocou num ponto central, porque
toda vez que os canais de resolução democrática
dos conflitos falham, surge a violência. E muitas
vezes a violência surge de maneira explosiva e até
incontrolável. Então, porque que é que esses encontros mediados pelo poder público são fundamentais? Esses encontros, essas conviviabilidades
juvenis são uma resposta concreta à ética da intolerância.

O fato é que
não estamos
mais diante de
uma metrópole subdesenvolvida, mas de
um fenômeno urbano que
exige a mobilização de novos
conceitos para sua compreensão. O sociólogo Francisco de Oliveira – um dos derradeiros representantes da tradição crítica brasileira –
comparou a sociedade brasileira a um
ornitorrinco: um bicho incongruente, encalhado na encruzilhada de uma evolução que
seguiu adiante.1 A metáfora zoomórfica sugere
uma sociedade que perdeu a capacidade de escolha e por isso tornou-se a encarnação de uma “evolução truncada”. Na sua visão paradoxal – anunciada sem complacência na hora da grande vitória
da esquerda – nossa condição subdesenvolvida ainda encerrava uma chance histórica de superação,
pois, afinal, representara no plano da dominação
de classe uma escolha política.

Já não somos mais subdesenvolvidos

O subdesenvolvimento não era exatamente uma
etapa a vencer, mas uma produção consentida da
dependência pela “conjunção de lugar na divisão
de trabalho capitalista e articulação dos interesses
internos”. Até mesmo a intenção política explícita
na origem do golpe militar de 1964 era uma
contraprova de que a portou. E não se trata mais
de uma construção nacional provisoriamente interrompida. Esta nova intuição do Brasil, da qual
Francisco de Oliveira é o melhor portador, não se
encaixa mais no modelo clássico de Celso Furtado4 . Não que Furtado esteja equivocado no seu
diagnóstico, mas é que, simplesmente, já não somos mais nem mesmo subdesenvolvidos.
Sobre a não-economia da dívida desabou uma
reestruturação produtiva, cujo regime tecnológico

Francisco de Oliveira. Crítica à Razão Dualista – O Ornitorrinco, São Paulo, Boitempo, 2003.
Cf. João Manuel Cardoso de Mello, “Conseqüências do neoliberalismo”, em Economia e Sociedade, n.1, Revista do Instituto de Economia da UNICAMP, Campinas, 1992.
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Idem.
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Ver Celso Furtado. A Construção interrompida. São Paulo, Paz e Terra, 1992.
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EDUARDO – Para mudar um pouco de assunto,
quais os objetivos e o quê, em linhas gerais, o
“Observatório Jovem” da UFF desenvolve?
CARRANO – O Observatório tem essa idéia de

se define por um regime de exclusão
permanente. A inovação técnico-científica se encontra
trancafiada por um sistema de
propriedade intelectual ligado ao
comércio internacional que torna
técnica e economicamente inviável
as antigas facilidades da cópia, “impossibilitando a queima de etapas e o
respiro de um day after” já que o novo
progresso técnico é incremental, não sendo,
portanto, universalizável, e além do mais é
“descartável e efêmero, exigindo um esforço
de investimento que está aquém das forças internas de acumulação dos países periféricos”.5
A Terceira Revolução Industrial abortou de vez o
incipiente processo de formação de uma sociedade salarial no Brasil. Ao contrário do ocorrido na Europa, a
acumulação molecular-digital não precisou “desfiliar” ninguém, salvo em seus reduzidos nichos fordistas. Aproveitando a enorme reserva de trabalho dito informal, criada
pela própria industrialização periférica6 , o novo paradigma,
propiciado pela atual explosão das forças produtivas, consumou enfim – desempregando, precarizando,
terceirizando, flexibilizando – “a extração de mais-valia sem
nenhuma resistência, sem nenhuma das porosidades que
entravavam a mais completa exploração”, na conclusão
de Francisco de Oliveira. Desaparece a distinção entre tempo público, o do contrato, e tempo privado, o do nãotrabalho. Os trabalhadores on line devem estar à disposição 24 horas por dia e praticamente todos os trabalhadores converteram-se em membros intermitentes/latentes do
exército industrial.7 Não precisamos mais completar nossa
formação nacional para dar este salto mortal na plenitude
do trabalho abstrato, no interior da qual a distinção trabalho formal-informal, no limite, deixou de fazer muito
sentido.
O Brasil que temos pela frente é um outro país, com uma
economia que não agrega quase nenhum valor às cadeias
produtivas mundiais, que não emprega mais, com mobilidade social descendente, com multidões de pobres concentradas em grandes cidades ingovernáveis e sem alternativas dentro do sistema atual.

A nova diferença quantitativa “obriga os dominados a um
esforço descomunal para superá-la, o que introduz uma
qualidade na desigualdade”: “a quase completa ausência
de horizonte de superação”9 . Por isso, as cidades são, para
Chico, os lugares por excelência das exceções, e “o
conjunto delas é a administração da exceção”: “Num circuito infernal, favelas e barracos produzem mão-de-obra
excedentária, salários rebaixados, promiscuidade perigosa,
criminalidade produzida pela solidariedade e políticas de
exceção: não mais uma política habitacional para superar
os déficits, mas arremedos para ‘urbanizar favelas’”.10
O urbano nas últimas décadas se redefiniu – sob a herança da industrialização que se completou, mas repôs a
relação desigual de subordinação e dependência com os
países centrais – como a forma material mais visível da
globalização. Cidades “mundiais” periféricas, como São
Paulo – com seus pólos avançados de negócios incrustados em grandes aglomerações precárias –, devem ser
entendidas de duas maneiras. Como manifestações tanto das políticas de exceção, que revelam a derrota do
projeto de integração e nada mais são do que confissões
da incapacidade de fazer uma política que universalize
direitos (uma impossibilidade da estrutura de classes e
do grau de concentração de riqueza); quanto das novas
funções financeiras, hospedando um capital que se
transnacionaliza a partir dos países centrais.
Estas conexões ficam restritas a pequenos e vulneráveis
pólos, que mimetizam os padrões encontrados nas cidades dos países centrais. São trechos da cidade que concentram investimentos privados (negócios imobiliários
controlados pelo capital local) e públicos (na modernização da infra-estrutura), por vezes combinados na forma
de “parcerias”, para criar um espaço habilitado a hospedar o capital internacional, como é o caso
da região da Marginal

Pinheiros em São Paulo.11 Uma cidade reluzente que
pode, da noite para o dia, transformar-se em cidade
fantasma, caso as empresas decidam migrar para regiões mais atrativas, afugentadas por qualquer oscilação cambial. Foi o caso, por exemplo, do moderno e
agora deserto centro de escritórios criado em Buenos
Aires, com a remodelação de Puerto Madero.
O planejamento urbano, por sua vez, “com suas regras de utilização do solo, corredores de tráfego, corredores comerciais, camelódromos, legalização de
perueiros e ônibus clandestinos forçada pela chantagem, é a cidade como exceção: ele busca se
compatibilizar com as piores tendências de concentração de renda e da sociabilidade indesejável quase
obrigatórias das classes que voltaram a ser chamadas
‘perigosas’, como são conhecidas as que foram uma
vez ‘laboriosas’”.12 Tal sociabilidade, para manter incomunicáveis setores tão díspares, é a do apartheid,
como já antevia Chico no final da sua Crítica à razão
dualista.

Cidades blindadas

S ua confirmação é a blindagem urbana das elites, com
seus enclaves e todo tipo de aparato repressivo a serviço de uma “guerra civil mal disfarçada”. Os enclaves
fortificados – condomínios, shoppings centers, parques temáticos, complexos mixed-use e todo tipo de
espaços segregados por muros, guaritas, raios infravermelhos, cercas elétricas e milícias armadas – são
manifestações urbanas de um processo de cisão social profunda entre os tradicionais dois Brasis, que um
dia se combinaram, mesmo que de forma desigual.
Na São Paulo “globalizada”, os extremos de riqueza e
pobreza se distanciaram a tal ponto que parece não
haver entre eles mais nada em comum. É o que se vê,
por exemplo, na nova Sala São Paulo,
que

5
Leda Maria Paulani, “Os trinta anos da Crítica à Razão dualista, ou que saudades do subdesenvolvimento”, Margem Esquerda n. 2,
novembro 2003, São Paulo, Boitempo.
6
Produzida sobre uma base de acumulação capitalista razoavelmente pobre, a industrialização exigiu das cidades brasileiras – sedes do novo
ciclo de expansão – infra-estrutura e serviços para os quais elas não estavam preparadas. Por isso, explicou Francisco de Oliveira em Crítica à
razão dualista, a intensidade do crescimento industrial não permitiu uma simultânea capitalização dos serviços, sob pena de estes concorrerem
com a indústria pelos escassos fundos disponíveis. Tal contradição é resolvida mediante o crescimento não-capitalista do setor terciário. Desse
modo, são as necessidades de acumulação que impõem um crescimento dos serviços horizontalizados, cuja forma aparente são o inchaço e o

dizer que havia uma preocupação fraca com a juventude, confusa,
O governo Lula, com todas as contradições das alianças que
em que a juventude se confunde com crianças, adolescentes ou
o compõe, está dando bons sinais. No campo da juventude,
adultos sem muita clareza; um foco médio, em que se pensa a
acho que há um certo atraso para abrir o debate. As equipes
juventude, mas se mistura com adolescentes ou adultos; e os de
estão trabalhando, estão projetando, e existe uma pressa em
foco forte, ou seja, quando o projeto já nasce preocupado em
casar esta agenda de debates com aquilo que já está sendo
trabalhar com o jovem, como, por exemplo, o ‘Escola Jovem’ ou
instituído.
os projetos da Ação Social – do antigo minisEstou muito animado com essa pluralidade
tério da Previdência e Ação Social – ‘Centros
de espaço. Só para elencar, acabamos de sair
da Juventude’ e ‘Agente Jovem’. Isso foi uma “Enquanto que em do Instituto da Cidadania, que tem por missão
novidade. Se analisamos a segunda gestão do países como o Chile, ser um canal de negociação, de abertura de
Fernando Henrique, há essa preocupação expor exemplo, cerca debates entre a sociedade civil e o governo.
plícita com a juventude. Isso já havia aconteciHá iniciativas no âmbito legislativo, como a
do em outros países da Europa, há dois anos, de 85% dos jovens semana da juventude, que pautou o Congrese da América Latina há 8, 10 anos. Essa preo- frequentam o ensino so Nacional para o tema da juventude e criou
cupação mais clara com a juventude.
uma comissão nacional de juventude.
Resumindo, nós encontramos em torno de 33 médio, no Brasil a Mas há pouca abertura no âmbito do
programas que trabalham com a juventude, gente não chega a Judiciário, que tem que ser pressionado
entre os focos médios, fortes e fracos. Cerca
também em relação à vida pública, embora
40%.”
de 11 tinham uma preocupação mais direta
seja um pouco mais lento.
com a juventude.
Enfim, nós temos hoje um caldo de cultura
Em linhas gerais, não havia – e eu acho que
muito bom para criar políticas públicas de juventude com
ainda não há – uma política integrada de juventude, uma
aquilo que faltou no governo FHC. Ou seja, trata-se da particoncepção de Estado para a juventude. O que existia era uma
cipação efetiva do jovem, não só individualmente, mas como
percepção da necessidade de se fazer alguma coisa, especialmente
ator coletivo.
para a população em vulnerabilidade social, e as secretarias e
ministérios começaram a agir isoladamente.
EDUARDO – Nós temos uma coordenadoria especial de
Outro diagnóstico é de uma fraca densidade no relacionamento
juventude que faz eventos de entretenimento, principalmenentre Estado e sociedade civil. Não havia canais muito claros de
te com músicas. Você acha que é esse o caminho que tem
participação, os projetos não previam isso. Eles agiam muito mais
que ser seguido?
com o jovem individualmente ou através de organizações mediCARRANO – Nós temos um déficit brutal de escolarização
adoras da juventude, as ONGs, que tiveram um papel-chave no
neste país. Enquanto que em países como o Chile, por exemgoverno FHC.
plo, cerca de 85% dos jovens frequentam o ensino médio,
no Brasil a gente não chega a 40%. Esses indicadores já falam
RAMON – Mas é correto afirmar que não teve uma política de
por si só e a nós temos as respostas pra eles: a questão da
juventude no governo FHC?
ocupação juvenil, talvez muito mais do que o primeiro emCARRANO – Não. Aí depende da idéia política que você tem.
prego.
Os elementos que definem o que é uma política pública, ou seja,
Outra questão é como definir políticas de diálogo. E aí vem
canais de participação democráticos de Estado e sociedade civil
toda aquela questão das coisas que não devem ser “de”, nem
não existiam. Outra idéia que se têm colocado é que não havia
“para”, mas “com”. Acho que isso sozinho não diz muita
uma política pública porque o jovem era tratado como um procoisa, mas na prática significa que nós temos que cruzar esblema, um estado de coisas: a sexualidade, as drogas, a violênses indicadores objetivos de que a juventude sofre com aquilo,
cia, sem qualquer natureza política. Esse é um salto de qualidade
que tem que se dar, ou seja, tirar o jovem de um estado de coisas
isoladas e transformá-lo num problema de natureza política. O
Estado brasileiro não fez isso.
EDUARDO – Hoje a juventude está em pauta. Como tem sido
esse processo de caminhada para se definir o que são políticas
públicas para a juventude?
RAMON – Podemos perceber, ainda que com pouco tempo de
governo Lula, alguma mudança no enfoque?
CARRANO – O governo Lula está passando do ponto de tolerância. Não porque eu queira ou você queira. Mas a própria
sociedade, quando vota, dá um crédito de confiança, não é apenas
uma questão quantitativa. Os “cem dias” é uma coisa que já se
generalizou, mas é mais uma invenção da política. O povo pode
tolerar muito mais, mas não vai tolerar indefinidamente.
Mas nesse ponto, acho que o governo Lula está dando respostas.
De maneira assimétrica, pouco coordenada, mas no sentido de
reverter algo que no governo Fernando Henrique era muito pouco
definido, ou seja, canais de participação. E não apenas no campo
da juventude. Mas não é fácil fazer um sistema de consulta e
participação popular em nível federal.
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pudesse ajudar no debate das políticas públicas, e nosso desafio foi pegar algo que não
estava consolidado. Não havia nenhum órgão
do governo federal, nenhuma secretaria ou ministério, que condensasse os programas, as informações que pudessem ajudar a um pesquisador ou um técnico de gestão, ou mesmo alguém das campanhas – não só do Lula, mas
das outras equipes de campanha – a analisar o
que estava sendo feito. Nosso trabalho foi muito grande em termos de mapear essas ações.
Entramos em contato com o gestor das secretarias dos ministérios, mandando cartas como
pesquisadores da UFF e da USP, para saber o
que eles fizeram. ‘Vocês ficaram oito anos aí e
o que fizeram?’

EDUARDO - Como você começou a trabalhar com políticas públicas e que trabalho você
desenvolve nessa área?
CARRANO – A minha inserção RAMON – Isso, durante a gestão do Fernando
na área das políticas públicas Henrique?
vem com tema da juventude. É CARRANO – Durante a gestão do Fernando
o tema chave na construção do Henrique ainda. Aí, vamos assumir nossa fameu doutorado em Educação, lha: nós mandamos essas cartas tardiamenem 1999, em que investiguei te, por volta de novembro, dezembro. Acho
práticas juvenis de lazer e cultu- que as pessoas já estavam arrumando a mala,
ra na cidade de Angra dos Reis, as gavetas, e não tivemos respostas. Uma ou
administrada pelo PT há três gestões. Esse fato a transformou radicalmente do outra dizia: ‘procurem o nosso site’. O probleponto de vista da participação e das políticas públicas. E nessa tese, em que eu ma é que os sites, em geral, tinham informainvestiguei não as políticas públicas em si, mas as práticas culturais da juventu- ções pouco confiáveis do ponto de vista de anáde, eu aprofundei essa minha preocupação com o jovem, não individualmente, lises, de pesquisa, de resultados. Então, nós fimas como sujeito de ações coletivas. Tenho hoje este eixo de análise: os jovens zemos uma opção: ‘Vamos analisar o que foi a
e a cidade, práticas culturais e as políticas públicas. Esses
intenção desses programas e
temas estão muito interligados.
projetos’. Não tínhamos daEu acho interessante discutir as políticas públicas pensando ~não havia (era FHC) dos suficientes, nem pesquinaquilo que o jovem está produzindo coletivamente, nas for- – e eu acho que ainda sas de campo, para analisar
mas como ele participa. O Observatório está preocupado em
a efetividade desses projetos.
saber o que o jovem está produzindo coletivamente. Aí entra não há – uma política Esse é o limite do nosso texo tema da participação.
to: a análise daquilo que foi

abriga em cenário pomposo concertos eruditos para a elite paulistana
enquanto o teatro da “cracolândia” domina o lado de fora.13
Cidades blindadas são, ao mesmo tempo, o ponto de chegada do “sentido da formação” de sociedades como a brasileira e do “colapso da
modernização”. As afinidades entre ambos os
processos não são casuais, pois a gigantesca
concentração de riquezas e o descarte de grandes parcelas da população pela nova ordem capitalista reeditam a fratura social própria de sociedades que foram colônias escravistas. São Paulo reafirma nossa posição de sempre estarmos
“na vanguarda da desintegração”.14
A imagem de uma minoria globalizada que se
locomove em carros blindados e que habita, consome e trabalha em espaços fortificados como
cofres não poderia deixar
de ser a melhor mevã ilusão de que sobreviverá,
encouraçada, à barbárie
social que a cerca – aliás,
a origem do verbo blindar, do alemão blenden, é “cegar”.
Os barracos das favelas paulistanas e a imensidão de casas
autoconstruídas – nas encostas, beiras de córrego,
margens de represas de abas-

tecimento de água – são
mais uma expressão concreta da nossa “evolução truncada”. O transitório que se tornou permanente deu-se pela troca
dos tapumes pelos tijolos
baianos, utilizados à
exaustão nas nossas periferias. Figuração de uma situação que se pretendia
passageira, uma precariedade temporária – até que
as condições de vida melhorassem – são hoje a realidade da grande maioria
da população. Fim de linha
de
uma
sociedade
“desigualitária sem remissão”.15
Mariana Fix e Pedro
Arantes são arquitetos.

integrada de juventude, uma concepção
de Estado para a juventude~

RAMON – Quais são as conclusões que vocês tiraram das
políticas de juventude no governo Fernando Henrique Cardoso?
CARRANO – A primeira coisa a dizer é qual a importância
de um estudo analítico para o novo governo Lula. Nossa preocupação, já no passado, era exatamente esta: ‘o governo
que está aí passou oito anos e nós temos uma certa avaliação
política em relação a esse governo, um posicionamento bastante crítico’. Essa
política de FHC deixou marcas muito fortes de políticas públicas. Então, como
começar uma nova era, de democratização, de fazer a esperança na prática,
sem analisar o que foi? Esse era o primeiro esforço.
Mas nós não temos tradição, neste país, de fazer análise. Muitas vezes esquecemos o passado e reiteraramos velhos erros. Para mim, o nosso grande desafio é
fazer novos erros, e não ficar repetindo os antigos. O barato é esse.
Nós tínhamos a preocupação de construir uma peça acadêmica, analítica, que

tencionado pelos programas
e projetos, e uma certa apresentação dos resultados que
haviam e porque tínhamos
um pouco de desconfiança
daqueles dados.
A partir daí começamos a não
ter os dados através das informações dos
gestores, porque eles não responderam ou
responderam negativamente. Passamos a
pesquisar as páginas da internet onde encontrávamos a preocupação dos ministérios e
secretarias em relação à juventude, e estabelecemos um recorte: ‘como o governo Fernando
Henrique foi pensando a juventude?’.
Nós montamos três categorias: a que poderia
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Por Maurice Castro

I Fórum Jovem da Cidade de São Paulo
N este ano a Coordenadoria Especial da Juventude, órgão da
Prefeitura criado em 2001, deu um grande passo. Uma das
principais atribuições do órgão, a tarefa de formular políticas
públicas para a juventude foi concretizada no I Fórum Jovem
da Cidade de São Paulo, realizado ao longo do ano em diferentes etapas e regiões da cidade. E como não poderia deixar de
ser, numa administração do Partido dos Trabalhadores, as políticas foram construídas democraticamente, junto com a juventude e com mais de 130 grupos e organizações ligados a ela.
Durante as mais de 20 reuniões preparatórias que começaram
em Fevereiro de 2003, os participantes além de expressarem
suas idéias e trocarem informações, definiram junto com a
Coordenadoria da Juventude, a dinâmica e o formato do Fórum
Jovem.
Após as definições, foram realizados em 11 regiões da cidade,
pré-fóruns nos quais cerca de mais de 2.000 jovens estiveram
presentes para opinar, trocar idéias e expressar suas idéias em
relação à cidade.
Por fim, o conteúdo dos pré-fóruns foi discutido nos dias 18 e
19 de Outubro no Clube da Cidade da Móoca, onde foi fornecida
aos participantes infra-estrutura para acampamento, e para a
livre expressão por meio de oficinas de graffiti, pintura, expressão corporal, poesia, malabares, debates, show, e lógico muita
discussão política. Durante os dois dias de intensa convivência,
os temas que reuniram maior participação foram educação,
cultura, saúde e participação política, gerando relatorias bastante consistentes. O resultado final está sendo formatado em
um documento escrito que será publicado e encaminhado à
Prefeita de São Paulo, todas as Secretarias Municipais e parlamentares envolvidos com a juventude.
No Brasil as decisões políticas sempre foram tomadas por técnicos ou políticos populistas em seus gabinetes. Seja antes, durante, após a ditadura e mesmo na era FHC a Tecnocracia superou a Democracia. A opinião das ruas e do campo não foi ouvida. É a Democracia representativa. O povo pode votar em representantes, mas na maioria das vezes é esquecido até chegar
a próxima eleição. Somente por meio das administrações petistas
alguns instrumentos de democracia participativa foram introduzidos efetivamente no Brasil. A técnica e a ciência podem e
devem ser consultadas, mas sempre deverão estar a serviço do
povo. Juntamente com o Orçamento Participativo, o I Fórum
Jovem constitui um importante espaço para a juventude discutir e propor soluções para os problemas da cidade.
Devemos entender o FJ como um processo contínuo. Não só
porque a Coordenadoria da Juventude mantém o canal ao con-

tinuar promovendo as reuniões, mas sim também por que a
juventude agora deverá cobrar dos órgãos governamentais a
execução das políticas públicas propostas no Fórum Jovem. O
documento final com os resultados do fórum, juntamente com
a manutenção do diálogo e da união entre a juventude e os
grupos, poderá ser um grande instrumento desta cobrança.

Entrevista com o Coordenador de Projetos da
Coordenadoria da Juventude, Michael Freitas
Mohallem:
Rebele-se/Maurice Castro - O que espera do processo?
Michael FFreitas
reitas Mohallem - Espero muito avanço político do
Fórum. Sem dúvida houve um salto no que diz respeito ao
contato com grupos organizados de jovens que atuam em diversas áreas. Isso ampliou muito a diversidade dos contatos da
Prefeitura com a juventude, mas não pode se estagnar. É geral
na população a sensação de pouca participação nas decisões
políticas, mas no caso da juventude há dois diferenciais: primeiro é o tradicional distanciamento, maior do que em outros segmentos, em razão da dificuldade de diálogo (problema de linguagem do poder público), e em segundo é a dificuldade de
atrair jovens à discussão política. Claro que os problemas se
relacionam, mas nesse aspecto demos um avanço pois a preocupação do fórum, desde o início, era chamar esses setores
que não dialogam. Tivemos certo sucesso nisso. Creio que iniciamos algo importante, mas depende de muito empenho para
não perdermos tudo. Creio que algo rico que os grupos obtiveram foi a troca entre eles. Vi muitos grupos trocando contatos
ao longo do ano, realizando atividades juntos, indicando atividades, etc.
Rebele-se/Maurice Castro - Quais os próximos passos?(reuniões
permanentes, II Fórum Jovem em 2004 etc)
Michael FFreitas
reitas Mohallem - Tudo indica que o fórum será
permanente. Não há definição ainda, mas queremos muito isso.
Nossa proposta é a manutenção de encontros como os que
foram feitos ao longo do ano, com temas a serem definidos
pelos próprios participantes, e a realização de alguns encontros
ao logo do ano com outro formato, de um dia, com discussões
e oficinas em regiões variadas. É Importante dizer que manteremos a dinâmica de ampliação do coletivo, convidando grupos identificados pelo Mapa da Juventude e outros que eventualmente conheçamos ou ainda outros que os grupos queiram
convidar.
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Juventude propõe políticas
em fórum da Prefeitura
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Você que é leitor(a) dessa revista, com
certeza não deve se achar conservador(a). Você provavelmente se considera de esquerda, votou no Lula
nas últimas eleições, deve ser jovem, talvez se considere socialista, em alguns casos até libertário(a), etc,
etc... Então pense na seguinte situação: seu pai se
separa da sua mãe e lhe dá a notícia que, depois de
muitos anos casado, descobriu que é gay e agora
vai viver com outro homem debaixo do mesmo teto,
pois é assim que ele é feliz. Você com certeza vai
achar normal. Contará para todos seu amigos e tratará o novo amor do seu “velho” normalmente. Não
é caro leitor? Você que acha que toda forma de amor
vale a pena, que é contra o preconceito e a discriminação vai encarar o fato na boa, não é? Que bom!
Pois o exercício acima foi para tocarmos em um assunto pouco habitual, não só nas discussões que
nós, da Juventude do PT, fazemos, como num tema
que a sociedade pouco explora, ao menos de forma
séria, que é a sexualidade da juventude. Nos despirmos de preconceitos e estigmas é o primeiro passo
para começarmos a fazer um bom debate.
Não precisamos nos rechear de dados aqui para saber que o jovem inicia sua vida sexual cada vez mais
cedo, que o índice de jovens contaminados pelo HIV
no mundo é assustador e o drama da gravidez precoce indesejada é uma realidade constante. Antes
de propormos a famosa solução da abstinência sexual, o que tem se mostrado falho, devemos reconhecer o jovem como um sujeito de suas ações, capaz de tomar decisões e encarar suas escolhas. A
sociedade deve estar preparada e aceitar o fato dos
jovens iniciarem sua vida sexual mais cedo do que
deseja sua família, sua escola ou o Estado. Ou seja,
deve dar condições para tomar sua decisão de forma consciente.
Antes que se fale da banalização do sexo nos meios
de comunicação, (o que não está banalizado?), da
pornografia da novela das oito ou do apelo sexual
de boa parte das propagandas, devemos ter clareza
que ainda não há uma política séria de educação
sexual nas escolas. Por incrível que pareça, muitos
jovens não tem informações básicas sobre os métodos preventivos e a maioria pouco conhece seu corpo (principalmente as mulheres). A omissão e ineficácia do Estado nessa questão ainda são espantosas e por isso devemos intensificar debates sobre esse

Por: Ramón Szermeta
Secretário Estadual de juventude do PT/SP

Passe-livre para estudantes; Reforma na estrutura
educacional; Fim do vestibular. Reformulação do
critério de seleção para as faculdades; Ampliação de
vagas e democratização do ensino superior; Criação
de Universidades Públicas Regionais

Habitação:
Habitação e saneamento urbano
como temas transversais no ensino;
Políticas sociais complementares à
construção de moradias.(casa de cultura, posto de saúde, esporte, etc.);

Valorização dos movimentos de moradia:

Comunicação:

Trabalho e Emprego Ampliação dos programas sociais de trabalho para juventude existentes em São Paulo; Adequação da formação para o trabalho à realidade
local; Implantar programas de economia solidária como incubadoras de cooperativas;

Regularização e apoio às rádios, TVs e jornais comunitários;
Criação de rádios comunitárias nas escolas geridas por conselhos gestores; Criação de um conselho de comunicação social
na cidade de São Paulo.

Cultura:
Cultura Financiamento público à cultura não pode ser a pautado
pela indústria cultural; Realização de oficinas e palestras com os
artistas do circuito cultural; Maior e melhor divulgação das ações
da Secretaria de Cultura; Criação de um fundo ou cotas para
garantir o acesso de pessoas carentes a mostras e espetáculos;
Incentivo à criação de cooperativas de oficineiros de Graffiti.
Diversidade Campanha de valorização da diversidade cultural e
sexual; Inclusão do “Dia Nacional da Diversidade Sexual” nas escolas.

Meio Ambiente:
Meio Ambiente Formação de agentes comunitários jovens
para a difusão de informações ligadas ao Meio Ambiente;
Investimento contínuo nas ações e campanhas.

Saúde:

Políticas de saúde adequadas à realidade da juventude; Valorizar as
ações de educação popular em saúde baseadas em pedagogia
participativa; Criação do cargo de Assessor Técnico de Saúde na Juventude em cada Subprefeitura; Campanhas e seminários sobre a saúde e
a juventude.

Ilustração: Pedro Cintra Labaki
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tema nos espaços mais variados, propondo e cobrando
dos governos ações nesse campo.
Devemos considerar a educação sexual como um elemento de formação do cidadão. Afinal, sua vida sexual
mexe com seu lado psicológico, emocional e com sua
auto-estima. A preocupação com os jovens que ainda
estão iniciando várias experiências na vida deve ser redobrada e
devemos formular propostas para o poder público que contribuam para que o jovem tenha uma vida sexual saudável. O que
com certeza implica em uma política que envolva áreas da saúde, educação, comunicação e principalmente envolva o jovem
na construção dessa política.
OK, talvez você concorde com quase tudo. Mas já parou para
pensar em que condições a maioria dos jovens fazem sexo hoje?
Talvez escondido em casa enquanto os pais trabalham? E os
que têm pais desempregados? No banheiro de uma festa? Atrás
do muro da escola? Terrenos baldios, construções abandonadas? Será que essas situações são as mais adequadas para pura
e simplesmente desfrutar dos prazeres que se pretende? E para,
por exemplo, usar camisinha? Ou então imaginem uma abordagem da nossa tão refinada polícia flagrando dois jovens nessa situação? Pois, por mais que não pareça essa é uma aflição
que atinge muito jovens e por ser considerada um problema
individual não existem propostas que enfrentem esse problema. Talvez porque quem mais sinta isso na pele são jovens das
camadas mais pobres da população. Sem falar, obviamente, no
conservadorismo, na hipocrisia ou no falso moralismo que ainda predominam na nossa sociedade.
Dada essa situação,
acredito que devemos
começar seriamente a desenvolver uma idéia que pintou
em alguns debates, que diz
respeito à construção de
“Motéis públicos para a Juventude”. Claro que todo
governo terá sempre outras
prioridades, muitos não levarão a proposta a sério, a
Liga das Senhoras Católicas
vai dar chilique, e o seu pai
(aquele que eu pedi pra você
pensar no início) vai achar um
absurdo. Mas cabe a nós, da
Juventude do PT, buscar soluções para os mais variados
anseios e aflições da juventude brasileira. Não devemos temer propostas polêmicas que busquem encarar
o problema de frente. Está
lançado o desafio e espero
que o enfrentemos, com
muito prazer!!!

Participação Política:
Participação política Criar e garantir Orçamento Participativo específico para a juventude; Criar
conselhos de juventude(Subprefeituras e geral) que reuna representantes da juventude e do
poder público; Dar continuidade ao Fórum de Juventude de São Paulo; Eleger os Assessores de
Juventude que não deverão exercer outro cargo na Prefeitura.
Ilustrações: Pedro Cintra Labak

Mapa da Juventude!

Por: Franscisco Bicudo

Quem são, por onde andam e o que
fazem os jovens de são paulo de mortalidade por homicídio e percentual de mães adohoras vagas? E os do Morumbi? Quantos são casados?
Que tipo de música ouvem? Para tentar responder à essas
e outras questões, a Coordenadoria de Juventude da
Prefeitura de São Paulo organizou o Mapa da Juventude
de.
O Mapa é uma pesquisa que procura identificar os diversos perfis e comportamentos do jovem na cidade de São
Paulo. Seu objetivo central era, a partir
do reconhecimento das formas de organização da juventude e de suas necessidades, otimizar a atuação do governo municipal nessa área de políticas
públicas. Segundo Michael Mohallem,
responsável pelo projeto, “a atuação da prefeitura tem que levar em conta as especificidades porque existe uma necessidade do jovem de se diferenciar”.
Para desenvolver a análise, a Coordenadoria de Juventude, auxiliada pelo Cedec (Centro de Estudos de Cultura
Contemporânea), classificou os jovens a partir do grupo
em que eles participam. Um grupo, a partir do padrão
definido na pesquisa, é caracterizado como uma atividade regular com, no mínimo, dois jovens.

Resultados
Hoje vivem em São Paulo 2 milhões de
jovens de 15 a 24 anos e, pelo resultado
da pesquisa, estima-se que 272 mil estejam envolvidos em alguma atividade em
grupo. Ou seja, cerca de 13% do total.
O eixo mais numeroso entre os cadastrados é
o das manifestações artísticas, incluíndo conjuntos
musicais, com 35,8%. Em seguida, aparecem os grupos
de orientação religiosa (14,4%) e de lazer (13,7%). A organização político partidária é a sexta entre os jovens, com
6,9% de participantes.
A partir desses dados, o Mapa analisa também o conjunto de características em torno dos grupos, como a distribuição por sexo, o número de componentes, a zona da
cidade em que se encontram, estabelecimento de ensino
freqüentado, etc.
Por exemplo, na Zona Homogênea 1 (forma de classificação utilizada em que os distritos da cidade foram reúnidos
a partir do resultado de características como coeficiente

Em primeiro lugar, o
comportamento
complacente da
mídia em relação
ao governo Lula
pode ser compreendido por conta da
própria crise financeira
vivida pelo segmento. As
demissões e cortes de pessoal
se tornaram um tormento a ameaçar cotidianamente todas as redações. Ora, em um cenário de tal gravidade, as empresas estariam dando um
tiro no próprio pé e matando sua galinha
dos ovos de ouro caso buscassem o
enfrentamento aberto e direto com o governo
federal, que, ao controlar ministérios e estatais,
controla também o maior orçamento do país a ser
destinado à publicidade. Interessada nessa verba
polpuda, a mídia diminui o tom da crítica. Mais ainda:
os órgãos de comunicação enxergam no governo a instância capaz de viabilizar um plano de emergência para
suas contas falidas, por meio, por exemplo, de contratos de parceria, do perdão das dívidas astrônomicas e
de empréstimos financiados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). Há muito que se
ouve falar em uma espécie de “Proer” (Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Sistema Financeiro Nacional) para a mídia.

Ilustrações: Pedro Cintra Labak

Você sabe o que os jovens de Capão Redondo fazem nas

lescentes), que envolve os bairros com maior poder aquisitivo, os jovens estudam principalmente em escolas particulares (63,4%). Já na ZH 5, a maior parte freqüenta o
ensino público (90,5%). Na ZH 1, cerca de 2,6% dos
jovens têm filhos enquanto na ZH 5 esse número sobe
para 17,8%. São fatores que certamente influenciam
nas atividades desenvolvidas pelos diferentes grupos.
Apesar de não procurar definir os grupos a partir de seu
acesso à bens de consumo e serviços, as conclusões do
Mapa estão permeadas por esses fatores e apresentamse, inclusive, muito semelhantes aos perfis do
Mapa da Exclusão Social. Segundo o resultado da pesquisa, a
desigualdade entre os jovens ficou mais evidente, principalmente em termos de escolaridade,
inserção no
mercado de
trabalho e constituição de família.
Outro aspecto explorado no Mapa, além da
distinção por
grupos, foram as
atividades de lazer
realizadas pelos jovens. A principal
forma de diversão
identificada, em todas
as zonas
homogênas, foi a esportiva,
seguida por
festas e bares. Além disso, a
pesquisa também avaliou os principais locais utilizados
pelos jovens para essas atividades, como parques, casas
de cultura, etc.
Com base nos dados obtidos na pesquisa, a
Coordenadoria de Juventude está organizando um livro, que procura aprofundar e contextualizar os resultados obtidos.

Lula

A eleição de Lula à presidência da República levantou de imediato uma série de pontos de interrogação sobre a relação que os
meios de comunicação poderiam estabelecer com o novo governo. Pela primeira vez na história do país, um líder operário,
sustentado pelo maior partido de esquerda da América Latina,
chegava ao cargo mais alto da República. À primeira vista, lançava-se a suspeita de que a grande mídia adotaria uma dinâmica de oposição e perseguição implacável, já que ela estaria, ao
menos em tese, alinhada a outros projetos políticos. A história
real mostrou que o comportamento foi bem mais ameno e suave do que se esperava e, em alguns momentos, chegou a configurar-se um cenário de “lua de mel”. Quase um ano após a
histórica conquista é possível arriscar apontar algumas razões para esse quadro.

A alta popularidade do governo e do presidente é a segunda
razão para a tal “lua de mel”. Se a opinião pública oferece a
Lula uma trégua de paciência e esperança de que dias melhores virão, a mídia mais uma vez estaria caminhando rumo ao
precipício se percorresse a trajetória contrária. Ainda que de
maneira minoritária, leitores ainda ajudam a sustentar financeiramente os veículos de comunicação e, ao menos ideal e
simbolicamente, representam o seu maior patrimônio. Eles
estaria se arriscando a perder público – e, portanto,
faturamento e prestígio – caso insistisse em criticar acirradamente
um governo que tem forte apelo, boa imagem e apoio popular.

De maneira utilitária e instrumental, a mídia procura agir, nesse
caso, como caixa de ressonância das aspirações da opinião pública. A lógica do mercado determina seus movimentos e a faz
adotar a tática do “preciso continuar sobrevivendo”.
Há que se ressaltar ainda que, ao menos até aqui, não há também motivos ideológicos e/ou programáticos que pudessem justificar um rompimento entre mídia e governo. O anúncio de assinatura de mais um acordo com o Fundo Monetário Internacional
(FMI) parece ser mais um indício da conduta de uma administração que ainda opera sob a lógica e a hegemonia do projeto anterior, sem viabilizar na prática, com a clareza e a profundidade
necessárias, suas políticas de mudança. Se, afinal, a agenda de
reformas permanece a mesma, e se ela interessa aos empresários da
comunicação, por que criticá-la?
A ressalva em relação à “lua de mel” deve ser
feita em relação a alguns dos aliados históricos do PT, como o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Neste caso mais emblemático, a mídia
perde a compostura e torna-se selvagem, insistindo em desqualificar,
satanizar e achincalhar o movimento,
apresentando-o como “um bando de
marginais, retrógrados e interessados
em desestabilizar a ordem democrática”. As notícias veiculadas são, invariavelmente, manipuladas e oferecem à opinião pública apenas um lado
e uma versão dos fatos. Sai de cena o
jornalismo, entra em campo o
marketing explícito e consciente. O
comportamento tem sua razão de ser:
antenados e experientes, os veículos
de comunicação percebem no MST
uma força social poderosa, capaz de
puxar o governo Lula para a esquerda.
Tal situação poderia gerar, de fato, as
condições objetivas necessárias para
uma possível ruptura com algumas das arcaicas estruturas sociais e de poder que se estabeleceram em nosso país. Pretendem, portanto, isolar o movimento, para enfraquecê-lo. A mídia sabe que
o governo Lula carrega consigo toda uma simbologia, o
respaldo popular e uma história de anseios e sonhos construídos ao
longo dos últimos trinta anos. É o retirante nordestino que se tornou sindicalista e líder do maior partido de massas do continente
para, depois de muito sofrimento e de três tentativas frustradas,
chegar finalmente à Presidência. O que ela deseja é que todo esse
capital político e liderança popular sejam utilizados de acordo com
os interesses dominantes. Para tanto, é preciso neutralizar antigos –
e perigosos – aliados. O MST parece ser o primeiro da lista. Nesse
caso, não há “lua de mel” possível, e a regra é a perseguição implacável. Sem tréguas.

Franscisco Bicudo é professor de
comunicação da Casper Libero
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A mídia e o governo

Especial

A Atuação do Jovem Organizado
Segundo o Mapa da Juventude, apenas 38% dos jovens tem acesso à Internet. Esse percentual é alto
nas ZH1 (72%) e vai caindo progressivamente nas
zonas mais pobres, até chegar a 24% nas ZH5. O
percentual geral de acesso (38%) é baixo, mas é relativamente alto, se comparados os jovens a outras
faixas etárias. Segundo pesquisa de abril de 2003 elaborada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getúlio Vargas, os jovens, apesar de serem sempre
mais excluídos do que qualquer grupo etário, são os
que mais tem acesso a computador e Internet.
A absoluta maioria dos que acessam a Internet o
fazem de casa. Esse percentual é de 54% nas ZH1 e
de 37% nas ZH5. As zonas mais pobres (principalmente ZH3 e ZH4) apresentam um maior percentual
de uso de computadores no trabalho. Nas ZH1 9%
dos jovens acessam a Internet predominantemente
no trabalho; nas ZH3 e ZH4 esse percentual sobe
para 16% e 18%, respectivamente. Também é expressivo nas duas zonas mais excluídas o uso dos
Telecentros, se comparado às zonas mais ricas. As
ZH4 e ZH5 apresentam um percentual de 4,5 e 6%,
contra 0,5% das ZH1 e ZH2 e 2% das ZH3. A maioria utiliza os Telecentros pela impossibilidade de
acessar a Internet de outras maneiras. É o caso de
Luana Silva, 28, que faz o curso básico de computação no Telecentro Cantinho Feliz, na Saúde, zona sul
da cidade. “Não tenho computador em casa. Venho
aqui para aprender a usar os programas e procurar
empregos na Internet”, diz a estudante de Contabilidade.

Maioria pertence a grupos divididos por motivação, segundo o Mapa da Juventude

Na seção “Grupos de Jovens”, o Mapa procurou não
só quantificar os interessados por questões sociais,
como também dividí-los em grupos, de acordo com uma estratégia abrangente pré-definida. A finalidade era, posteriormente,
possuir dados para a análise de suas características peculiares, atuação, durabilidade, relação com a sociedade, etc. O recorte da pesquisa foram os jovens entre 15 e 24 anos
pertencentes às mais variadas classes sócioeconômicas da capital. Através de instrumentos como, levantamento bibliográfico, inserção institucional do jovem, e pesquisa domiciliar, tornou-se possível definir dez eixos de
motivação, isto é, fatores que levam os jovens a se organizarem em grupos: ação
social, etnia, portadores de necessidades especiais, lazer, religião, educação, manifestações artísticas, sexualidade, esportes e político/
partidário.
A pesquisa do Mapa, além de comprovar que a
maioria dos jovens está organizada em grupos, ressaltou, pelo cadastramento, que 35,8% deles o faz
estimulado pelas manifestações artísticas. Os grupos
de menor inserção são os relativos à sexualidade
(1,3%) e aos portadores de necessidades especiais
(0,7%). Entre os dois extremos encontra-se: religião
(14,4%), lazer (13,7%), ação social (12,6%), esportes
(7,3%), político/partidário (6,9%), educação (3,1%) e
etnia (2,1%).
Esses dados permitem chegar a duas definições: a
primeira, que bate de frente com a afirmação tradicional de que a juventude é socialmente omissa, é a de
que o jovem, à medida que se identifica com um determinado grupo, torna-se atuante na sociedade. E a
segunda, um tanto grave, é de que a falta de interesse por questões como sexualidade, por exemplo, levaos a encarar problemas de grande dimensão preco-

cemente. É o caso dos altos índices de gravidez na adolescência, perceptíveis, mais acentuadamente, entre jovens de baixa renda.
Um outro levantamento constatado pela pesquisa apresenta a origem do agrupamento dos jovens por afinidades comuns. A convivência no bairro e a própria proximidade que esta proporciona para o encontro desses
jovens, permite que essa união acentue-se e torne-se
freqüente. Porem, por conseguinte, ela não expande a
sua área de atuação para alem dos limites de convivência dos grupos. Há, no entanto, exceções à regra, como
no caso dos grupos voltados ao fomento de políticas
para os portadores de necessidades especiais.
Nesse segmento rompem-se as barreiras geográficas procurando ter, assim, uma postura
de trabalho atuante ao município de
São Paulo como um todo.
O fato é que a juventude paulistana
está longe de ser desorganizada e
inativa. Os grupos organizados de jovens
estão aí para provar. Já é hora, portanto, da sociedade assimilar essa realidade e trilhar,
junto à juventude de São Paulo, as próximas e fundamentais mudanças de que a cidade precisa. Dessa maneira, não só estaremos possibilitando que o
jovem brigue pelo que ele almeja como a sociedade ganhará uma parceria importante para a construção de uma futura cidade onde respeito, moradia, emprego e lazer, estejam sintonizados em
todas as faixas etárias de São Paulo.
Diversão é sinônimo de atividade doméstica para as jovens de
São Paulo. Segundo os dados do Mapa da Juventude, a maior
parte das atividades de lazer desenvolvidas pelo sexo feminino
são dentro de casa, cerca de 16,5% do total. As atividades
esportivas, 65,2% entre os homens, aparecem com apenas
25,9% para as mulhres.
No total das atividades de lazer, 38,19% das mulheres
entrevistadas dizem não realizá-las, em contrapartida a
12,37% dos homens. Além disso, a maior parte dos grupos
organizados é constituída por homens, sendo uma parcela
muito menor formada majoritariamente por mulheres.
No perfil geral da juventude esses dados são marcantes. Dentre
os jovens que constituíram família, a maioria é do sexo
feminino, com 19,4% na ZH 5 contra 8,4% de homens,
chegando a 6% de mulheres na ZH1, com apenas 2,2% de
homens.
Apesar de não aparecerem nas considerações finais da
pesquisa, os números apresentados levam à mesma
conclusão: esse é, sem dúvida, o retrato de uma juventuda
ainda muito marcada pela questão de gênero, que precisa ter
seu espaço de discussão garantido dentro das políticas
públicas organizadas a partir do estudo.

Incluídos X excluídos

Xilogravura: João Dutra

Uma categoria inativa e desorganizada. Assim os jovens têm sido tachados, historicamente, por grande
parcela da sociedade. A afirmação não procede. Hoje,
através do Mapa da Juventude, elaborado pela
Coordenadoria de Juventude do Município de São Paulo, é possível constatar que os jovens, especificamente
os paulistanos, estão cada vez mais atuantes, especialmente quando organizados em grupos. Mas, o que
são estes grupos e como se formam? A resposta não
é tão simples, particularmente quando se trata da juventude de uma cidade extensa como São Paulo.

O conjunto dos excluídos digitalmente se confunde
com o dos excluídos socialmente. A questão é saber
o que é causa e o que é efeito; o que se sabe é que
essa situação se auto alimenta. Quanto mais excluído socialmente um indivíduo é, mais difícil será ele
ter acesso a equipamentos digitais, o que causa mais
exclusão social.
Segundo o estudo da FGV, a escolaridade média dos
incluídos é de 8,72 anos de estudo, quase o dobro
da observada nos excluídos. A renda também mostra como exclusão social significa exclusão digital.
Entre os incluídos, a renda média é de 1677 reais,
contra 569 reais do total da população.
Mas então, por onde começar a reverter esse quadro? “A melhor forma de conater o apartheid digital a longo prazo é investir diretamente nas escolas,
de modo que os alunos possam ter acesso desde
cedo às novas tecnologias.” Assim termina o estudo da FGV.
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Um estudante paulistano que necessite de condução para ir à escola e não possua, no mínimo, R$ 34,00
disponíveis ao mês não conseguirá estudar. Afinal, como chegar à instituição de ensino se não há dinheiro suficiente para o transporte? É preciso salientar que esse cálculo foi feito em condições muito especiais.
Levou-se em consideração a pessoa que já possua a carteira de passe
escolar – com abatimento de 50% na tarifa – e use somente um ônibus (R$
1,70) para chegar à escola, cursinho ou faculdade. Sendo assim, esse valor
aumentará em progressão geométrica justamente para a população mais
carente, moradora da periferia e distante dos serviços dos centros urbanos.
Serão privados, portanto, do usufruto de escolas, bibliotecas, quadras de
esportes, museus etc.
Além do problema financeiro, o tema do transporte coletivo remete a outra
questão que se coloca hoje em dia às entidades estudantis e movimentos
populares: o direito à educação. Desde 1988, como resultado da luta de
trabalhadores e estudantes, nossa Constituição Federal garante a educação
como um direito social. Todavia, ainda é preciso concretizá-lo. Além de
políticas públicas que visem construção de escolas, o governo deve prover
o acesso a elas. Nesse sentido, um dos pontos da atual luta estudantil é o
“Passe-Livre”, ou seja, transporte coletivo urbano gratuito em todo os dias
da semana e a todos os estudantes do ensino fundamental, médio, superior, cursinhos pré-vestibulares, populares e alternativos e outros cursos
reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação).

Xilogravura: João Dutra

O “Passe-Livre” já foi implementado em alguns municípios da Grande São
Paulo (como Diadema e Osasco) e também em outros estados. Salvador e
Rio de Janeiro são as cidades que receberam maior atenção da mídia nos
últimos meses, quando o tema veio à tona. Em agosto de 2003, a capital
baiana foi
palco da maior mobilização estudantil dos últimos anos no
estado. Cerca de 20 mil estudantes pararam Salvador e foram manchetes de jornais durante uma semana, quando
protestaram contra o aumento da tarifa de ônibus de R$
1,30 para R$ 1,50. Já a capital
fluminense foi

Ilustrações: Cesar H. Paciornik

destaque por outro motivo. Desde 1989, estudantes da rede pública tinham passe livre nos transportes intermunicipais. Mas, em
julho de 2003, apesar dos seguidos protestos dos estudantes, o Tribunal de Justiça do Rio derrubou a lei,
julgando-a inconstitucional. A justificativa dos desembargadores foi de que a lei não apresentava as fontes de
custeio, conforme determina a Constituição Estadual. Portanto, seria necessário que os deputados
reformulassem-na. Enquanto isso, as manifestações continuam e são, como de costume, reprimidas violentamente pela polícia.
Em São Paulo, a luta pelo Passe Livre já completou mais de uma década. Houve três iniciativas na Câmara
Municipal para a instituição da lei: em 1989, em 1993 e a mais recente em 2001, por meio do projeto de lei
de autoria do vereador Beto Custódio (PT), ainda em tramitação. Atualmente, tenta-se dar um novo fôlego
para a campanha a fim de se retomar a discussão na sociedade. O coletivo da juventude do PT paulistano,
por exemplo, trabalha pela construção de uma grande mobilização pelo passe livre na cidade. São Paulo tem
uma das tarifas de transporte coletivo mais caras do país.
Não é preciso dizer que a luta é árdua principalmente devido aos “lobbies” das empresas de transportes
coletivos, que tentam - a todo custo - restringir o direito dos estudantes para aumentar seus lucros (ou,
segundo eles, amenizar seus prejuízos). É fácil visualizar a dimensão desse poder dos empresários ao recordarmos, por exemplo, da crise do transporte coletivo paulistano em 2003, quando a prefeitura decidiu rever
as regras para as concessões públicas de transporte às companhias. A exigência de investimentos em melhorias
das frotas levou a cidade ao caos. Os paulistanos acompanharam durante semanas denúncias de suborno
dos empresários ao sindicato de motoristas e cobradores para que fizessem greve e queimassem ônibus.
As mobilizações pelo passe livre e contra o aumento de tarifas vêm ocorrendo em muitas outras localidades
do país. Hoje, o desafio que se coloca às entidades estudantis, movimentos populares e parlamentares é a
unificação da luta em todo o território nacional. O direito ao transporte tornou-se hoje, tão vital quanto o
direito à educação e à saúde. Como ressalta o vereador Custódio, é preciso lembrar que “a luta dos movimentos populares e dos estudantes não é somente pelo direito ao transporte gratuito e tudo que o abrange,
mas também em defesa da escola e universidade pública, gratuita, estatal e de qualidade social e pela
democratização ao acesso à educação básica e superior”.
De tudo, conclui-se que todo o problema resume-se numa questão: quem pagará a conta? Trata-se de
serviço social obrigatório a ser prestado pelas três esferas governamentais ou contribuição necessária dos
empresários do setor pelo alcance da concessão pública? Enquanto não se equaciona o problema, quem
sofre é toda a população de baixa renda.
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