REDES DE COOPERAÇÃO SOLIDÁRIA
PASSOS PARA A SUSTENTABILIDADE

Caderno temático 6

juventude e a
Economia Solidária

1

PROJETO

Projeto Redes: Passos Para a Sustentabilidade

Sumário

Introdução 4
Histórico 6
Princípios da Juvesol 7
Quadro Estratégico – cenário conjuntural 8
Estratégia de organização da rede – arranjos territoriais 9
Cenário geral da juventude no Brasil 11
Juventude do campo e da cidade, duas realidades e pontos de 		
convergêncial 13
		
A agricultura familiar e o jovem no campo 14
Periferia e genocídio dos jovens 16
Cultura e periferia 18
Festivais | Uma proposta de empreendimento econômico solidário 19
Mostra da produção cultural dos jovens da economia solidária 20
Conclusão | Futuro da Juvesol e sua rede solidária 21
Referências bibliográficas 22

A

Agência de Desenvolvimento Solidário - ADS
Rua Ulisses Cruz, 46, Belenzinho
São Paulo - São Paulo
CEP 03077-00
www.ads.org.br
(055-11) 2799.49.99
Coordenador Geral
Ari Aloraldo do Nascimento
Coordenador
Administrativo Financeiro
Aparecido Donizeti da Silva
Coordenadora de Formação
Edjane Rodrigues Silva
Coordenador de Crédito
Antonio Carlos Spis
Coordenadora Adjunto
Maria das Graças Costa
Coordenador Adjunto
Marco Antonio A. Pimentel
Conselho Fiscal
Jasseir Alves Fernandes
Antonio Souza Ribeiro
Eduardo Lírio Guterra

Equipe Técnica
Coordenação Geral do Projeto

Almir dos Santos Alves (economista)

Áreas Técnicas – responsáveis
Redes de Produção Solidária

Dimas Alcides Gonçalves (economista)

Redes de Comercialização
Solidária

Leandro Pereira de Morais (economista)

Redes de Assessoramento
Técnico (Bases de Serviço)

Eliane Rosandiski (economista)

Planejamento

Jeferson de Oliveira Souza (sociólogo)

Educação Popular e
Economia Solidária

Cláudio Nascimento (educador popular e
especialista em economia solidária)

Técnicos de Campo
Agentes de Desenvolvimento

Lucimere da Silva Leão (cursista de Adm. Empresas)
Eveline Nogueira Augusto (historiadora)

Área Administrativa,
Financeira e Física do Projeto
responsáveis diretos

Cássia de Souza Ribeiro (cursista de Gestão Financeira):
coord. administrativa, financeira e física do Projeto
Júlio Cesar Motta – assistente adm. fin. e físico do Projeto
(graduado em Educação Física)
Tânia Donizeti Senson – assistente adm. fin. e física do
Projeto (cursista em Gestão Empresarial)

Equipe de Apoio à Área Adm.,
Financeira e Física

Meriam Martins Silva e Fernando de Jesus Oliveira
(cursista em Contabilidade)

Edição, revisão e projeto gráfico

Editora Limiar (www.editoralimiar.com.br)

Este Caderno Pedagógico é parte do conjunto de publicações gerado a partir da execução das ações do Projeto “Redes:
Passos Para a Sustentabilidade”, executado pela Agência de Desenvolvimento Solidário – ADS, tal qual exposto no
Projeto Base que é parte integrante do Convênio 00028/2.013 – SICONV 782975/2.013, firmado entre a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho (SENAES/MT) e a Agência de Desenvolvimento Solidário – ADS.
Material impresso na gráfica XXX... | Tiragem 500 exemplares | Distribuição gratuita | autorizada a reprodução parcial
do conteúdo desde que citada a fonte,

Introdução

A Economia Solidária (Ecosol) atualmente conta com um segmento de trabalhadores
extremamente importante ao futuro de suas
práticas: a juventude.
Por sua vez, abre-se um novo momento da
Ecosol na valorização dos jovens e suas especificidades, traduzido na luta do campo e da
cidade, de comunidades tradicionais, indígenas, juventude e gênero etc.
Além das suas demandas econômicas e so-

ciais, a juventude trouxe novas pautas e reivindicações no campo das trocas culturais:
o resgate de espaços políticos solidários em
resposta à violência contra jovens do campo
e da periferia das grandes cidades e a constituição de novas práticas solidárias nas comunidades.
As novas estratégias possibilitaram a divulgação e integração da Ecosol com a sociedade, pautada por ações voltadas ao consumo
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▶ Integração dos jovens do campo e da cidade; e
▶ Desenvolvimento de políticas públicas
voltadas à juventude.

consciente, promoção de projetos culturais,
sustentabilidade social e ambiental, promoção dos direitos humanos, promoção das
jovens de acordo com as pautas feministas
atuais, luta contra a homofobia e o racismo
e projetos políticos visando o fortalecimento
do protagonismo da juventude.
A juventude solidária, no atual cenário,
apresenta novos campos de contradição e
proposta à construção do futuro da Ecosol
numa sociedade globalizada em conflito com
a juventude e o direito ao trabalho.
O protagonismo da juventude solidária
indica grandes possibilidades. Entre outras,
destaca-se:
▶ Na integração em um projeto de Redes
Solidárias ao enfrentamento da exclusão dos
jovens no atual estágio do capitalismo;
▶ Como estratégia de produção de arranjos
produtivos locais coordenados pela juventude;
▶ Inclusão profissional dos jovens para a
construção da sua autonomia técnica e a valorização de seus saberes;
▶ Constituição de novas estratégias de comercialização;

Com isso, a Ecosol se apresenta como um
importante espaço para a discussão das práticas da juventude à constituição de novas
concepções econômicas, culturais e políticas no âmbito das trocas solidárias. Além
das questões econômicas, a juventude e sua
relação com a economia de caráter solidário
trouxe uma nova pauta, que antes se realiza
na expressão de seus desejos e seu protagonismo.
Essa pauta reivindica a construção de políticas públicas transversais entre ministérios, compreendidas em situações adequadas
institucionais ao desenvolvimento de ações
sistêmicas da Ecosol com a saúde, educação,
cultura, agricultura familiar, trabalho decente e renda, juventude e meio ambiente, incentivo da juventude à permanência no campo e,
sobretudo, políticas compreendidas no Estatuto da Juventude.
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Histórico
Em 2014 se deu a criação da Juvesol – Juventudes Economia Solidária, como ação do
projeto “Redes Solidárias: passo para a sustentabilidade”, tendo como principal preocupação identificar, fortalecer, propor e agregar
novos valores e ações da juventude para a
economia solidária.
Foram realizados dois encontros em 2015
com o objetivo discutir novas diretrizes e
trocas de experiência do papel dos jovens na
Ecosol. O primeiro encontro, realizado em
abril de 2015, propiciou trocas e agregação de
Encontro
Primeiro encontro

Segundo encontro

diversos atores nacionais da economia solidária e juventude. O segundo, ocorrido em dezembro daquele ano, agregou novas pessoas,
entidades e movimentos na pauta da economia solidária, como estratégia para a juventude brasileira, e, especialmente, formas de estruturar a organização e articular suas ações.
Os resultados dos dois encontros possibilitaram a integração das organizações à comercialização em feiras e a estruturação da
organização na sua estratégia com ações ao
fortalecimento da juventude na Ecosol:
Principais ações
‡ Participação em feiras como estratégia de
divulgação e promoção das ações do resultado das
discussões do I Encontro (Feira de Santa Maria jul/15; Encontro Nacional de Estudantes de Design; Congresso Nacional da Unisol - nov/15 entre
outros);
‡ Criação de canais de comunicação e divulgação (logomarca; página em redes sociais; grupos
fechados no facebook; grupo no whatsapp; grupo de
e-mails).
‡ Análise coletiva da conjuntura para definição da
estratégia e ações da Juvesol.
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Princípios da Juvesol
Com participação em todo o território nacional, a Juvesol representa um cenário social,
econômico e político do novo protagonismo
da juventude no mundo do trabalho com
ações para a construção de um mundo mais
justo e solidário à formulação de suas diretrizes práticas e princípios na Ecosol.
Como foi exposto no primeiro manifesto,

a Juvesol se reconhece como “uma mobilização e articulação de diversas pessoas em todo
o Brasil que entendem que o movimento de
Economia Solidária, a partir de sua luta por
um panorama social mais justo e solidário,
pode ser uma ferramenta transformadora
para se pensar perspectivas da juventude no
Brasil e promover o engajamento dos jovens”.

A Juvesol se reconhece como uma articulação
pautada nos seguintes princípios e práticas
Princípios:

Práticas:

├ Liberdade
├ Horizontalidade
├ Autogestão
├ Fortalecimento e radicalidade da Democracia
├ Agroecologia
├ Ancestralidade
├ Atitude
├ Projeto popular
├ Autonomia
├ Unidade
├ Criatividade
├ Educação popular
├ Cultura da solidariedade
├ Cooperação
├ Sustentável
├ Ubuntu (todos somos um)
├Inclusiva e transversal: feminista, antirracista,
colorida e colaborativa

‡ Atuação junto aos movimentos sociais
‡ Construção coletiva
‡ Mão-na-massa! (objetividade, ações práticas)
‡ Consumo responsável
‡ Economia para o bem viver
‡ Formação popular (de base)
‡ Aproximação campo e cidade
‡ Novas cadeias produtivas
‡ Inovação e renovação de nossas linguagens
‡ Busca pela autonomia em relação aos governos
‡ Democratização da comunicação
‡ Comunicação popular alternativa e livre
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Quadro Estratégico – cenário conjuntural
O cenário atual da Ecosol e Juvesol se encaminha por ações, estratégias e resultados
para construção da relação da juventude
solidária com o espaço institucional, jovens

trabalhadores nos territórios e a sua inserção
nas políticas nacionais de atenção à sua realidade e especificidades:

Eixos

Identificação de problemas
(fragilidades, ameaças)

Estratégia para rompimento com
obstáculos

Eixos estratégicos /
fortalecimento da
esfera de mobilização nacional.

Distanciamento do debate da economia
solidária com a juventude. Cultura política
elitizada e envelhecida, dificultando o debate sobre juventude. Economia solidária
como política de governo e não de estado.
Economia solidária não incorpora a juventude urbana. Dificuldade de formular planos
de sustentabilidade para EES (Empreendimentos Econômicos Solidários). Economia
solidária somente como geração de renda.
Baixa participação dos jovens na Ecosol
(falta unificação da pauta das lutas voltadas
ao território).

Participação via conselhos. Inserir a
perspectiva da juventude nas políticas
públicas. Mobilizar juventude que está
insatisfeita com a política de modo geral.
Economia solidária como oportunidade
em contexto de crise. Economia solidária
fazer debate transversal contra racismo,
homofobia etc.

Eixo estratégico/
fortalecimento da
esfera territorial de
mobilização.
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Elaboração do plano nacional de economia solidária, unificar a pauta das lutas
e reivindicações em cada território. Poder de mobilização da cultura e da comunicação. Trabalho associado como
proposta de trabalho para a juventude.
Apoio de governos que pautam a economia solidária. Protagonismo inerente
das mulheres na economia solidária. Valorização da Autogestão na unificação da
pauta nacionalmente e no território.

Eixo estratégico/falta de visibilidade da
economia solidária
nos debates sobre
meios de comunicação alternativos.
Eixo
estratégico/
dificuldade de autogestão nos empreendimentos
e
informalidade dos
grupos.

Meios de comunicação hegemônicos. Falta
de informação e de sistematização quantitativa e qualitativa na economia solidária
(sistematização das informações).

Meios de comunicação alternativos na
economia solidária (avançar por meio
de esforços de mídias sob domínio da
Juvesol).

Falta de organização de ações transversais, autogestão, formalização de grupos,
políticas públicas e participação institucional.

- Organização da juventude em torno da
cultura e a transversalidade da economia
solidaria;
- Fortalecimento da economia solidária
nos conselhos (ocupar o espaço institucional);
- Configuração da engenharia popular e
solidária (promover novos parâmetros de
gestão para a autogestão);
- Possibilidade de avançar nas políticas
públicas de economia solidária em outros ministérios (fortalecimento da Ecosol na transversalidade institucional).

Estratégia de organização da rede – arranjos territoriais
A partir do II Encontro foi fundamental a
definição do eixo estratégico da organização
da rede e o papel da Juvesol, tendo como alinhamento principal a identificação dos articuladores locais e suas organizações.
Logo, a estratégia de organização em redes

passa pelo fortalecimento dos arranjos territoriais locais para possibilitar a difusão de princípios, práticas, ações de integração em rede
local e nacional, e, principalmente, valorizar a
perspectiva do território, além de pensar a organização da rede na respectiva região.
9

Quadro do foco de articulação
Foco da
articulação

Ações

Articulação nacional, no território/
jovens.
Articulação de
organizações para
pautar e tratar o
tema do consumo
responsável para a
juventude.
Articulação de
ações na agricultura e consumo.
Formação/educação popular.

‡ Fortalecer e contribuir com a articulação Juvesol Nacional;
‡ Aproximação com os territórios que já trabalham juventude (identificar jovens de
expressão para a divulgação e integração da Juvesol).
‡ Práticas de vivências, atividades de formação e produção de materiais didáticos.

Comunicação/encontro de integração

‡ Tecnologias sociais, hortas comunitárias, grupos de consumo, mutirão de plantio;
‡ Campanhas de conscientização de agroecologia e reforma agrária.
‡ Trocas de formação/educação popular entre territórios;
‡ Fomentar o cardápio de atividades e formações – criação de rede de trocas na
atividade de formação;
‡ Realização de formações com jovens a partir do território;
‡ Formação e fortalecimento da juventude negra.
‡ Pensar na comunicação do grupo (Juvesol), núcleos e encontros locais e nacionais;
‡ Criação, manutenção e divulgação do site Juvesol (processo de integração da
comunicação e ações);
‡ Criação, manutenção e divulgação do site Juvesol (processo de integração da
comunicação e ações);
‡ Criação, manutenção e divulgação do site Juvesol (processo de integração da
comunicação e ações);
‡ Convite aos festivais (mapear festivais da Ecosol);
‡ Criar fanzine Juvesol (comunicação direta com o público alvo e sociedade);
‡ Ações de intercâmbio entre os estados como ação de integração;
‡ Pensar ações da Juvesol no programa da juventude da ONU (Organizações das
Nações Unidas);
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Recursos/projetos

‡ Trabalhar a transdisciplinaridade entre comunicação livre, educomunicação e economia solidária;
‡ Fortalecer a luta pela democratização da comunicação e a defesa da economia
solidária;
‡ Produção de conteúdo de texto, bem como de vídeo à divulgação da juventude
solidária e Juvesol;
‡ Divulgação, ação e promoção dos princípios e atividades da Juvesol através de
vídeo.
- Mapear editais e recursos para fortalecimento de ações junto à juventude solidária.

Cenário geral da juventude no Brasil
Esses dados indicam que com o aumento
faixa etária os jovens passam a se inserir no
mercado de trabalho (CONCLUSÃO MEIO ÓBVIA). Porém, vivem situação precária educacional para ocupar bons postos de trabalho no
mercado. De acordo com o censo IBGE/2010,
apenas 16,2% dos jovens chegam ao ensino
superior, 46,3% concluíram o ensino médio
e 35,9% têm escolaridade limitada do ensino
fundamental.
Ainda no estudo, em 2013, da Secretaria
Nacional da Juventude (SNJ), na comparação
da escolaridade dos jovens com seus pais, que
apenas 5% dos pais e 6% das mães tiveram
acesso ao ensino superior, contra os 16,2%
dos jovens; e, de acordo com o mesmo estudo, 22% dos pais e 23% das mães concluíram o

Em 2010, de acordo com o IBGE, os jovens
de 15 a 29 anos significavam um quarto da
população do país. Ou seja: 51,3 milhões de
jovens, 84,8% vivendo nas cidades e 25,2% no
campo.
De acordo com o levantamento, 53,5% dos
jovens de 15 a 29 anos trabalhavam, 36% apenas estudavam.
Em 2013, a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), da Secretaria Geral da Presidência
da República apontou em estudo detalhado
que 65% dos mais novos, na faixa de 15 a 17
anos, e 16% trabalhavam (FRASE FICOU SEM
SENTIDO). Já, entre os jovens de 25 a 29 anos,
mais de 70% trabalhavam ou estavam procurando trabalho, enquanto apenas 12% ainda
estudavam.
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ensino médio, quase metade dos 46,3% dos jovens que em 2013 concluíram o ensino médio.
Em relação à etnia, 49,6% homens e 50,4%
mulheres, 45% declararam-se de cor parda,
15% negra e 34% da cor branca no estudo da
Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), destacando a diferença da proporção de jovens
que se autodeclaram negra é maior (15%) do
que a identificada pelo Censo de 2010.
Comparando o levantamento do IBGE/2010
e o estudo SNJ/2013, podemos destacar no
perfil dos jovens que:
▶ 66% dos jovens brasileiros ainda são solteiros e 61% vivem com os pais (SNJ);
▶ A maioria dos homens ainda vive com os
pais, mesmo com a queda de 71,8% em 2000
para 62,6% em 2010 (IBGE);
▶ 40% dos jovens têm filhos (IBGE).

seria a preocupação central;
▶ Desses, 51% dos jovens já perderam alguém próximo em razão da violência, 18%
amigos e 12% primos;
▶ Segundo, na ordem de suas demandas,
34% se preocupam com emprego e profissão,
seguida de saúde (26%) e educação (23%).
O mais interessante do estudo da SNJ foi a
preocupação com a desigualdade social e pobreza (40%), drogas e violência (38%). Em
seguida vêm a política (33%), cidadania e
direitos humanos (32%), educação e futuro
profissional (25%), racismo (25%) e meio-ambiente e desenvolvimento sustentável (24%).
Quanto à avaliação dos aspectos positivos
no Brasil, em 2013, os jovens avaliam que foi a
possibilidade de estudar (63%) e, em segundo
lugar, a liberdade de expressão. E acreditam
que podem mudar o Brasil.
Mas, de acordo com IBGE 2017, Pnad contínua, entre a faixa de 14 a 17 anos, na divulgação em fevereiro de 2017, o desemprego atingiu 39,7% dos jovens no quarto trimestre de
2016, aumentando 10,9% em relação a 2015.
De 2013 a 2016, os dados em exame podem
significar um novo desenho de problemas aos
jovens quanto ao desemprego, principalmente
no seu sentimento de futuro apontado nos estudos da SNJ em 2013.
Esse processo torna-se significativo no papel

O estudo da SNJ aponta também que 80%
dos jovens usam computadores e internet e
89% têm celular. Isso vem ao encontro das
discussões da Juvesol quanto ao eixo estratégico da cultura e comunicação entre os jovens,
tratado na forma de se comunicar e viabilizar
seus canais políticos.
O mais importante, no estudo da SNJ, passou pela visão que os jovens têm da realidade
que estão inseridos:
▶ A primeira preocupação está na violência
e segurança: 43% dos jovens disseram que essa
12

de novas políticas públicas em Ecosol à integração dos jovens no mercado de trabalho e
na discussão do campo da solidariedade na
promoção dos direitos das gerações futuras.
Com isso, a discussão da juventude na Eco-

sol passa a ocupar um papel significativo no
campo dos direitos, educação, saúde e trabalho. E, por sua vez, a compreensão do novo cenário pode ser fundamental na articulação das
políticas públicas às próximas gerações.

Juventude do campo e da cidade, duas realidades e pontos de convergência
combinando com clareza as suas contradições
de seus territórios com as questões nacionais e
a possibilidade de mudanças.
Com isso, pode se afirmar que existem muitas convergências na juventude da cidade e do
campo, quando tratada pela perspectiva de
acesso às políticas públicas e suas demandas
locais e gerais.
Os pontos fundamentais de convergência
passam por compreender o protagonismo em
potencial de sua vontade de mudança da realidade brasileira, quanto à violência física, institucional e simbólica, que passam por nova
postura perante o papel da juventude:
▶ No mundo do trabalho e as perspectivas
futuras de inserção de suas garantias no campo dos direitos;
▶ Quanto às políticas que evitem a violência
e erradicação do trabalho aos jovens na sua infância com ênfase na educação de acordo com
a sua realidade;
▶ Que promova programas educacionais,
de saúde voltada à sua realidade local, acesso

A realidade das juventudes do campo e da
cidade não está tão distante quanto parece nos
seus dilemas. Pode ser significativa nas diferenças na sua realidade local, mas em termos
de seus dilemas muito se parecem, particularmente na exclusão do mundo do trabalho e
nas oportunidades do dia a dia.
Porém, essa juventude tem se mostrado
preocupada com a possibilidade de mudanças
e a sua capacidade de fazê-la de acordo com
estudo SNJ/2013. E, hoje, se mostra inserida
nos processos tecnológicos no uso de computadores e celulares, demonstrando profunda
mudança no perfil de acesso à informação.
Esses dados demonstram profundas contradições na juventude quanto ao acesso de políticas públicas necessárias à sua inserção no
mundo do trabalho. Enquanto o seu acesso
positivo à tecnologia a diferencia, o mesmo
não ocorre nas políticas públicas de educação,
saúde, trabalho, lazer e cultura.
Especificamente, pode se ver um processo
extremamente diferenciado de suas pautas,
13

à inovação tecnológica, segurança pública e
cultura;

▶ E a criação de espaço de governança com a
participação dos jovens na tomada de decisões
de programas e projetos nacionais e locais.

A agricultura familiar e o jovem no campo
Neste processo, as especificidades da juventude do campo podem ser vistas no potencial
da agricultura familiar1
▶ De acordo com o censo agropecuário
IBGE/2006, a agricultura familiar constitui a
base econômica de 90% dos municípios de até
20 mil habitantes;
▶ 85% dos estabelecimentos agrícolas agropecuário são representados pela agricultura
familiar;
▶ 24% das propriedades agrícolas pertencem a pequenos agricultores (e mesmo assim
de acordo com o IBGE/2006, são responsáveis
por mais de 80% de empregos no campo);
▶ Representa 36% da riqueza produzida no
campo com foco na produção de alimentos;
▶ É responsável pela produção de 87% da
produção de mandioca, 70% de feijão, 46% do
milho e 34% do arroz;

▶ 59% dos suínos, 50% das aves, 30% dos
bovinos, 21% do trigo, sem falar das hortaliças
e frutas;
▶ Os pequenos produtores familiares produzem por dia 55 milhões de litros de leite (ou
seja: 58% da produção do país).
Em outras palavras: a agricultura familiar se
mostra com grande potencial para preparar
novas gerações, respondendo pela produção
de 70% dos alimentos produzidos no país.
Com os avanços na política de apoio ao
agricultor familiar através do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), criado em 1995, e
aperfeiçoado em 2003, em conjunto com
o Programa da Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar (PAA), Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), Programa Nacional

1. Segundo a Constituição brasileira, materializada na Lei no 11.326, de julho de 2006, considera-se agricultor familiar aquele
que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende alguns requisitos básicos, tais como: não possuir propriedade rural maior que 4 módulos fiscais (um módulo fiscal, resumidamente, é uma unidade de terra cujo tamanho é definido
pelo poder municipal e varia entre 5 e 100 hectares); utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas de propriedade; e possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural. http://jornal.puc-campinas.edu.br/os-desafios-da-agricultura-familiar/
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de Alimentação Escolar (PNAE), a agricultura familiar tornou-se um novo cenário para
fixar os jovens no campo como estratégia de
políticas públicas.
Assim, as políticas para a juventude rural
passam pelo combate ao êxodo rural com
destaque para políticas de educação, cultura,
saúde e formação profissional, consoante com
a realidade e demandas dos jovens no campo.
Em 2016, reuniram-se em Brasília 23 estados da federação para discutir o plano de
ação para juventude do campo, na ‘Oficina de
Diálogo sobre o Plano Nacional de Juventude
e Sucessão Rural’, organizada pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA).
O ponto central da discussão do Plano Nacional da Juventude e Sucessão Rural (Decreto
nº 8736 de 03/05/2016 / PE - Poder Executivo
Federal - D.O.U. 04/05/2016), se pautou pela
permanência dos jovens no campo.
Entre 2000 e 2010, cerca de 2 milhões de
pessoas deixaram o campo, e, destas, 1 milhão
eram jovens (IBGE), tornando-se um problema na sucessão de seus pais na propriedade.
Com isso, o Plano foi definido em cinco eixos,
Terra e Território; Trabalho e Renda; Educação do campo; Qualidade de vida e Participação e Democracia, encaminhada por sies diretrizes fundamentais e três objetivos:

Art. 4º São diretrizes do Plano Nacional de
Juventude e Sucessão Rural:
I – Garantia dos direitos sociais e da juventude;
II – Garantia de acesso a serviços públicos;
III – Garantia de acesso às atividades produtivas com geração de renda e promoção
do desenvolvimento sustentável e solidário;
IV – Estímulo e fortalecimento das redes da
juventude nos territórios rurais;
V – Valorização das identidades e das diversidades individual e coletiva da juventude
rural; e
VI – Atuação transparente, democrática,
participativa e integrada.
Art. 5º São objetivos do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural:
I – Ampliar o acesso da juventude do campo
aos serviços públicos;
II – Propiciar o acesso à terra e às oportunidades de trabalho e renda; e
III – Ampliar e qualificar a participação da
juventude rural nos espaços decisórios.
Em síntese: a principal estratégia ao desenvolvimento das políticas públicas em relação
à juventude do campo passa pela construção
de um ambiente por meio de políticas públicas para sucessão rural, como forma de viabilizar o futuro da agricultura familiar.
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Periferia e genocídio dos jovens
De acordo com o Atlas da Violência 2017/
IPEA, foram registrado 59 mil homicídios em
2015, contra 48 mil dez anos antes, que significa a taxa de 28,9 por 100 mil habitantes, tendo
principalmente como vítimas fatais homens,
jovens, negros com baixa escolaridade.
O mais preocupante está quando se analisa a
população jovem, entre 15 e 29 anos, com taxa
de 60,9 por 100 mil habitantes. Em relação somente à população masculina, a taxa cresce
para 113,6 por 100 mil habitantes.
Entre 2005 e 2015, a taxa de homicídios entre
a população negra foi 18,2%, enquanto a taxa

entre a população não-negra diminuiu 12,2%.
Entre as mulheres no mesmo período, a taxa
entre as mulheres negras subiu 22%, enquanto
entre as mulheres brancas diminuiu 7,4%.
Conforme o jornalista Leonardo Sakamoto,
“muitas dessas mortes ocorrem na forma de
pacotes, em chacinas, nas periferias das grandes
cidades brasileiras, seja pelas mãos do tráfico,
de milícias ou de integrantes da própria polícia”.
Já em 2012, a Anistia Internacional denunciou que o Brasil mata por dia 82 jovens, ou
seja, 30 mil assassinatos no ano. Entre 2004 e
2007, 192 mil brasileiros foram mortos, contra
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170 mil no Iraque, Sudão e Afeganistão.
Do total de mortes, em 2012, de 56 mil, 53%
eram jovens e 47% adultos, dos quais 77% das
mortes foram de jovens negros.
De acordo com reportagem da revista Carta Capital, de 04/12/2014, o representante da
Anistia internacional, Atila Roque, afirmou
que “esses índices são resultado de uma política de criminalização da pobreza e de uma indiferença da sociedade em torno de um ‘genocídio silenciado’ que muitas vezes fica impune.

‘Entre 5 e 8% dos homicídios no Brasil chegam
a virar processo criminal. Então, na verdade,
matar no Brasil virou um crime quase que impune’, afirma Roque. ‘Ou seja, processos sobre
os homicídios também são seletivos’.”
Como se pode observar no gráfico da página
ao lado, enquanto a taxa de homicídio caiu entre a população branca, de 2002 a 2012, entre
os negros, o aumento em relação à população
branca é de quase 9 vezes em 2012.
Entre os jovens, observa-se no gráfico a seguir:

Fonte: Carta Capital 04/12/2014

Em resumo: existe um genocídio de jovens na
periferia dos grandes centros urbanos, principalmente de jovens negros. Sem políticas públicas
de qualidade com saúde, educação, cultura e
política de segurança, os nossos jovens estarão
sempre expostos à violência e ao risco social.
A Ecosol pode ser um dos caminhos para

atingir este propósito, quando coloca no
centro da sua ação o mundo do trabalho e a
promoção da solidariedade na comunidade.
Muitas experiências em áreas de risco social e
violência foram bem sucedidas com o desenvolvimento do cooperativismo solidário, geração de trabalho e renda.
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Cultura e periferia
ternet e as redes sociais, ao multiplicarem entre as massas um conteúdo que as elites pouco
enxergavam. (Página 22).
Atualmente, a periferia conseguiu principalmente via internet dar visibilidade aos seus artistas e vem pautando a nova produção nacional. Um fenômeno em expansão são hoje os
saraus na periferia, como Cooperifa na zona
sul de São Paulo, no Bar do Zé Batidão, Sarau
do Binho no Campo Limpo, entre muitas manifestações na cidade de São Paulo.
Além dos saraus, existem várias manifestações na periferia dos grandes centros urbanos
que vem ao encontro da Ecosol, como a música, teatro, mostras e feiras com manifestações
de artistas.
Do Rap em São Paulo ao Funk carioca, ou
da cultura do mangue beat em Pernambuco,
jovens se apropriam do passado para traduzir
um novo momento da periferia e sua cultura.
Combinando a arte e feiras, os novos espaços
se tornam um mecanismo importante de integração da comunidade, e mesmo à articulação
da Ecosol.
A manifestação da cultura da periferia já
não é mais um lugar sem atenção do país. Ela
tomou a sua forma, não como no passado, que
suas manifestações eram excluídas ou exploradas, como no samba na década de 30 no Rio

A dicotomia centro-periferia vem de uso de
longa data, que muitas vezes demonstra a exclusão da cultura da periferia urbana. Mas, ao
mesmo tempo, demonstra novas possibilidades de compreensão política do papel da periferia na construção da cultura e manifestação
cultural.
Longe da influência da simples cultura oficial, entre aspas, muitas manifestações percorreram a história com alma própria, e, dessa
forma, contribuíram para mudanças profundas na cultura da sociedade através da música,
poesia, teatro, pintura de rua etc.
Atualmente, percebe-se a mudança de postura no trato com a cultura na periferia por
meio de novas manifestações, que envolvem a
política, a luta pelos direitos, a economia de
caráter solidário, a luta das mulheres e a geração de renda.
De acordo com Diego Viana, em artigo à
revista Página 22, afirma que a cultura da periferia, ao contrário do passado, onde ela vivia
a exclusão, hoje, ela assume o momento de reconhecimento e disseminação, principalmente por causa da internet. Como afirma Diego
Viana:
Nas trocas culturais, o centro deve mais à
periferia do que a periferia ao centro. Esse fenômeno, histórico, hoje é amplificado pela in18

de Janeiro; e, por isso mesmo, como diz Diego
Viana, (...) o centro deve mais à periferia do
que a periferia ao centro. (Página 22).
Em outras palavras: os processos culturais
na periferia vêm de sua relação com a comu-

nidade, supondo antecipadamente a reciprocidade e a solidariedade. O mais interessante
desse processo é a sua ligação com os negócios
solidários e alternativos ao mercado padrão
dos grandes negócios.

Festivais | Uma proposta de empreendimento econômico solidário
Uma das manifestações de massa desse
processo é o festival, que vão da música à
gastronomia.
Como produto da intervenção urbana da
Ecosol/Juvesol, o Festival percurso do Campo Limpo é um dos grandes exemplos desse
processo. Em 2017, o festival chegou a sua
quarta edição, pautando a Economia Solidária nas quebradas com debates, atrações
musicais e culturais, brincadeiras e brinquedos para as crianças e práticas para a terceira
idade.
Em 2017, o festival contou com 150 expositores e empreendimentos para comercializar
produtos e serviços que representam a diversidade cultural e étnica da periferia. Além
de diversos tipos de artesanatos, artes plásticas, acessórios e vestimentas, dentre tantos
outros produtos, a Feira também conta com
uma sessão de Gastronomia, com mais de 30
opções da culinária periférica e tradicional.

Além da expressão do Festival percurso,
outro exemplo, é o Festival de Economia Solidária na Cinelândia no Rio de Janeiro com
feira de artesanato, moda, música e oficinas
para visitantes, que reúne mais de 200 empreendimentos de 14 municípios.
Muitos desses festivais têm apoio governamental, construindo parcerias da comunidade com o poder público. Com isso, pode se
falar de um processo que procura integrar a
comercialização com a vivência comunitária
e o consumidor.
Portanto, essas manifestações são especificidades da Ecosol, que antes procura unir a comercialização com a expressão simbólica na
constituição de trocas reciprocas entre o produtor e o consumidor. Ela se realiza na articulação da comunidade com o público, possibilitando uma terceira via de trabalho da Ecosol
com o consumo consciente, tendo como princípio a solidariedade e o debate político.
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Mostra da produção cultural dos jovens da economia solidária
solidária, com sistema de produção, oferta de
serviços, finanças e comercialização baseado
na democracia e na cooperação.
Neste cenário, como já foi dito, no caso dos
Saraus em São Paulo, muitas inciativas em
Mostras de arte trazem como eixo o fortalecimento da comunidade e acesso à cultura,
pautando novas posturas na integração da comunidade produtora de arte e o novo papel na
conscientização da sociedade, com a solidariedade, trocas reciprocas, consumo consciente, direitos, democracia e uma postura política
voltada ao jovem.

Especificamente, um exemplo do papel da
produção cultural dos jovens na Ecosol é o
seu papel integrador e recuperação de espaços
abandonados urbanos. Como no distrito Federal, em Tabatinga, um mercado abandonado que vem sendo usado para Oficinas de teatros, shows e lojas de instrumentos, que deram
vida às ruelas outrora abandonadas.
Em um mercado desativado de abastecimento da década de 1950 surgiu um lugar de
atividades, com o nome Mercado Sul Vive.
Uma das principais soluções para a revitalização foi, no caso do Mercado Sul, a economia
20

Conclusão | Futuro da Juvesol e sua rede solidária
ral e específica – caracterizam o novo processo
vivido pela juventude, quanto à sua integração
econômica, social, cultural e política à Ecosol.
A Juvesol conseguiu no atual cenário constituir o eixo estratégico de suas ações além da
esfera da produção, assessoramento técnico e
comercialização. Com isso, podemos afirmar
que a Juvesol tem como proposta uma nova
concepção de Rede Solidária com a agregação
de novos valores e pauta de luta.
Assim, existe em primeiro lugar um processo de integração além da esfera de produção e comercialização, em favor de todos
os jovens nas suas contradições com um
mundo cada vez mais globalizado e em con-

As redes de cooperação solidária na juventude passam pela integração das relações locais/territoriais com as ações nacionais, determinada por pautas voltadas à realidade vivida
atualmente pelos jovens no campo, cidade, comunidades tradicionais e periferia das grandes cidades.
Mas, além de pautas gerais, a juventude tem
suas pautas específicas, abrangendo particularmente questões de gênero, o combate ao racismo, homofobia, ações culturais, problemas
vividos pela violência no campo e periferia
das grandes cidades, consumo consciente etc.
Esses dois eixos – orientados pelas redes de
cooperação solidária, nos termos de pauta ge-
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As esferas da produção, bases de serviços e
comercialização não se organizam ou se integram em rede de cooperação unicamente pela
sua condição material ou sua troca material
das atividades produtivas. Sempre existem novos elementos de integração, combinando as
relações materiais, sociais e culturais.
Em resumo: as Redes de Cooperação Solidária da juventude, atualmente, têm seu espaço próprio de discussão à construção de uma
nova concepção de sustentabilidade. Ao trazer
novos valores e pautas, elas conseguem, através das novas proposições, constituir um novo
foco de debate sobre a Ecosol.

flito com seus direitos.
Isso permite novos parâmetros estratégicos
da sua concepção de Rede Solidária encaminhados principalmente por pautas na democratização da comunicação, conflitos entre
tecnologias tradicionais e tecnologias sociais e
a inserção de pautas culturais para expressão
das suas vidas e seu mundo afetivo.
A comunicação e cultura tornam-se elementos fundamentais de integração nas Redes
de Cooperação Solidária da juventude para
fortalecimento de suas relações com o mundo
do trabalho, produção e comercialização de
seus produtos.
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