JOVENS EM AÇÃO NA CRIAÇÃO DE CIDADES INCLUSIVAS
Realização

Parceiros

O objetivo do projeto “Jovens em ação na criação de cidades inclusivas” é contribuir para tornar as cidades
mais inclusivas e permeáveis à participação ativa e ao desenvolvimento juvenil. A proposta se baseia em
uma importante demanda dos jovens por melhores condições de vida no contexto urbano, onde residem.
O projeto foi delineado com base em parcerias de pesquisa previamente estabelecidas e em iniciativas
comunitárias existentes com um extenso histórico de engajamento com jovens no Brasil e na Índia.
Por meio de uma abordagem criativa e estratégica, incluindo o compartilhamento acessível dos
resultados, a equipe de pesquisa envolverá jovens e adultos interessados em transformar políticas e
práticas locais. Uma das metodologias adotadas inclui o intercâmbio de conhecimentos e experiências,
em âmbito nacional e internacional, para subsidiar os jovens na construção de suas estratégias de inclusão
e pertencimento.
Para atingir essas metas, o projeto irá incluir as seguintes ações ao longo de 12 meses:
‐ Estabelecer um grupo consultivo jovem na Índia e no Brasil para atuarem como co‐pesquisadores e
conselheiros ao longo do desenvolvimento do projeto;
‐ Realizar análises de políticas públicas, em ambos os países, focadas nos meios de subsistência dos jovens,
tendo como base: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), censo nacional e demais dados
considerados relevantes para o objetivo da pesquisa;
‐ Executar o projeto “Caravana Urbana”, um em Mumbai (Índia) e o outro em Volta Redonda (Brasil),
destinado a auxiliar projetos de inovação social conduzidos por jovens;
‐ Enfatizar no intercâmbio de conhecimento e saberes entre a Índia e o Brasil; e
‐ Organizar eventos, visando a troca e disseminação de informações relevantes nos níveis local e global,
incluindo: eventos internacionais; materiais destinados a profissionais; produtos que estimulem o
engajamento de jovens; sínteses com base nos resultados da pesquisa conduzida; resumos de políticas
públicas destinadas à participação de jovens e publicações acadêmicas.

Principais ações em 2021
‐ Realização de 3 reuniões de formação, com os temas: "Políticas públicas para juventude" (27/02/2021),
"Metodologias de pesquisa: grupos focais e entrevistas" (13/03/2021); e "Planejamento da pesquisa"
(27/03/2021). A primeira reunião de formação do ano, sobre políticas públicas, contou com a participação
dos parceiros do Fields of View. O workshop teve como tema “Youth engagement on livelihoods,
inclusivity, and policymaking” e foi liderado por Bharath Palavalli e Vaibhav Dutt.

‐ Concluímos a etapa de formação e avançamos na pesquisa de campo, protagonizada pelos participantes
do Fórum Juventude Sul Fluminense em Ação (FJSFA‐VR), em parceria com o Centro Internacional de
Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI/PUC‐Rio). A pesquisa esteve centrada nos temas inserção
produtiva e participação social da juventude no município de Volta Redonda. Cumprimos as seguintes
etapas: mapeamento de atores‐chave; elaboração dos roteiros das entrevistas e dos grupos focais;
contatos e convites aos atores‐chaves; realização das entrevistas e grupos focais com jovens da cidade de
Volta Redonda.

‐ Na sequência, passamos a etapa de organização e análise dos dados coletados: realização de destaques
no momento das entrevistas; escuta dos áudios das entrevistas para complementação das anotações e
seleção de citações; organização, síntese e categorização do conjunto das entrevistas; e análise das
entrevistas.

‐ Todo o percurso da pesquisa foi sistematizado e publicado no relatório final do projeto, intitulado
“Jovens em ação na criação de cidades inclusivas: trabalho e participação social”. O relatório é
acompanhado por um manifesto que resume as principais recomendações dos jovens para o
aprimoramento da inserção produtiva e da participação social dos jovens na cidade de Volta Redonda.

‐ Nas mãos do Fórum Juventude Sul Fluminense em Ação (FJSFA‐VR), o relatório foi transformado em um
potente instrumento de incidência política e entregue pessoalmente a todos os atores‐chave
entrevistados. Além disso, eles organizaram uma live para os jovens da cidade de Volta Redonda,
convidando especialmente aqueles consultados ao longo do projeto.

‐ Os jovens do Fórum Juventude Sul Fluminense em Ação (FJSFA‐VR), com o apoio da equipe do
CIESPI/PUC‐Rio, elaboraram materiais de divulgação do projeto. Textos: Juventude e Protagonismo: a
onda em resposta aos dilemas deste século; Conexão jovem: Brasil e Índia; e Impactos do projeto na
cidade de Volta Redonda. Vídeos: Programa Jovem Aprendiz e Bolsa Cultural (iniciativa local de Volta
Redonda). Esses materiais foram traduzidos para o inglês para o blog “Shaping Youth Futures”, que divulga
materiais produzidos pelos jovens brasileiros e indianos participantes do projeto.

‐ A equipe do CIESPI/PUC‐Rio realizou duas consultas aos membros do Fórum Juventude Sul Fluminense
em Ação (FJSFA‐VR) visando ouvir sobre sua participação no projeto, inclusive no grupo jovem de
articulação.

‐ A equipe do CIESPI/PUC‐Rio também empreendeu um levantamento de iniciativas relacionadas à
participação juvenil no Brasil e na América Latina e elaborou um breve panorama sobre as políticas
públicas ligadas à inserção produtiva e à participação social de jovens no Brasil. Esses materiais servirão
de subsídio para a elaboração de artigos e outras publicações pela equipe do projeto.

‐ Ao longo de todo o ano de 2021, mantivemos encontros regulares de planejamento, acompanhamento
e avaliação com a equipe do projeto aqui no Brasil e com a equipe internacional, que inclui participantes
da Escócia e da Índia. Além disso, realizamos três encontros entre os jovens participantes da equipe
brasileira e indiana: 19/04, 17/07 e 27/11.

