
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 2020 

- Início do projeto em outubro de 2020. 

- Planejamento e discussões conceituais e metodológicas com a equipe internacional. 

 

 

 

- Articulação com o Fórum Juventude Sul-Fluminense em Ação (FJSFA), parceiro local do projeto. O FJSFA 

atua na cidade de Volta Redonda, município do sul do estado do Rio de Janeiro. Ele é um espaço criado 

para que crianças e adolescentes se reúnam e discutam juntos políticas públicas. O grupo, que estimula o 

protagonismo infanto juvenil, vem participando ativamente das conferências de direitos de crianças e 

adolescentes, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Volta Redonda (CMDCA 

– VR) e das discussões acerca da criação e implementação do Plano Municipal para Infância e 

Adolescência. 

 

 



- Elaboração de texto para Blog do projeto “Shaping Youth Futures”, com o título “The debate about youth 

participation in Brazil”. Link: The debate about youth participation in Brazil — Shaping Youth Futures 

 

 

 

- Seleção do grupo jovem de articulação, composto por cinco membros jovens participantes do projeto. 

Foi discutida a importância de se fazer um processo de seleção específico para formar o "grupo jovem de 

articulação" do projeto, garantindo diversidade nos perfis dos adolescentes e jovens participantes. O 

papel deste grupo é, mobilizar e acompanhar as atividades dos demais participantes junto com a equipe 

do CIESPI/PUC-Rio. A participação do "grupo jovem de articulação" nas reuniões do projeto e na formação 

tem sido fundamental, inclusive para facilitar e animar o debate. Esse grupo também participará, 

eventualmente, de reuniões virtuais com jovens da Índia para trocar experiências. 

 

- Realização de 3 reuniões de formação com a equipe brasileira, com os temas: “Fundamentos da 

participação infanto-juvenil” (14/11/2020); “Panorama sobre juventude e emprego no Brasil” 

(28/11/2020); e “Desafios para participação e inserção produtiva da juventude” (12/12/2020). O terceiro 

encontro foi organizado e conduzido pelos jovens do FJSFA. 

 

 

 


