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RESUMO 

 

Esta pesquisa estuda a existência e atuação de uma organização da sociedade civil em 

São Bernardo do Campo (SBC). A partir da utilização de ferramentas da participação 

cidadã, em especial a que constitui o Orçamento Participativo, ela analisa se e como 

esta organização se relaciona com os munícipes e com as esferas do poder executivo 

na busca por uma proposta de governo que atenda aos anseios daqueles a que 

representa, além das próprias aspirações. O estudo busca, através de um relato 

histórico, contextualizar o município pelos aspectos econômicos, políticos e sociais. A 

partir de levantamentos bibliográficos e acompanhamento, por meio de entrevistas, 

realizou-se um estudo de caso em uma entidade social não governamental que tem 

especial olhar sobre o jovem cidadão são-bernardense, a fim de verificar como esta 

entidade é planejada e gerida para atender às aspirações sociais destes. Espera-se, ao 

final, entender como uma organização da sociedade civil, em consonância com o que 

pretende para si mesma, reflete seus objetivos nas propostas e plenárias de Orçamento 

Participativo de SBC, realizadas em 2010 para o ano 2011. 

Palavras-chave: Juventude; organização da sociedade civil; participação; orçamento; 

estudo de caso. 



ABSTRACT 

 

This research studies the existence and activity of a civil society organization in São 

Bernardo do Campo (SBC). By using the tools of citizen participation, in particular the 

one that constitutes the Participatory Budget, it examines whether and how this 

organization relates both with the townspeople and the levels of executive power in 

pursuit of a proposal for a government that meets the expectations of those it represents 

in addition to its own aspirations. Through a historical record, the study seeks to 

contextualize the municipality for its economic, political and social aspects. By means of 

bibliographic survey and a following-up through interviews, it was carried out a case 

study in a non-governmental social organization that has a special view about the young 

citizens of SBC, in order to verify in what manner  this entity is planned and managed to 

attend to their social expectations.  Ultimately, it is expected to understand how a civil 

society organization, in line with it wants for itself, reflects its goals in the proposals and 

plenary sessions of Participatory Budget of SBC, performed in 2010 for 2011. 

Keywords: Youth; organization of civil society; participation; budget; case study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se originou do interesse em identificar e analisar as relações entre 

gestores públicos e as organizações da sociedade civil no planejamento e 

estabelecimento de projetos públicos para o desenvolvimento da cidade de São 

Bernardo do Campo (SBC). 

As leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias (LDO) estabelecem uma 

série de imposições ao poder executivo dos municípios brasileiros, exigindo que seja 

apresentado, gestão a gestão, um plano com ações a serem realizadas nos períodos 

subsequentes, através de um Plano Diretor (PD). 

Indo ao encontro dessas novas diretrizes legislativas, alguns municípios têm buscado 

oferecer aos munícipes a oportunidade de exercerem uma participação mais direta e 

democrática nas decisões orçamentárias dos gastos municipais, definindo, em conjunto, 

quais são as prioridades nas obras a serem realizadas. 

Como considera Alves (2009, p.15), ―devem-se oferecer subsídios par a desconstrução 

e a reconstrução do tecido urbano já solidificado em política de governo, memória 

popular, subjetividade e compromissos locais‖, de modo que se possa refletir sobre o 

futuro que as políticas públicas devem oferecer em favor das cidades. 

Assim, com base no modelo participativo, SBC propôs um formato de fórum para que a 

sua população participe e discuta abertamente quais são as necessidades que ela tem 

em mente para o próximo ano fiscal. Esta metodologia se baseia na experiência dos 

próprios secretários de governo são-bernardenses, além de estudos e observações das 

demais experiências vivenciadas no território nacional, com especial atenção àquelas 

regionais, a saber, Mauá, Ribeirão Pires e Santo André. 

Por meio da realização de plenárias populares, a administração do município coleta 

dados sobre as necessidades mais imediatas dos munícipes, a fim de propor projetos 
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que as respondam. Essas plenárias contam com a participação de grupos organizados, 

representantes das mais diversas organizações civis públicas de SBC. 

Alves (2009, p.17) afirma que ―políticas públicas que não desvendem a história local-

regional em seu desatamento de nós de opressão também são incapazes de se 

organizar como símbolos ou valores‖. Deve-se, portanto, considerar que essas políticas 

precisam ser compreendidas num contexto histórico. Como ferramenta para a região, a 

criação do Consórcio Intermunicipal do ABC e seus similares precisa levar em conta 

que ―planos estratégicos e políticas públicas decorrentes não estabelecem sentidos 

senão na construção simbólica, que é aquisição histórica, trabalho cultural de escolhas 

e talvez substituições‖ (ALVES, 2009, p. 16). 

Para que o município atinja a maturidade política necessária para levar a cabo tal 

empreitada, é preciso perpassar processos históricos, questionar os papéis 

democráticos e agenciadores durante as quase duas décadas que sucederam à 

abertura da economia brasileira para a ação das demais nações e organizações 

estrangeiras – processo este que é causador de profundas mudanças nas relações 

institucionais e trabalhistas no país e, especificamente, na cidade de SBC, juntamente 

com a nova população que fica, os jovens são-bernardenses, que são o objeto desta 

pesquisa. 

Feitas estas considerações, o propósito desta pesquisa é abordar, a partir de uma 

organização da sociedade civil, o interesse e participação do estrato jovem de SBC nas 

políticas públicas do município. Para tanto, serão tomados para a análise os 

documentos produzidos durante as plenárias de OP realizadas em 2010 para o ano 

2011. A intenção é entender como uma organização de caráter civil é capaz de se gerir 

e de influenciar a gestão municipal através das suas contribuições e articulações nas 

plenárias do OP de SBC. Este entendimento poderá ser obtido através das entrevistas 

realizadas com representantes da organização escolhida, ao passo que a revisão 

teórica a partir da Teoria Institucional (TI) embasará a condução da pesquisa. 
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Este estudo está organizado em quatro partes. A primeira delas apresenta a introdução 

ao tema e ao problema de pesquisa, delimitando as questões e os objetivos da 

investigação, a justificativa de estudo, as motivações para o trabalho, bem como a 

relevância e as contribuições esperadas. 

A segunda parte é dedicada à revisão da literatura na qual o estudo se apóia para 

refletir as questões e os problemas de pesquisa. Ela pretende, além de contextualizar a 

juventude brasileira e refletir sobre a sua importância para o país hoje, contextualizar 

também o município em que a pesquisa se insere e a sua história. Norteada pela Teoria 

Institucional, pretende, ainda, abordar acontecimentos na região que contribuíram para 

que novas metodologias de interação com a população estejam se desenvolvendo, bem 

como o mecanismo de participação cidadã, através do Orçamento Participativo, e o 

papel das organizações da sociedade civil. 

A terceira parte se concentra na metodologia adotada para a pesquisa. Ela caracteriza 

o sujeito que é objeto do estudo, estabelece os procedimentos metodológicos 

utilizados, apresenta a estrutura teórica e os instrumentos de coleta de dados, bem 

como as limitações identificadas. 

A quarta parte se destina a analisar os dados coletados na pesquisa documental e de 

campo, comparando-os com os objetivos iniciais propostos e com a literatura 

empregada na construção do referencial teórico, fazendo uma relação entre estes 

aspectos com o intuito de refletir acerca de pontos comuns e divergentes encontrados. 

Como últimas considerações, passa-se a uma análise final do estudo, com 

apontamentos construídos acerca dos resultados apresentados, possíveis contribuições 

da pesquisa e sugestão de novos direcionamentos que podem ser dados a futuras 

investigações. 
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1.1 Tema e problema de pesquisa 

 

Como parte da metodologia proposta, esta pesquisa pretende compreender um 

fenômeno social complexo (YIN, 2006), que é a existência de uma política participativa 

no município de SBC a partir de uma perspectiva de governança pública, formada pelas 

relações políticas de poder público e organizações da sociedade civil. Como objetivo 

epistemológico, o trabalho busca detectar situações que não são comumente 

apresentadas nos cotidianos organizacionais (THIOLLENT, 1986). 

A Constituição estabelece três leis básicas para a construção do orçamento público, 

que são: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o 

Plano Plurianual (PPA), que 

estabelece o planejamento global da ação governamental. Define objetivos e 

metas a serem atingidos nacional e regionalmente, programas de âmbito 

nacional, regional e setorial, bem como aqueles que abarquem complexos 

geoeconômicos e sociais.  O PPA prevê despesas ditas de capital, que são 

aquelas relativas a investimentos, inversões financeiras e transferências de 

capital, bem como programas que não se esgotam em apenas um ano fiscal. O 

governante que não submeter ao PPA seus investimentos executáveis em mais 

de um exercício financeiro comete crime de responsabilidade e pode ser punido 

(BALCÃO e TEIXEIRA, 2003, p. 13). 

O PPA é uma exigência legal que passou a ser feita aos diversos poderes de Estado 

existentes na Federação. A proposição da participação popular por SBC na construção 

deste plano é inédita no Brasil e, por isso, de grande valor para os demais municípios. 

Em congruência com o PPA, a LDO descreve os objetivos de governo e como 

acontecerá o financiamento dos projetos expostos (BALCÃO e TEIXEIRA, 2003). 

Portanto, há que se entender qual é a influência político-partidária que as organizações 

da sociedade civil possuem, primeiramente na proposta inovadora de construção do 

PPA Participativo e, posteriormente, no próprio OP de SBC. Faz-se necessário, então, 
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questionar se é possível intervir nas organizações de forma a criar uma consciência 

crítica de não limitar a participação aos interesses particulares delas mesmas. 

Aliada a esta perspectiva, sente-se a necessidade de refletir sobre a presença e 

atuação da juventude nesse contexto. Como indicam os textos produzidos pelos 

pesquisadores que formam a base teórica desta pesquisa, em tempos recentes, 

principalmente nesta última década, houve aumento dos estudos acerca do papel 

destes cidadãos na sociedade. Porém, dada a sua relevância, muitos dos estudos 

apresentados focam o aspecto social da juventude, mas ainda não procuraram 

entender algumas das suas competências, como, por exemplo, a administrativa, com 

vistas a criar e manter uma organização ativa, legalizada. 

É preciso, então, lançar um olhar analítico na direção desta lacuna, com o objetivo de 

verificar, entre outros aspectos, se no contexto específico das políticas públicas de SBC 

as angústias, preocupações e necessidades da juventude foram expostas e 

consideradas nas plenárias, a fim de entender o que a leva a se posicionar e, ainda, se 

ela demonstra o preparo necessário para tal. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar se os jovens munícipes são-bernardenses são capazes de gerir uma 

organização de representatividade civil; se são capazes, a partir desta vivência 

organizacional, de interpelar os representantes do poder público ou conclamar nas 

plenárias de OP, a fim de exporem os seus pleitos. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar se os jovens constituem organizações da sociedade civil e as gerenciam;  

Identificar como uma organização formada e conduzida por jovens participa e articula 

seus objetivos e suas propostas nas plenárias de OP;  

Identificar a relevância da participação desta organização na formulação do orçamento 

municipal de SBC. 

 

1.3 Justificativa de estudo 

 

Dos mais de 5 mil municípios existentes no Brasil, apenas uma pequena parte deles 

possui alguma forma de política pública voltada à inclusão de seus munícipes no 

processo de eleição das prioridades administrativas. 

Desta maneira, a análise dos casos existentes se faz significativa como forma de 

acompanhamento destas dinâmicas, a fim de que o país possa atingir a maturidade 

social e política necessária para a afirmação até mesmo do seu status de liderança 

econômica e política no continente sul-americano. 

O município de SBC pretendeu dar um passo além e antecipar a promulgação 

participativa para a formação do Plano Plurianual de Investimentos, no qual obras, 

gastos e objetivos municipais são previstos – feito ainda inédito no Brasil. Até o 

momento as cidades têm limitado a participação pública na construção de seus 
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orçamentos. O que SBC oferece de inovador é, neste sentido, a possibilidade de 

participação popular em todo o processo de elaboração orçamentária. 

Expor e discutir a metodologia do OP, os resultados iniciais alcançados pelo poder 

executivo, bem como empreender uma busca pelo derradeiro papel das organizações 

sociais neste processo se revela uma tarefa importante, inclusive para que sejam 

criados futuros mecanismos de acompanhamento dessa dinâmica e, ao final, espera-

se, para a discussão da democracia. Como destacara Celso Daniel (2003, p. 68), ―uma 

‗gestão compartilhada‘ significa a perda de poder de parte em benefício do todo‖. 

Logo, é necessário realizar uma revisão histórica dos processos de participação cidadã, 

desde o movimento de industrialização do país, nos anos de 1930, com ações de 

inspirações anarquistas, restritas e controladas por um autoritarismo estatal, passando 

pelo golpe militar de 1964, consolidação da União Nacional dos Estudantes (UNE) 

durante este período, culminando com a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e 

da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1980 e 1983 (respectivamente), até os 

movimentos em prol de eleições diretas para presidente e consequente garantia, na 

Constituição Federal de 1988, para a existência de gestões participativas das políticas 

sociais, através da aprovação de diversas leis federais (MARANHÃO e TEIXEIRA, 

2006). 

Do ângulo dos governos democráticos e populares, uma cultura política oriunda 

da combinação positiva entre cooperação e cidadania, se sintoniza com 

perfeição à sua nova agenda, seja quanto ao seu conteúdo (desenvolvimento 

econômico e urbano assentados na cooperação e inclusão social apoiada na 

solidariedade), seja com relação ao modelo de gestão (reforma do Estado local 

vinculada à ampliação das esferas públicas, e à garantia de um fundo público 

capaz de concretizar o direito à cidade). Todavia, os governos, mediante sua 

ação, podem apenas criar condições favoráveis a esse estilo de interação com 

a comunidade local. A transformação desta no sentido apontado – condição 

para a afirmação de um projeto de cidade – só pode ser operada por meio de 

verdadeiras revoluções de comportamentos, construídas no dia-a-dia, 

enraizadas nas práticas cotidianas, que sirvam de base sólida à dinâmica do 

espaço público e às decisões de ordem política (DANIEL, 2002, p. 226).  

Esta relação entre público, privado e social apenas se torna possível sob um olhar da 

governança pública, na qual os cidadãos e as organizações privadas se tornam 
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acionistas do governo no sentido de que participam e influenciam na construção das 

propostas que o poder público apresenta, numa relação coordenada e horizontalizada 

(SECCHI, 2009). 

Ainda, o processo de governança pública implica transferência de papéis: o Estado 

deixa de ter obrigatoriedade de implementação e passa a controlar e coordenar os 

processos que a sociedade e as organizações privadas realizam (SECCHI, 2009). 

É importante ressaltar o aspecto histórico de um agente público que a PMSBC instituiu 

para os seus cidadãos, que é a Coordenadoria de Ações para a Juventude (CAJUV). 

Esta coordenadoria surgiu em 1998 e oferece oficinas esportivas e culturais para os 

jovens moradores de SBC, com idade entre 14 e 29 anos, que estejam estudando ou 

que possuam o segundo grau completo. Atualmente são oferecidas 52 modalidades de 

oficinas, as quais atendem gratuitamente mais de 5.000 jovens. A CAJUV é palco para 

o nascimento de diversas ONGs, incluindo a estudada nesta pesquisa. Além de um 

espaço de interação, a coordenadoria também pretende ser um espaço de 

consolidação destas entidades, promovendo a articulação destas com as secretarias e 

com a administração de SBC. 

Este órgão municipal é um dos expoentes da juventude, por meio do qual os jovens de 

SBC conseguem, bem ou mal, exercer alguma relação mais direta com os outros 

órgãos municipais. 

 

1.4 Resultados esperados 

 

Em seu término, espera-se que esta pesquisa possa compreender: (I) as novas 

possibilidades de participação cidadã que começam a ser vivenciadas no município de 

SBC; (II) a forma como os jovens constituem e gerenciam uma organização social; (III) 

se existe alguma forma de participação e articulação da organização jovem escolhida 
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para este estudo nas plenárias de OP; (IV) a relevância da participação desta 

organização na formulação do orçamento municipal de SBC. 

 

1.5 Delimitação do estudo 

 

Esta pesquisa busca, por meio do olhar de uma organização da sociedade civil são-

bernardense, verificar e interpretar experiências desenvolvidas no âmbito do município 

em sua proposição de OP, durante o ano de 2010. O intento é averiguar se e como esta 

entidade pode exercer influência nas propostas e projetos que o município tem a 

oferecer. 

Para concretizar a intenção, foi feita a escolha de uma organização da sociedade civil 

que tenha participado, direta ou indiretamente, das plenárias de OP em 2010. Também 

é essencial que a organização escolhida reúna aspectos relevantes para a ampliação 

de novos campos de pesquisa regionais. O aspecto principal é exatamente a 

articulação da juventude no empreendimento de ações para o bem comum. 

Muitos estudos e pesquisas têm apontado o envelhecimento da população mundial, 

especialmente nos países da União Europeia; mas o Brasil incluído1. SBC, no entanto, 

caminha numa direção em que terá, em pouco tempo, boa parte de sua população 

composta por jovens entre 15 e 24 anos de idade, em início de período trabalhador e 

cívico, em fase de formação da consciência política crítica, detentores do direito de 

escolher, pelo voto, os seus representantes. Esta é uma entre as razões por que se faz 

indispensável uma reflexão mais detida sobre esta parcela social, como esta se tem 

visto, pensado e unificado. 

                                                 
1
 Cf. ATTUY, G. O Brasil caminha para a maturidade. Espaço Aberto. São Paulo, n. 23, set. 2002. Disponível em: 

<http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2002/espaco23set/vaipara.php?materia=0comportamento>. Acesso em: 01 set. 

2010. 

http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2002/espaco23set/vaipara.php?materia=0comportamento
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O governo federal, através da Secretaria Nacional de Juventude, define como ―jovens‖ 

os brasileiros entre 15 e 29 anos de idade (Brasil, Lei 11129, 2005)2 – classificação 

também utilizada pela administração de SBC para os programas municipais. Para os 

propósitos da sua tese de doutorado, Maria Carla Corrochano adota a faixa etária de 15 

a 24 anos para classificar os jovens, mas entende que, em função das necessidades e 

dificuldades enfrentadas pelos jovens para sua inserção no mundo do trabalho, é 

possível estender os limites de juventude até os 29 anos em países como o Brasil 

(CORROCHANO, 2008).  

O período denominado como juventude é aquele que antecede à fase adulta, cujo 

ingresso pressupõe a superação de algumas etapas, tais como a saída da escola, a 

inserção profissional e a constituição de um novo núcleo familiar/residencial, com ou 

sem filhos (CASTRO, 2008; CAMARANO; MELLO; KANSO, 2009; PIMENTA, 2006). 

Como se pode observar na Tabela 1, a população que compreende a faixa etária acima 

delimitada responde por um total de 215.595, ou aproximadamente 26,9% dos 

habitantes da cidade. Ainda nesta tabela é possível considerar os futuros jovens da 

cidade, desde os menores de 1 ano até aqueles de 14, que dentro de 16 anos (quando 

os que hoje são menores de 1 ano terão idade mínima para o voto) perfarão um total de 

184.259 habitantes, ou aproximadamente 22,98% da população. 

  

                                                 
2
 Esta definição se conforma à classificação indicativa da UNESCO. Cf. OIT/CINTERFOR. Juventude brasileira: um 

estudo preliminar. Políticas de Juventud en América Latina: Evaluación y Diseño. Disponível em: 

<http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro61/iii/i/>. Acesso em: 30 jul. 

2010. 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro61/iii/i/
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Tabela 1 - População residente, segundo faixa etária e gênero, SBC, 1991, 2000 e 
2008 

 

Faixa 
Etária 

(anos) 

População Residente 

1991 2000 2008 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

< 1 5.420 5.338 10.758 5.807 5.635 11.442 5.663 5.415 11.078 

1 a 3 16.828 16.438 33.266 18.161 17.665 35.826 18.049 17.311 35.360 

4 a 6 17.677 17.042 34.719 18.022 17.554 35.576 19.471 18.743 38.214 

7 a 10 25.008 24.560 49.568 24.276 23.957 48.233 25.488 24.812 50.300 

11 a 14 22.826 22.945 45.771 25.736 25.446 51.182 24.785 24.522 49.307 

15 a 18 20.146 20.580 40.726 27.626 27.607 55.233 25.589 25.922 51.511 

19 a 29 59.116 60.882 119.998 70.296 75.088 145.384 79.834 84.250 164.084 

30 a 39 48.891 51.151 100.042 58.692 62.991 121.683 65.069 72.049 137.118 

40 a 49 32.958 32.231 65.189 45.964 48.958 94.922 54.320 60.299 114.619 

50 a 59 18.043 17.874 35.917 26.656 28.606 55.262 37.036 42.463 79.499 

60 e 
mais 13.611 17.328 30.939 20.871 27.563 48.434 29.839 40.651 70.490 

Total 280.524 286.369 566.893 342.107 361.070 703.177 385.143 416.437 801.580 

Fonte: IBGE apud Sumário de Dados 2009, p. 89. Elaborado pelo autor. 

Desta perspectiva, é possível aferir que em pouco tempo mais de 50% da população de 

SBC, partindo da faixa etária dos 16 anos, terá direito a voto, emprego e participação 

influente na administração do município e dos seus interesses particulares. 

Como mostra a Tabela 2, hoje o percentual de eleitores jovens é de apenas 16,9%. 

Existe aí um espaço para crescimento e análise, uma vez que estes jovens, futuros 

participantes da democracia pelo voto e pela opinião, terão o poder para decidir os 

rumos políticos do município de SBC. 
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Tabela 2 - Número e percentual de eleitores segundo a faixa etária, SBC, 1998 e 2008 

 

Faixa Etária (anos) 1998 % 2008 % 

16 e 17 anos 4.933 1,2% 4.985 0,9% 

18 a 24 anos 78.124 18,5% 86.340 16,0% 

25 a 34 anos 107.726 25,4% 133.474 24,7% 

35 a 44 anos 102.430 24,2% 114.639 21,2% 

45 a 59 anos 91.251 21,6% 132.507 24,6% 

60 anos e mais 38.934 9,2% 67.781 12,6% 

Total 423.398 100,0% 539.726 100,0% 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, apud Sumário de Dados 2009, p. 306. 

Elaborado pelo autor. 

 

Poucas são as organizações públicas e privadas que voltam seus olhares para essa 

parcela que, em um curto espaço de tempo, será a responsável pela eleição dos 

representantes municipais, além de, possivelmente, ver-se ela mesma nesta categoria 

através da sua própria candidatura. Nesta linha, com a consolidação das ferramentas 

democráticas de participação cidadã, essa mesma juventude influenciará diretamente a 

proposição do orçamento municipal de SBC. 

A Tabela 3 mostra que dos 215.595 cidadãos classificados como jovens, aptos pelo 

critério de idade a participarem do programa da PMSBC chamado Juventude Cidadã, 

apenas 12.000 o fazem, ou seja, 5,57% do universo desse grupo.  

 

Tabela 3 - Número de pessoas atendidas pelos programas sociais desenvolvidos, 2008 

 

Programas Beneficiados Público alvo 

Coordenadoria de ações para a 
Juventude 

  Programa Juventude Cidadã - CAJUV 

        Oficinas Socioculturais 12000 jovens de 14 a 29 anos 
      Circuito Street Skate e Bike 4500 estudantes de 14 a 29 

anos 

Fonte: PMSBC/Coordenadoria de Ações para a Juventude, apud Sumário de Dados 

2009, p. 245. Elaborado pelo autor. 
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Através das organizações sociais que representam essa juventude, o município pode 

buscar se renovar, posicionando-se frente às novas formas de pensar e agir mundanas, 

onde todos os fatos e informações se propagam em velocidades e meios não pensados 

politicamente, como, por exemplo, o uso das novas tecnologias que criam espaços de 

interação e participação virtuais. Portanto, é necessário um trabalho capaz de refletir 

sobre a influência organizada da juventude nas novas formas de democracia em 

movimento. 

Faz-se indispensável um relato histórico de SBC que explicite as origens apolíticas e as 

mudanças de infraestrutura para atender às novas forças produtivas e econômicas que 

vieram a se instalar no município, gerando uma nova forma cultural de pensamento 

político militante responsável, em grande parte, pelos resultados democráticos atingidos 

pelo Brasil hoje. Essa construção da história pode ser qualificada com dados 

socioeconômicos e culturais, além de indicadores que apontam para a movimentação 

de quadros referentes à alfabetização, riqueza/pobreza, dentre outros.3 

Durante todo o estudo, a governança, entendida numa relação entre público-privado-

social, norteará qualquer posicionamento, uma vez que, conforme Celso Daniel (2003, 

p. 57), ―A gestão urbana está sempre permeada por uma multiplicidade de conflitos de 

interesses que, portanto, conferem à gestão urbana uma complexidade maior (...)‖. 

Neste sentido, adota-se o pressuposto de que a democracia proporciona apontamentos 

relevantes em qualquer esfera de poder e de relacionamento. 

 

1.6 Motivação da pesquisa e relevância 

 

A motivação do tema surge a partir do interesse pessoal do pesquisador após ter 

vivenciado desafios profissionais inesperados, ligados a uma ingenuidade comum à 

                                                 
3
 Para estas informações, cf. Sumário de Dados 2009 – São Bernardo do Campo. 



26 

 

juventude que é inexperiente. Por ser jovem, segundo as delimitações utilizadas nesta 

mesma pesquisa, interessa ao pesquisador dialogar e transitar neste universo, que 

pode ser desafiador. 

Todos os trabalhos pesquisados tratam dos temas relacionados à juventude 

separadamente, por campos isolados. Ou se fala de juventude e dos desafios 

encontrados por ela para superar as dificuldades do mundo do trabalho e educação ou 

se fala em participação cidadã sem distinção de ator social envolvido nos processos. 

Assim, vincular a diversidade que a juventude proporciona com as possibilidades de 

participação dela mesma nos atuais meios de interlocução com o poder público se 

mostra inédito e relevante. 

Cientificamente, a pesquisa promove a exploração de um campo diferente, que trata de 

organizações formadas e dirigidas por jovens. Tais jovens não possuem 

necessariamente uma educação formal completa na qual, a partir dos grandes teóricos 

e dos exemplos constantes da sociedade capitalista, foram ensinadas as regras para 

gerenciar essas organizações. A pesquisa vai ao encontro, então, da linha de atuação 

do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Metodista de São 

Paulo, a saber, Gestão de Pessoas e Organizações. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta revisão oferece um panorama das questões que representam o interesse deste 

estudo, ao mesmo tempo em que evidencia os temas que carecem de aprofundamento 

no escopo da pesquisa aqui sistematizada, sinalizando possibilidade de novas 

investigações. 

 

2.1 Jovens, juventude, atitude 

 

2.1.1 O famigerado jovem 

[...] 

— Famigerado é inóxio, é "célebre", "notório", "notável"... 

— "Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender. Mais me diga: 

é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa?‖  

— Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos...  

— "Pois... e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-

semana?‖ 

— Famigerado? Bem. É: "importante", que merece louvor, respeito... 

— "Vosmecê agarante, pra a paz das mães, mão na Escritura?‖  

Se certo! Era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então eu sincero 

disse: 

— Olhe: eu, como o sr. me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora 

destas era ser famigerado — bem famigerado, o mais que pudesse!... 

[...] 

(Guimarães Rosa, Primeiras Estórias – diálogo entre Damásio e o Médico) 
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É notório que grande parte das nações tem enfrentado um problema comum: o 

envelhecimento de sua população e, por conseguinte, da sua força de trabalho. As 

crianças nascidas são, dessa perspectiva, de suma importância, pois darão 

continuidade ao trabalho, ao modo de vida, ao capital e, considerando todas as 

dificuldades ambientais emergentes, à própria vida num sentido mais amplo. São essas 

crianças e jovens os responsáveis diretos por ―consertar‖ essa sinergia de vidas. 

No entanto, esses jovens necessitam de acesso a informação, conhecimento e 

treinamento. Na década de 1970 e anteriores, a transição da juventude para o mundo 

adulto era mais clara e identificável, marcada pelo término dos estudos, ingresso no 

mundo do trabalho, saída da casa dos pais. Mas com os acontecimentos dos últimos 

decênios (valorização da formação, desemprego, etc.), este movimento tem se tornado 

mais complexo (CORROCHANO, 2008). 

Segundo o relatório da Projeção Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) – Revisão 2008, em 2007 os jovens brasileiros com idade entre 15 e 

29 anos somavam 50,2 milhões de pessoas, o que correspondia a 26,4% da população 

total do país. Este número é 45,9% maior do que o de 1980, quando havia no país 34,4 

milhões de jovens. Porém, ainda é menor do que os 51,3 milhões cogitados para 2010. 

As projeções indicam, contudo, que a partir daí a tendência de crescimento da 

população jovem deverá se reverter. Acredita-se que haverá redução progressiva no 

número absoluto de jovens no Brasil, que chegará ao ano 2050 em torno dos 49,5 

milhões dentro de um universo cogitado de 215 milhões de pessoas. Nesta prospectiva, 

a parcela denominada juventude corresponderá a 23% dos habitantes do país, o que 

indica o envelhecimento da população brasileira e se constitui em mais uma razão para 

que a juventude entre, de fato, na pauta dos projetos brasileiros (IBGE, 2008). 

Como visto anteriormente, em 2008 o número de jovens correspondia a 26,9% da 

população total de SBC, permitindo antever uma característica diferente do que está 

projetado para o Brasil: em poucos anos, o município contará com cerca de 50% de sua 
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população votando nas eleições, sendo que boa parte dela será formada pelas crianças 

com menos de 15 anos, conforme os dados da Tabela 1. 

Esta geração de jovens pode ser chamada de ―experimental‖, pois experimenta quase 

que diariamente o surgimento de novas tecnologias, as propagandas, os riscos 

ambientais, as incessantes mudanças do mundo do trabalho, novos fluxos migratórios, 

novas formas de inserção, a proliferação do fácil acesso às drogas, álcool, armas e a 

violência policial (CASTRO, AQUINO e ANDRADE, 2009). 

E no que se refere especificamente ao trabalho, em grande parte do material 

pesquisado para este estudo é possível identificar que este é um tema recorrente, 

central e motivador para todos os jovens (BELUZZO; VICTORINO, 2004; CASTRO 

2008a; 2008b; CASTRO; MENEZES, 2006; CASTRO et al, 2006; CORROCHANO, 

2008; MORENO; ALMEIDA, 2009; SPOSITO, 2003; SPOSITO; CORROCHANO, 2005). 

Aqueles de origem social privilegiada adiam a procura por colocação 

profissional e seguem dependendo financeiramente de suas famílias; com isso, 

ampliam a moratória social que lhes foi concedida, podendo, entre outras 

coisas, estender sua formação educacional, na perspectiva de conseguir 

inserção econômica mais favorável no futuro.  Os demais, que se veem 

constrangidos a trabalhar e, em grande parte das vezes, acabam se 

submetendo a empregos de qualidade ruim e mal remunerados, o que, em 

algum grau, também os mantêm dependentes de suas famílias, ainda que estas 

lidem com isto de forma precária. Embora ganhe tonalidades diferentes 

segundo as possibilidades que o nível de renda familiar permite o bloqueio à 

emancipação econômica dos jovens, em ambos os casos, além de frustrar suas 

expectativas de mobilidade social, posterga a ruptura com a identidade fundada 

no registro filho/a, adiando a conclusão da passagem para a vida adulta e 

ensejando uma tendência de prolongamento da juventude (AQUINO, 2009, p. 

27). 

Sposito e Corrochano (2005, p. 144) apontam dois eixos de conflitos no que toca às 

orientações que pautam ações voltadas aos segmentos juvenis: o primeiro se trata de 

haver ou não necessidade de políticas específicas para a juventude, uma vez que esta 

parcela da população estaria contemplada nas políticas ditas universais ou setoriais 

(como saúde, educação, transporte, por exemplo). O segundo eixo de conflitos seria 

mais conceitual, focado na definição do que seriam políticas públicas de juventude. 

Neste ponto, as autoras recorrem a estudiosos latino-americanos que entendem que as 
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políticas de juventude teriam um caráter particular, distinto das ênfases estabelecidas 

pelas políticas setoriais. Nesta linha, as políticas de juventude teriam a ver com outros 

níveis de ação, mais próximos ―de áreas articuladas às demandas culturais, de tempo 

livre, de lazer e, principalmente, de ações que possibilitassem a real participação dos 

jovens, ampliando a esfera de sua cidadania‖. 

Estes eixos de conflito abrem espaço para muitas discussões, já que, de acordo com as 

autoras (p. 145): ―Pesquisas recentes confirmam que necessidades e expectativas 

explicitadas pelos jovens não se limitam ao campo da cultura, mas incidem sobre 

melhores condições de acesso ao mundo do trabalho, à educação e ao transporte‖ – 

justamente aquelas políticas setoriais nas quais o jovem está e não está contemplado 

como categoria, dependendo do observador. 

Nota-se que existem grandes preocupações centradas na luta contra o trabalho infantil, 

o que se reflete também nas possibilidades de trabalho oferecidas aos adolescentes: 

elas encontram dificuldades pelo caminho, a começar pela ambiguidade da legislação 

brasileira (PIMENTA, 2007). Essa complexidade, motivada pelas transformações 

tecnológicas e econômicas intensificadas nas últimas décadas, tem dificultado a 

inserção dos jovens no mundo do trabalho e, em conjunto, no mundo adulto como um 

todo (CORROCHANO, 2008). 

Cada vez mais, conseguir [...] ―um verdadeiro trabalho‖, para usar a expressão 

de vários jovens entrevistados para este estudo, torna-se muito difícil para 

alguns e quase uma utopia para outros. As relações de trabalho se precarizam 

e o desemprego se eleva, afetando profundamente o modo dos jovens – ao 

menos no contexto desses estudos – obterem um emprego (CORROCHANO, 

2008, p. 20). 

Corrochano continua seu detalhamento sobre a realidade do jovem: 

Assim, aspectos que [...] correspondiam a momentos de preparação em direção 

à vida adulta são aqui tomados como constitutivos das trajetórias dos jovens – 

deixam a casa dos pais, mas podem um dia retornar; encontram um emprego 

para logo perdê-lo; abandonam os estudos para quem sabe um dia voltar. 

Mesmo diante de fortes constrangimentos sociais, as práticas parecem mais 

fluidas e instáveis (CORROCHANO, 2008, p. 25). 
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Nesta mesma linha, conforme Gonzalez (2009), grande parte dos indicadores sociais 

apresentados pelo IBGE e outros órgãos aponta para uma precarização na forma como 

a inserção no mundo do trabalho ocorre entre os jovens. Em sua avaliação (p. 120), 

―Além de constituírem o grupo etário mais desfavorecido pelas condições restritivas de 

emprego, também reproduzem em si as desigualdades de gênero e de renda presentes 

na população brasileira como um todo‖. Ao tocar neste tema, a crítica de Gonzalez é 

oportuna, pois evidencia a tensão entre a precarização do trabalho jovem e o abandono 

dos estudos; entre o adiamento da entrada no mercado de trabalho e a permanência na 

escola – uma problemática contemplada no horizonte da atual política de juventude do 

governo federal, com a implantação de uma série de iniciativas voltadas não apenas ao 

ingresso na dinâmica trabalhista, mas também à elevação da escolaridade4.  

Não diferente do que acontece no território nacional como um todo, a juventude são-

bernardense precisa de apoio para conquistar a emancipação familiar, individual, social, 

política e, especialmente, a financeira.  

O processo de democratização do acesso à educação básica e superior tem se 

dado de maneira desigual e incompleta, não atingindo a totalidade da 

população em idade escolar, tampouco oferecendo um ensino de qualidade, 

orientado para a formação de futuros cidadãos ou para a inserção dos  jovens 

no mercado de trabalho (PIMENTA, 2007, p. 25). 

Este apoio pode ser obtido na família, na escola, na sociedade ou, para os propósitos 

deste estudo, na própria juventude, na medida em que ela tenha condições de pensar e 

agir em conjunto, a partir de grupos organizados. 

Segundo Pais (apud Corrochano, 2008), pode-se pensar os jovens por diferentes 

perspectivas, como (1) o que se pode fazer econômica e socialmente, (2) o que se deve 

fazer, pelos valores e normas institucionais presentes, e o (3) que se escolhe e deseja 

fazer, permitindo a existência de subjetividade (PAIS, 2001 apud CORROCHANO, 

2008). 

                                                 
4
 Para uma sistematização e análise das políticas brasileiras de emprego para jovens, cf. GONZALEZ, R. Políticas de 

emprego para jovens: entrar no mercado de trabalho é a saída? In: CASTRO, J. A.; AQUINO, L. M. C.; ANDRADE, 

C. C. (Orgs.). Juventude e políticas sociais no Brasil. Brasília: Ipea, 2009. p. 120-126. 
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Corrochano segue em sua apreciação da juventude ao afirmar: 

Na análise do declínio do programa institucional, a socialização não pode mais 

ser percebida como aprendizagem dos papéis sociais, tal como parecia 

predominar no programa institucional. As instituições já não parecem capazes 

de gerar referências rígidas e enraizadas para os indivíduos, são eles próprios 

que terão de fazê-lo: é como se a socialização estivesse incompleta e coubesse 

ao próprio indivíduo a tarefa de completá-la. Nesse sentido, é o indivíduo, com 

sua personalidade, que dará concretude e realidade ao papel social e à 

instituição. Ele é cada vez mais chamado a construir experiências do que a 

interiorizar papéis (CORROCHANO, 2008, p. 27). 

É nessa realidade individualizada e empregável que se inserem os jovens 

(CORROCHANO, 2008) que, isolados pelo estado e pela segregação financeira, 

precisam buscar alternativas para conquistarem a si mesmos. 

Pimenta corrobora esta visão: 

É importante enfatizar ainda que, no contexto brasileiro, as relações de 

dependência/independência familiares se dão em duas vias, isto é, na ausência 

de políticas públicas orientadas para o suporte da emancipação juvenil, [.. .] os 

jovens brasileiros dependem basicamente do apoio familiar para poderem 

manter-se na escola, conseguir trabalho ou mesmo habitação (PIMENTA, 2007, 

p. 25-26). 

Iniciativas populares, grupos estudantis famosos como a União Nacional dos 

Estudantes (UNE) sucedem em suas propostas iniciais de representatividade – ainda 

que, no caso da UNE, não sejam apenas para jovens e sim para estudantes de um 

modo geral –, mas acabam por serem limitados pelas suas próprias características de 

generalização e abrangência de público-alvo. 

A juventude pode se beneficiar dos canais que são disponibilizados para a população 

como um todo. Não raro, as relações de poder a que essa juventude é submetida, às 

vezes com características aterrorizadoras, colocam-na desde muito cedo diante da 

necessidade do trabalho. 

Corrochano (2008) explica que o jovem pode viver uma dramatização em sua juventude 

a partir da perspectiva de ter emprego ou de estar desempregado. A autora esclarece 

que, embora o desemprego possivelmente seja encarado de diferentes formas pelos 
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jovens com recursos financeiros e por aqueles que estão em busca – afinal estes 

precisam da renda para si e, muitas vezes, para complementar a renda familiar – a 

forma de enfrentar a situação reside na combinação de ―recursos econômicos, culturais 

e escolares às relações estabelecidas com família, bem como à diversidade de 

orientações em relação ao mundo do trabalho...‖ (CORROCHANO, 2008, p. 42). 

Aqui, na busca e estabelecimento dessas relações, talvez esteja o problema mais 

imediato para a juventude. Para Pimenta (2007, p. 25), ―estas transformações têm 

afetado, sobretudo, os jovens pouco escolarizados, que se encontram mais vulneráveis 

ao desemprego‖. Como os jovens podem buscar a sua própria emancipação para o 

mundo, mesmo que continuem como estão, não-adultos experientes e experimentados, 

mas com uma criticidade dada apenas aos mais velhos, já que, na condição de jovem, 

ainda estão criando responsabilidade para com o mundo? 

 

2.1.2 O engajado5 jovem 

 

É na busca por emancipação que aqueles que se assemelham em propósito e atitude 

se encontram e se organizam até obterem força e voz para serem ouvidos. De acordo 

com Castro (2008, p. 253), ―para o jovem, ‗sair de casa‘, no sentido de assumir-se como 

integrante da polis ou da nação, significa entender-se como ‗tendo a ver‘ com o estado 

das coisas ao seu redor e interpelado a responsabilizar-se por elas‖, buscando, com 

isso, ser reconhecido como pessoa. Para que este processo seja realizado é 

necessária uma passagem dupla: (1) identificação com objetivos gerados coletivamente 

                                                 
5
 Diversos estudos têm sido realizados a partir do ano 2000 sobre os jovens e as políticas públicas p lanejadas para 

eles. No entanto, poucos destes estudos têm aparecido na área das Ciências Sociais Aplicadas, dando conta de como 

os jovens agem, efetivamente, para si. Muitos se concentram na Educação e Ciências Sociais. Para uma revisão 

histórica, recomenda-se a leitura do artigo de CARVALHO, G. C. A. de. Juventude e políticas públicas: mero 

destaque na agenda pública ou garantia de direitos? Em Tese. Florianópolis, v. 2, n. 2 (4), p. 163-175, ago-dez. 2006. 

Disponível em: <http://www.emtese.ufsc.br/>. Acesso em: 20 dez. 2010. 

http://www.emtese.ufsc.br/
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e (2) engajamento em ações e movimentos com outros, gerando novas determinações 

e fluxos sociais (CASTRO, 2008). 

Embora a retórica das gerações mais velhas admita as novidades que as novas 

gerações podem trazer à construção societária, de fato, os jovens não estão na 

posição de iguais cujas demandas podem ser legitimamente expressas, 

discutidas e reconhecidas (CASTRO, 2009, p. 484). 

Essa subjetividade política pode estar presente desde o começo da vida, pois um 

espaço de disputa em torno de algo que não ocorra a contento leva à manifestação da 

criança em prol de melhoria e emancipação (CASTRO, 2008). Com o tempo os jovens 

são levados a tomar uma posição de luta em vista de ideias de transformação do país. 

Porém, a militância partidária ou parapartidária não é a única frente possível de 

atuação, pois novas perspectivas de luta do presente implodem, como diz Castro (2008, 

p. 254), ―fronteiras e identidades [...] deslocando a noção do político para as margens 

do que é convencionalmente concebido como tal‖. 

Moreno e Almeida argumentam que apenas a identificação coletiva não é 

necessariamente a única resposta, já que  

a entrada em militância não é vista como um desdobramento automático 

resultado de disposições individuais construídas ao longo do processo de 

socialização [...] mas como o resultado, nunca definitivo, dos encontros, das 

interações, da participação em redes de relações de vários tipos [...] que se 

desenvolvem num espaço social historicamente definido, isto é, concretizado 

em instituições, modos de fazer, modos de pensar que orientam microdecisões 

cotidianas que, por sua vez, configuram, num determinado momento do tempo, 

a ação política coletivamente articulada (MORENO e ALMEIDA, 2009, p. 132). 

As autoras expandem a questão a ponto de dizerem que, sem um conjunto presente de 

situações e disposições, a tendência do coletivo é amenizada, uma vez que essas 

disposições presentes não são suficientes para explicar a atuação da militância 

(MORENO e ALMEIDA, 2009). 

Elas concluem apontando claramente que a dita ―falta de interesse‖ dos jovens pela 

participação política é um equívoco, pois quem o diz perde de vista o papel da família, 

sindicatos ou outros grupos políticos quaisquer. As autoras (2009, p. 141) argumentam 
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que ―esses críticos deixam de indagar sobre os interesses mobilizados por tais grupos 

quando se envolvem ativamente na constituição de disposições que levam à militância 

juvenil ou quando consideram que essa questão não lhes concerne‖. 

Conforme Castro e Motta (2009, p. 808), ―é a política que oferece aos jovens 

possibilidades de acção, conferindo-lhes a posição de actores sociais, responsáveis 

pelo mundo comum‖. Neste estudo, as autoras são capazes de afirmar que a motivação 

do jovem para fazer política é a possibilidade de agir como protagonista, pois – 

continuam elas (2009, p. 808) – ―Muitos jovens relacionaram o seu desejo de mudarem 

a realidade e o mundo que os cerca com o seu envolvimento na política. Para que 

essas mudanças ocorram, a acção é valorizada: acção como prática, no presente‖. 

Aqui o que fica claro é o esforço que os jovens fazem para sustentar a acção 

política, uma vez que essa desvia o jovem de um script identitário normalizado.  

Ao afastarem-se das expectativas do que deveriam fazer ―normalmente‖, os 

jovens militantes enfrentam não apenas a hostilidade, mas também a 

desconfiança e a dúvida em relação às suas escolhas, como se essas os 

estivessem a conduzir para um destino inalcançável ou absurdo frente às 

exigências a que deveriam atender. Novamente, vemos como a opção pela 

acção política lança o jovem no ―abismo‖ ao afastá-lo da trajectória de vida 

institucionalizada, circunscrita a parâmetros previsíveis dos movimentos 

identificatórios.  Por outro lado, a escolha desse caminho não poupa os jovens 

aos conflitos que têm de ser enfrentados quotidianamente e para os quais são 

encontradas soluções diversas, todas elas, sem dúvida, com consideráveis 

custos psíquicos (CASTRO e MOTTA, 2009, p. 820). 

As autoras demonstram que o jovem que se insere nessa militantização enfrenta, por 

diversas vezes, obstáculos sociais e familiares, bem como dificuldades na efetivação 

dos estudos e na execução dos seus trabalhos regulares. Contudo, tendo abraçado 

esse desafio, não demonstram arrependimentos. 

Beluzzo e Victorino analisam a história das políticas públicas sociais brasileiras e 

avaliam a situação do jovem em relação a elas. 

Historicamente, as intervenções públicas o Brasil voltadas à área social pouco 

falam dos – e aos – sujeitos aos quais se destinam. Esses permanecem na 

posição de beneficiários, esperando a contemplação com serviços ou bens que 

lhes são reservados e, por consequência, pouca ou nenhuma expressão lhes é 

conferida. As políticas destinadas aos jovens não fugiram a esse padrão, sendo 
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marcadas por ações que oscilaram entre o controle e a assistência social 

(BELUZZO e VICTORINO, 2004). 

Neste panorama os autores apresentam informações importantes, como o fato de que, 

na segunda metade do século XIX, as políticas públicas voltadas às crianças e 

adolescentes estavam relacionadas aos órfãos. Tratavam-se de ações inspiradas em 

antigos modelos europeus apoiados pela Igreja, segundo os quais crianças e 

adolescentes abandonados eram desprovidos de direitos (BELUZZO e VICTORINO, 

2004). Esta era a forma como a sociedade da época entendia esses sujeitos: sem 

direitos e sem interesses. 

Conforme relatam os autores, a história das políticas públicas para a infância e 

adolescência no Brasil foi marcada por um início tumultuado e condizente com a 

sociedade da época. O quadro só começaria a ser revisto, ainda que sem a 

compreensão necessária das questões de fundo, a partir do governo Vargas, na 

década de 1930. A década seguinte contaria com dois momentos importantes para a 

juventude: o interesse do Estado na formação/qualificação técnica do jovem como força 

de trabalho e a chegada do Unicef ao Brasil, em 1948. Posteriormente, durante o 

Regime Militar, as políticas destinadas à infância e adolescência ficaram estagnadas, 

voltando à pauta no início da década de 1980, com o retorno constitucional de algumas 

ações (pluralismo partidário, revogação do AI-5, entre outras), culminando, em 1990, 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, documento que marca o 

compromisso com a promulgação do bem-estar, direitos e proteção às crianças e 

adolescentes (BELUZZO e VICTORINO, 2004). 

O ECA tem um papel importante para a garantia de direitos das crianças e 

adolescentes, sendo considerado por alguns como ―o último estágio possível para a 

estruturação de políticas para uma área‖ (NASCIMENTO e ZUQUIM, 2010, p. 2). Os 

autores afirmam que o ECA é construído de forma a buscar um rompimento com o 

modo como a criança e adolescente são vistos pelas políticas públicas (2010, p. 12), ou 

seja, como o menor delinquente. O ECA vem garantir a proteção integral desses atores 

sociais, porém, com a dependência da sociedade civil para acompanhar o 
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desenvolvimento das políticas desenvolvidas pelo poder público para realizar o que 

dispõe o estatuto. 

A retomada democrática na história recente contribui para a ampliação da discussão 

ora proposta. Beluzzo e Victorino (2004, p. 13) afirmam que ―a existência de grupos 

organizados de adolescentes, na periferia das grandes cidades, gerando uma cultura 

própria, [...] vem sendo interpretada como forma de resistência aos processos de 

desfiliação social em curso‖. No entanto, ainda que os jovens resistentes se apoiem nos 

grupos sociais com os quais se identificam (pela condição social, pela idade ou pelos 

mesmos gostos), é possível encontrar esferas sociais que os mitificam exatamente em 

função dessa identidade6. 

O desafio é reorientar as políticas de juventude na direção de um modelo de 

jovens cidadãos e sujeitos de direito, que deixe paulatinamente para trás 

enfoques como o do jovem-problema que ameaça a segurança pública. E isso 

requer um esforço a mais no plano simbólico (BANGO, 2003, apud BELUZZO e 

VICTORINO, 2004, p. 13). 

Não é razoável esperar que tais programas [as políticas de juventude] 

confrontem a estrutura de classe preexistente na sociedade brasileira – os 

jovens ainda terão trajetórias bastante diferenciadas entre si não apenas em 

virtude da qualidade da educação à qual terão acesso, mas também em relação 

ao tipo de moratória que a sociedade e a família lhe conferem – em termos de 

duração e de grau de compromisso. Porém, é imprescindível que estas políticas 

não se consolidem simplesmente como instrumentos de prevenção de 

criminalidade entre jovens de classes populares, pois isto certamente reforça a 

estigmatização já sofrida por estes, além de estimular a ideia de que estes 

devem aceitar qualquer ocupação, não importando quão degradante seja. Se 

faz sentido envidar esforços para incorporar os jovens ao mundo do trabalho, 

então, também é preciso reconhecer e valorizar seu potencial de ampliar 

quantitativa e qualitativamente a força de trabalho brasileira (GONZALEZ, 2009, 

p. 127). 

Uma compreensão limitada do que seriam as políticas públicas de juventude ajuda a 

perpetuar a noção de que estas têm a ver com ações pontuais que respondem a certas 

situações (diminuição da criminalidade, capacitação para o primeiro emprego, por 

exemplo) e não necessariamente com um programa mais amplo destinado ao jovem 

                                                 
6
 A leitura dos artigos de Beluzzo e Victorino (2004) e de Moreno e Almeida (2009) lança luzes sobre estes dados, 

pois traz à cena o jovem não-vítima, mas ator social de mudanças, consciente (ainda que dificultosamente) dos 

limites e dos papéis que exerce. 
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enquanto sujeito a que se deseja alcançar independentemente de classe social ou 

circunstância vivencial. Percebe-se aí que o problema conceitual distorce o que as 

políticas públicas de juventude deveriam ser por princípio, isto é, de fato públicas, 

universalistas, na medida em que deveriam ser planejadas para todos e não para este 

ou aquele grupo, descontinuando, assim, a noção de setorização social. 

Nesses moldes, as políticas públicas de juventude implantadas caracterizam-se 

por ser reparatórias e compensatórias, em vez de realizarem valores e objetivos 

sociais referentes ao período juvenil, a fim de promover o desenvolvimento e a 

construção da cidadania nos jovens (KERBAUY, 2005, p. 194). 

Kerbauy (2005) assinala que ainda não é possível identificar uma política pública de 

juventude, mas sim uma política governamental de juventude, cujos programas visam a 

atender a determinadas demandas e realidades sociais juvenis, sem, contudo, incluir os 

jovens – principais interessados e beneficiários – como participantes do processo de 

construção de tais políticas.  

Além da expansão das possibilidades de acesso ao sistema escolar e aos 

projetos voltados para segmentos específicos (jovens excluídos ou em ‗risco 

social‘), torna-se evidente a ausência de canais de interlocução com os próprios 

jovens, destinatários de algumas das propostas, mas jamais tidos como 

parceiros relevantes no seu desenho, implementação e avaliação (SPOSITO, 

2003, p. 66). 

As políticas públicas de juventude deveriam, para Abad (2003, p. 18), ―proporcionar, 

num sistema desigual de distribuição da riqueza produzida pela sociedade, as 

condições mínimas para tornar efetiva a igualdade de direitos reconhecida legalmente‖. 

Isto significa que os jovens devem participar efetivamente das esferas de decisões que 

os afetam, tornando as suas necessidades conhecidas. 

Portanto, não é simples rotular a juventude apenas como etapa moratória da cidadania, 

pois assim fazê-lo exclui as possibilidades de contraforças e contraposições que ela 

pode mobilizar, já que é capaz de se adaptar aos sistemas políticos que estiverem 

vigentes (CASTRO, 2009). 

Tornar-se membro de um organismo [...] que é considerado por eles mesmos 

como ―forte‖ e visível, permite-lhes verem-se de um novo lugar que confere 

importância e outro significado às suas ações. Dessa forma, os jovens podem 
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exorcizar o limbo a que são condenados na longa moratória da adolescência 

em que todos são apenas estudantes, ou seja, indivíduos que se preparam para 

um futuro profissional (CASTRO, 2008, p. 259). 

Castro (2008) entende que quando os jovens se engajam em prol de outros jovens, 

com características sociais semelhantes, é possível que atinjam a realização nessa 

atividade, escapando de mazelas como drogas e ações criminosas. A autora argumenta 

que nessas ocasiões as causas pessoais se mesclam com as sociais, na medida em 

que os jovens são capazes de ver na sua própria mudança a possibilidade de mudar as 

condições de outros jovens que partilham as mesmas circunstâncias. 

Quando da realização de ações sociais de juventude não ligadas a partidos ou 

ideologias políticas, é reconhecível que tais ações são ainda mais diretas e francas 

para o público que estes jovens pretendem atingir: outros jovens em condições 

semelhantes. Em si mesmas essas ações evidenciam aversão ao partidarismo 

(CASTRO, 2008). Esses jovens costumam enfrentar as mesmas dificuldades de todos 

os jovens que se envolvem em alguma forma de atuação: resistência familiar, 

problemas com os estudos e com o trabalho. 

Por um lado, os jovens militantes do trabalho social e comunitário apostam na 

preservação de um ethos de transformação de mundo em que todos  possam  

estar  consensualmente  integrados  e harmonizados; por outro lado, os jovens 

militantes de partidos ou de agremiações estudantis lançam-se à defesa da 

ação partidária programática e têm que encarar a luta aberta e adversa de 

diversos  grupos  de  interesse  marcados  por  métodos nem sempre legítimos. 

Em ambos os grupos, ainda que por caminhos e inserções diferentes, percebe-

se o desejo de transformação de um mundo desigual e injusto (CASTRO, 2008, 

p. 265). 

Os jovens que se interessam por agir em prol da melhoria das condições e 

equiparações sociais para seus pares demonstram fôlego e uma capacidade de ação 

que começa a ser percebida pelas esferas do poder público. De diferentes formas os 

jovens sempre tomaram parte nas grandes mudanças sociais ocorridas, ainda que, 

ironicamente, não sejam convidados a participarem da construção das políticas a eles 

destinadas. 
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2.2 São Bernardo do Campo e o Grande ABC 

 

2.2.1 A região do ABC 

 

Para a história recente do Brasil, seja ela econômica, social ou política, a região do 

Grande ABC paulista, composta pelas cidades de Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, é 

responsável por grande parte da cultura, legado e organização de trabalho para o 

restante do país, até mesmo para as capitais, ainda que de alguma forma adaptados 

(CONCEIÇÃO, 2008). 

A partir da década de 1950, a região foi tomada por instalações fabris ligadas 

principalmente à indústria automotiva que, por sua característica, trouxe consigo outros 

setores fabris, como o metal-mecânico, o químico e o petroquímico (CARVALHO e 

FELGUEIRAS, 2000). 

Contudo, o desenvolvimento da região não trouxe apenas benefícios, mas também 

problemas em diversas áreas. O Grande ABC 

Era caracterizado pela presença pujante de um capital multinacional 

oligopolístico que se instalara num regime de alta proteção tarifária, sem ter 

enfrentado exigências mais estratégicas no âmbito de uma política industrial 

nacional, como, por exemplo, em termos de transferência de tecnologia para a 

indústria nacional e, mais particularmente, para a rede de micro e pequenas 

empresas (KLINK, 2003, p. 3). 

Com um parque industrial complexo, mas estabelecido, a partir da década de 1990 as 

cidades que compõem a região passaram a enfrentar novas situações, tanto para o 

bem como para o mal, com a abertura econômica durante o governo Collor. Muitos 

postos de trabalho foram perdidos; os sindicatos, antes fortes, enfraqueceram-se, pois 
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as indústrias precisaram se estruturar para competir com os preços dos produtos 

estrangeiros. 

 

2.2.1. São Bernardo do Campo na região do ABC 

 

SBC está localizada a sudeste da região metropolitana de São Paulo, fazendo limite 

municipal com Cubatão, Diadema, Santo André, São Caetano do Sul, São Paulo e São 

Vicente.  

De acordo com o Sumário de Dados 2009 do município (ano-base 2008), a população 

está estimada em aproximadamente 802 mil habitantes, com uma zona urbanizada de 

1/3 do território total de 408,45 km², dado que caracteriza uma concentração 

demográfica significativa. Os bairros mais populosos são Montanhão, Dos Alvarenga, 

Dos Casa e Baeta Neves – todos estes com fácil acesso às fábricas da Volkswagen e 

Scania, além das antigas instalações da Brastemp (onde atualmente se estabelece um 

supermercado da rede norte-america Wal-Mart e um dos maiores centros de 

distribuição de mercadorias da rede varejista Casas Bahia), marcos industriais da 

cidade. SBC abriga, ainda, no bairro Paulicéia, fábricas da Ford, Daimler-Benz e Mahle 

Metal-Leve, e, no bairro Rudge Ramos, a Termomecânica. 

O PIB do município esteve estimado em R$ 21 bilhões no ano de 2006, cerca de 40% 

da região e 2,5% do PIB paulista (Sumário de Dados 2009). A atividade industrial de 

SBC está aferida em 49% do valor adicionado em 2005. Em 2008, arrecadou-se 

aproximadamente R$ 2 bilhões em ICMS, dos quais 62% ocorreram na indústria e 28% 

no comércio e serviços. 

Para uma nota histórica, conforme as narrativas de Alves (1999; 2008) e Conceição 

(2008), no litoral brasileiro ficava a vila de Santos, hoje cidade, por meio da qual as 

produções agrícolas brasileiras eram escoadas e por onde os produtos estrangeiros 
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chegavam para suprir as necessidades e atender as vontades dos barões e outros 

magnatas. No alto da serra estava a vila de São Paulo de Piratininga, local de moradia 

e socialização destes produtos. 

A dinâmica de trabalho dos mercadores seria grandemente dificultada caso tivessem 

que, sem nenhuma pausa para descanso, empreender a viagem, carregar todas as 

mercadorias a despachar e retornar com aquelas a serem consumidas. Assim, SBC 

(antes Vila da Borda do Campo) começou a ganhar movimentação, propiciando o 

surgimento de pessoas dispostas a prestar serviços para esses viajantes mercadores. 

Com a modernização industrial do mundo capitalista, tornou-se um local 

estrategicamente interessante, com espaços territoriais abundantes (diferente da vila 

portuária, limitada pela serra e pela represa Billings), capazes de comportar grandes 

edificações e de se constituir em um município mais viável para empreendimentos do 

que a capital, onde luxo e conveniências eram esperados. 

Logo as grandes máquinas produtivas – lideradas pela indústria automotiva – 

perceberam a vantagem de fixar SBC como parque para as suas instalações industriais, 

aproveitando todas as vantagens oferecidas pelo povo e pelo local. A cidade caminhou 

para se tornar uma referência produtiva e econômica para o país, atraindo pessoas de 

todas as localidades que estavam em busca de oportunidades para realizações 

diversas. 

Esses movimentos populacionais acabaram por produzir um conjunto de habitantes 

trabalhador e consciente das oportunidades, que transmitiria estas características aos 

filhos – futuros continuadores da premissa trabalhadora, mas que agora possuíam 

acesso a alguma forma de educação formal, consolidando a criticidade aprendida na 

fábrica pelos pais. 

A mudança fomentada pelo acesso à educação gerou um grupo capaz de identificar os 

abusos trabalhistas das indústrias instaladas. O grupo começou a distinguir a 

importância do trabalho que realizava e, por conseguinte, passou a reivindicar um 

reconhecimento adequado pelo mesmo, dando origem a movimentos sócio-sindicais 
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que iriam mudar a mentalidade dos trabalhadores brasileiros, promovendo conquistas 

que em outros lugares do mundo só seriam possíveis depois de muitos anos de 

sofrimento e de mortes. 

Neste contexto as insurgências ocorridas são históricas e, não por acaso, faíscam em 

SBC questões e necessidades relacionadas às condições de como o progresso, 

simbolizado pelos empregos aí ofertados, é conduzido. 

A história das negociações e conquistas produzidas pelas mesas conciliadoras deste 

processo é conhecida por todos os cidadãos brasileiros que discutem políticas públicas 

– e nem seria de se esperar que fosse diferente. Pelos símbolos e líderes que SBC 

produziu, formou e entregou à nação Brasil, é de se pensar que a história subsequente 

de novas conquistas cívicas atingidas com a retomada democrática das decisões 

eleitorais de âmbito nacional esteja imbuída dessa história e consciência de luta, 

democracia e participação cidadã. 

No entanto, os eventos que sucedem às conquistas cívicas, especialmente em SBC, 

estranhamente não convergem com o que o próprio município provou ser capaz de 

produzir politicamente. A impressão deixada é que o papel dos munícipes 

(trabalhadores, lutadores, suadores) já está cumprido e que cabe às outras cidades 

realizarem seus papéis.  

 

2.2.3 O federalismo brasileiro para a região do Grande ABC 

 

Em consonância com a formulação sobre SBC, e até mesmo para compreendê-la e 

contextualizá-la com as ideias que formam o Estado brasileiro nos seus diversos níveis, 

é preciso refletir sobre a construção deste Estado e como o pensamento de federalismo 

se apresenta. 
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Apoiados pelas mudanças políticas que têm ocasionado a descentralização do poder 

dos Estados nacionais, Abrucio e Soares (2001) constroem um caminho para se pensar 

o federalismo brasileiro. Dizem que ―trata-se de um processo, nitidamente político, que 

resulta em transferência e/ou conquista de autonomia em termos de poder decisório‖ 

(ABRUCIO e SOARES, 2001, p. 26). 

Putnam (1996) distingue a existência de diferentes visões de diferentes atores sobre as 

suas expectativas para o que consideram descentralização. Também Abrucio e Soares 

comentam que, ―Como processo político, a descentralização envolve a obtenção de 

autonomia por parte dos governos subnacionais‖, informando ―ao menos três 

qualidades associadas à descentralização: a democratização do poder local, o aumento 

da eficácia e da eficiência da ação governamental e o incentivo a inovações 

administrativas‖ (ABRUCIO e SOARES, 2001, p. 26). 

O pensamento sobre o federalismo se caracteriza por duas condições distintas: (i) a de 

heterogeneidade territorial, cultural e todas as características pelas quais é possível 

diferenciar as pessoas e as comunidades da nação e (ii) a unidade na diversidade 

(ABRUCIO e SOARES, 2001, p. 33). Esta segunda condição se explica pela 

necessidade de se unir, num discurso único e comum, as diferenças existentes na 

primeira condição, a fim de se construir uma unidade em identidade. 

Estas ideias afluem para algumas determinações que a região do ABC articula para o 

seu próprio fortalecimento local, através da experiência consorcial desenvolvida a partir 

da década de 1990. 

A discussão de federalismo no Brasil e na região do ABC paulista aponta para um 

modelo de convergência entre as necessidades de cooperação e competição, criando 

uma definição para o conceito de ―competição‖. 

A obtenção de um equilíbrio entre cooperação e competição depende da 

constituição de redes federativas, isto é, da criação de instituições, políticas e 

práticas intergovernamentais qe reforcem os laços de parceria entre os entes, 

sem que se percam o pluralismo e a autonomia característicos da estrutura 

federativa (ABRUCIO e SOARES, 2001, p. 48). 



45 

 

Assim, nas perspectivas do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC7 e do Fórum da 

Cidadania do Grande ABC8, pode-se iniciar a construção de um formato de gestão 

consorcial para atender a região do ABC, da qual SBC é parte, através da constituição 

de espaços formais para o debate de questões locais. 

Abrucio e Soares (2001, p. 85) explicam que ―Consórcio significa, do ponto de vista 

jurídico e etimológico, a união ou associação de dois ou mais de dois entes da mesma 

natureza‖. Para pensar a região do ABC paulista, os municípios que o compõem fazem 

uso deste recurso. 

Os consórcios intermunicipais, estabelecendo a parceria entre as várias 

prefeituras, aumentam a capacidade de um grupo de municípios solucionar 

problemas comuns sem lhes retirar a autonomia. Trata-se, portanto, de um 

recurso administrativo e, ao mesmo tempo, político (ABRUCIO e SOARES, 

2001, p. 85). 

Estes empreendimentos sofreram mudanças em seus objetivos primários, sendo 

readequados, ainda que desordenadamente. Em 1997, foi criada a Câmara Regional do 

ABC, com o objetivo de integrar os atores públicos e da sociedade em um mesmo 

debate, tendo como principal conquista a criação da Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC9. 

Tais iniciativas regionais procuraram retomar a força econômica da região buscando um 

modelo de governança baseado em múltiplos participantes, ou seja, um modelo 

tripartite ou multipartite, composto por atores sociais, públicos e privados, que opinam e 

debatem sobre as disposições para a região. A conjuntura econômica nacional, aliada a 

algumas decisões oriundas destas iniciativas, tem se mostrado eficiente para uma nova 

identidade local. 

                                                 
7
 Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings é o nome correto para o Consórcio 

Intermunicipal do ABC, criado para discutir questões especificamente relacionadas aos recursos h ídricos da região. 

Cf.<http://www.consorcioabc.org.br/>. Acesso em: 22 ago. 2010. 
8
 Assim como o Consórcio, o Fórum da Cidadania foi considerado para, inicialmente, destacar os candidatos 

políticos da região e estimular a população a votar neles, reconhecendo a necessidade de ampliar a participação 

política nas demais esferas de poder (estadual e federal) como forma de facilitar a obtenção dos recursos financeiros 

necessários para o desenvolvimento e retomada do crescimento da região. 
9
 Foi criada como organização não-governamental, sem fins lucrativos, para dar suporte aos trabalhos e acordos da 

Câmara Regional (www.agenciagabc.com.br). 

http://www.consorcioabc.org.br/consorcio/consorcio/index.php?id=132
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Como consequência desta revisão, é importante destacar o direcionamento para uma 

conceituação de governança. Este não é um conceito de definição única, sendo 

necessário considerá-lo desde o início dos estudos em gestão. 

A ideia de administração burocrática, estudada e sintetizada por Max Weber, institui 

formas de relação e dominação pelo poder. Weber demonstra que o poder surge da 

normatização, do uso da autoridade, da regularização das funções e hierarquias, 

aprimorando os estudos de Taylor sobre a divisão e controle das tarefas 

organizacionais (SECCHI, 2009).  

Tal dinâmica estabelece uma forma de relacionamento entre as partes que, transferida 

para a administração pública, gera um controle demasiado por esta, pois muitas vezes 

o serviço público é monopolista na prestação de serviços à população em geral, 

transferindo aos servidores uma sensação de poder sobre a sua audiência, tornando-os 

hábeis em não dar atenção às situações apresentadas (SECCHI, 2009). 

Logo, novas formas de pensar as relações entre as diversas esferas e atores 

envolvidos se fazem necessárias. Assim, a ideia de governança surge para tentar suprir 

esta lacuna. Secchi (2009, p. 359) explica, numa das melhores definições de 

governança, que ―As estruturas podem funcionar por meio de mecanismos de 

hierarquia (governo), mecanismos autorregulados (mercado) e mecanismos horizontais 

de cooperação (comunidade, sociedade, redes)‖. A governança é aqui definida, então, 

como a relação estabelecida entre o governo, mercado e sociedade, isto é, uma relação 

tripartite. 

A formulação dos acordos simbólicos entre as prefeituras que compõem a região do 

ABC, através do Consórcio e outros, bem como os resultados alcançados nestes 

espaços, sendo ou não capazes de gerar algum tipo de reação produtiva, econômica, 

social e cultural, são atos importantes e apresentam formas de perspectiva para a 

região. 
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Há alguns anos, os municípios de Santo André, Ribeirão Pires e Mauá têm 

empreendido certas ações voltadas à busca de uma sensação de democracia clara e, 

para isto, têm pensado e agido em conjunto com parcelas da população, convidando-as 

a participar de decisões políticas e estratégicas, a fim de que todos os atores 

envolvidos sejam beneficiados. E as experiências têm atingido relativo sucesso, como 

se pode constatar no número 34 da Revista Pólis, que apresenta um estudo 

inteiramente dedicado a estas experiências na região do ABC. 

Estas estratégias, com mais ou menos sucesso, são as responsáveis pelos resultados 

crescentes dos indicadores democráticos destes municípios – que se refletem no 

orgulho cívico de ―fazer parte‖, pois a coisa pública é da gente que a usa e não da 

organização pública que a coisifica. 

Ainda que dono da maior receita e do maior orçamento da região, SBC está atrasado 

na implementação e utilização destas políticas participativas. As propostas destes 

municípios são válidas, cada qual em seu território e para a sua população. A proposta 

de SBC não deixa de ser, até o momento, uma mescla, de mais e de menos 

intensidade, das metodologias utilizadas nestas experiências vizinhas. O município, a 

despeito do atraso, demonstra que tem sua população pronta para participar ativa e 

efetivamente da democracia. 

 

2.3 As organizações civis e a participação 

 

Para falar de organização da sociedade civil é necessário falar de capital social. Robert 

Putnam se destaca como um dos precursores do conceito no livro ―Comunidade e 

Democracia: a experiência da Itália moderna‖. O entendimento mais generalizado para 

o conceito de capital social aponta que o capital econômico não é formado única e 

exclusivamente pelos meios capitalistas (fábricas, lucros, impostos, taxas, peças e itens 
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unitários), mas que estes fatores são suportados por um conjunto de relações sociais, 

culturais e políticas (PUTNAM, 2006). 

Essas forças sustentadoras são capazes de produzir uma consciência cívica comum de 

participação igualitária, horizontalidade de relacionamentos e decisões, dando 

transparência aos aspectos reguladores da gestão de organizações ―que admite, 

reivindica e valoriza a participação direta e o controle social por parte dos usuários e 

outros segmentos interessados nas políticas públicas‖ (ALBUQUERQUE, 1998, p. 5). 

Essa noção remete à possibilidade de que, em determinados níveis de convivência 

social dentro de uma organização, a percepção de traços comuns de confiança e 

valores gere uma aproximação entre os envolvidos e um fortalecimento dos laços entre 

eles, explicando o desenvolvimento e sucesso alcançados pela organização. 

Comumente, nos bairros periféricos das grandes cidades os munícipes mostram uma 

maior capacidade de se organizarem socialmente. Talvez por conseguirem identificar 

que, num local mais visível economicamente, a força individual-financeira dos 

moradores aparece. Assim, pode-se pensar que um grande conjunto de pouco pode 

fazer frente a um pequeno conjunto de muito. E pode mesmo. Deveria até suplantar o 

pequeno conjunto. É uma característica, uma garantia e um dever da democracia dividir 

e compartilhar o poder, não concentrá-lo. 

As organizações da sociedade civil com atuação municipal frequentemente recebem 

menos atenção dos gestores municipais, tendo que buscar recursos nos meios privados 

ou informais para que possam cumprir seu propósito original. Muitas vezes seus líderes 

constroem, através da demonstração de resultados ou do bom relacionamento nos 

bairros de atuação, uma imagem de representatividade local. Desta forma, não raro 

buscam uma exposição midiática sazonal, com vistas a conquistarem um cargo político 

– como a vereância – para que possam recostar-se no dito poder. Esta é a imagem 

usualmente divulgada pelas mídias, que pode corresponder ou não às realidades, mas 

que não pode ser rotulatória. 
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Muitos desses representantes locais foram formados no próprio bairro, num processo 

continuado, que pode ter ocorrido durante toda uma vida de atuação local, propalando o 

―Silva‖, o ―Seu Gomes‖ ou ―a Dona Marta‖ (dentre outros possíveis nomes ou apelidos 

para os diversos atores). Uma boa parte deles, por formação, informação e/ou falta de 

acesso ao trabalho continuado e remunerado, acaba por incorporar a figura simpática 

na vizinhança e, assim, construir a consciência de representatividade do bairro como 

forma de defender os interesses dos colegas vizinhos. 

Os movimentos sociais, desafiados pela complexa construção de possibilidades 

de participar na proposição, negociação e gestão de políticas públicas, vivem 

uma ―nova fase‖, que enfatiza sobremaneira a necessidade de capacitação 

técnica e política das suas lideranças, para que possam ocupar de modo 

qualificado os espaços de co-gestão conquistados (ALBUQUERQUE, 1998, p. 

6). 

Como aponta Albuquerque (1998, p. 6), ―A crescente necessidade de qualificação 

técnica e política e a convivência entre atores distintos, muitos dos quais organizados 

com maior institucionalidade, exercem uma grande influência nos movimentos sociais‖. 

Com a reunião de alguns dos interessados e atingidos, logo surge a oportunidade para 

que uma possível proposta de minimização dos problemas das comunidades aconteça. 

O grupo passa a atuar localmente, até que tenha uma voz minimamente reconhecível. 

A partir desse estabelecimento, começa a almejar vôos mais longos, através de 

propostas mais abrangentes, enxergando o poder municipal como viabilizador de 

objetivos. 

As organizações da sociedade civil são formadas e constituídas mesmo que 

informalmente, válidas apenas para aqueles que delas participam e, a partir daí, 

começam a agir em busca da supressão das necessidades que todos compartilham. Os 

agentes participantes destas organizações encaminham-se para ganhar visibilidade 

local, tendo, não raro, que dividir seu tempo com as exigências da comunidade a que 

atendem, utilizando-se de um fazer político-social e (ainda) não partidário. 

Quando o potencial político das organizações é, então, reconhecido pelos seus 

idealizadores e a busca por novas oportunidades de exposição começa, algumas 
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situações tendem a se misturar, tornando difícil identificar a tênue linha entre 

partidarismo/oportunismo e solidariedade legítima. 

Nesta linha, Balcão e Teixeira (2003, p. 5) enfatizam que ―a sociedade civil tem se 

organizado em fóruns de acompanhamento do orçamento público para apresentar suas 

reivindicações ao governo municipal e monitorar a utilização dos recursos‖. Assim, os 

limites de interesse precisam estar no horizonte da reflexão quando o assunto é o 

engajamento de tais organizações na dinâmica da gestão pública. 

Apesar da existência de canais para o controle da ação das autoridades no 

tocante ao orçamento público, [...] sua procura ainda é relativamente pequena, 

varia de acordo com o grau de mobilização e organização dos setores  da 

sociedade civil [...] Além disso, em muitos casos, esses canais são acionados 

na defesa de direitos individuais e não por organizações da sociedade civil na 

defesa dos interesses coletivos e direitos difusos (BALCÃO e TEIXEIRA, 2003, 

p. 18). 

É preciso destacar: 

Sempre que o movimento social reivindica verbas para determinada ação ou 

exige do Estado investimentos em áreas, programas ou equipamentos sociais, 

está disputando uma parcela dos recursos públicos que são geridos pelo poder 

público (BALCÃO e TEIXEIRA, 2003, p. 12). 

A nova representatividade política das organizações fica clara quando os fóruns 

públicos, municipais em sua maioria, têm lugar. Aí também é possível observar muitos 

grupos pequenos interagindo entre si, ainda que não se identifique o teor da conversa. 

Aqui o jogo político das organizações começa a tomar forma e cada representante 

busca angariar mais conquistas para a sua entidade. As grandes e bem sucedidas 

experiências realizadas pelas ONGs que lidam com os problemas sociais são 

comumente absorvidas como políticas-públicas. 

 

2.3.1 A participação cidadã 
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Por se tratar de um campo em que as pesquisas começaram a surgir principalmente a 

partir dos anos de 2000, algumas reflexões sobre Orçamento Participativo devem ser 

feitas. É importante salientar, de início, o que realmente é essa nova forma de co-

gestão. Carvalho e Felgueiras (2000, p. 7-8) destacam que ―O Orçamento Participativo 

é uma forma de controle e participação social sobre o orçamento público‖, enfatizando a 

importância do mesmo ―enquanto instrumento de controle social que promove a 

transparência da gestão pública e o seu compromisso com o interesse público‖.  

O economista Ubiratan de Souza, um dos responsáveis por parte da experiência de OP 

em Porto Alegre, afirma: 

O princípio da participação universal e direta possibilita que o cidadão que 

nunca teve participação política passe a ingressar como elemento ativo na vida 

política, e, ao mesmo tempo, não prejudica os setores organizados da 

sociedade (SOUZA, 1999, p. 73). 

A este primeiro se segue que ―O outro princípio importante é o da auto-regulamentação 

do processo do orçamento participativo‖ (SOUZA, 1999, p. 74). Essa visão elucida dois 

pilares norteadores dos projetos municipais (SBC incluído) para o melhor 

funcionamento das políticas participativas. 

Temos uma visão de que o processo do orçamento participativo, como todo 

processo político e social, não é perfeito, contendo contradições que precisam 

ser tratadas democraticamente e com transparência. Portanto, temos uma visão 

de que esse é um processo dialético, em que as contradições que surgem 

devem ser analisadas e tratadas a cada ano, revisadas no processo de auto-

regulamentação pela própria sociedade e pelo conselho do orçamento 

participativo (SOUZA, 1999, p. 75). 

Souza reforça a necessidade de se manter o regimento de realização do OP a partir do 

seu próprio desenvolvimento, seus inesperados acontecimentos e a contribuição, por 

vezes surpreendente, dos participantes. 

Defendemos como princípio fundamental a auto-regulamentação, o que está de 

acordo com a Constituição brasileira, que em seu artigo primeiro, parágrafo 

único, diz que todo poder emana do povo e será exercido por meio de 
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representantes e diretamente. Portanto, ao fazer o orçamento participativo, 

estamos materializando o que reza a Constituição Federal (SOUZA, 1999, p. 

75). 

As diretivas sociais são parte importante dessa construção política e indicam, assim, o 

mérito de se desenvolver um estudo voltado para esta temática. 

Para a presente pesquisa, é importante acompanhar os procedimentos construtivos dos 

mecanismos necessários à participação cidadã com a finalidade de analisar um 

segmento muito específico onde ela começa a despontar. Porém, e ainda que não 

esteja contemplada no escopo deste estudo, de forma mais abrangente é preciso 

realizar uma revisão dos estudiosos que têm refletido e discutido as questões de 

participação cidadã no Brasil, bem como atualizar a comparação das experiências 

existentes, a fim de identificar êxitos que fortaleçam o processo e lacunas que careçam 

de atenção.  

 

2.4 A Teoria Institucional 

 

A Teoria Institucional oferecerá as bases para a revisão teórica pressuposta por esta 

pesquisa. 

Existem algumas vertentes que discutem o que é Teoria Institucional e como ela é 

identificada e empregada nas organizações.  Meyer e Rowan (1977) acreditam que é 

necessário fazer uma distinção entre as estruturas formais das organizações e suas 

atividades cotidianas. Segundo eles, as regras institucionais, os comportamentos 

sociais e alguns preceitos sociais (mitos) podem ser adaptados às instituições, 

oficializando tais normas, gerando incertezas técnicas no agrupamento das estruturas 

formais e atividades cotidianas reais. Dito de outra maneira, as organizações e suas 

atividades são socialmente construídas. 
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DiMaggio e Powell (2005) tentam mostrar o que torna as organizações tão similares, 

demonstrando que a burocratização se moveu do mercado competitivo para o Estado e 

as profissões. Eles descrevem três processos isomórficos que levam a esse resultado: 

(1) hipóteses sobre o impacto da centralização e dependência de recursos, sugerindo 

implicações para (2) teorias organizacionais e (3) mudanças sociais. Apontam que 

existe um conflito social que faz aumentar o uso da sistematização e da burocracia com 

o objetivo de resolver ou minimizar este conflito. 

Para Scott (2008), as instituições podem ser definidas como ―compromissadas com 

regulamentação, normatização e elementos culturais cognitivos que, juntos com 

atividades associadas e recursos, trazem estabilidade e significado para a vida social‖.  

Nesta definição, a regulamentação evidencia as instituições que regulam o 

comportamento através de regras e leis formais, escritas, estabelecidas por uma 

instância hierárquica superior, as quais devem ser seguidas e fiscalizadas por agentes 

determinados, detentores de poder para punir o seu descumprimento. 

A normatização pretende avaliar os resultados da aplicação das regras na dimensão da 

vida social da organização. Através dela é possível criar objetivos e metas, bem como 

as direções para o alcance de ambos. As normas pretendem possibilitar e facilitar a 

ação social da organização, identificando quais as atividades e obrigações de cada 

parte envolvida. 

O conceito de cognição cultural põe em relevo os elementos culturais e de 

conhecimento das organizações. É o mais subjetivo, pois frequentemente é preciso 

analisar a realidade social das organizações e dos indivíduos que as compõem. A 

cultura da organização é construída no seu cotidiano, com as experiências vivenciadas, 

transmitidas e compartilhadas entre os indivíduos. 

Por meio destas três concepções distintas, o autor descreve o que é instituição, 

argumentando que tais conceitos devem ser utilizados em conjunto e adaptados 
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conforme as suas aplicações, de modo que um deles seja mais relevante para 

determinada situação do que os outros dois. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a estrutura metodológica empregada para a realização deste 

estudo. 

Esta é uma pesquisa exploratório-descritiva, que objetiva, ao mesmo tempo, reconhecer 

um problema e descrever o funcionamento de uma organização através da clarificação 

de conceitos. De acordo com Gil (2006, p. 43), ―as pesquisas exploratórias têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias‖, bem como 

as pesquisas descritivas ―visam descobrir a existência de associações entre variáveis‖ 

(p. 44). 

O estudo considera as relações entre a organização analisada, identificando seus 

objetivos, dificuldades e realizações. Para tanto, utiliza-se de dois componentes 

norteadores: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, tendo em vista um estudo 

de caso único. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Conforme Yin,  

um estudo de caso é uma investigação empírica que:  

 investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando 

 os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos  (YIN, 2006, p. 32). 
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Yin afirma que este método pode lidar com a pesquisa desde o seu planejamento, 

passando pela coleta dos dados, até a análise dessas informações. Corroborando a 

validade do método, para Eisenhardt (1989), o estudo de caso é uma estratégia 

utilizada para entender a dinâmica dos acontecimentos dentro de um contexto único. 

Assim sendo, conforme a metodologia proposta por Yin, esta pesquisa se trata de um 

estudo de caso único, através de um caso piloto, por meio do qual será possível 

investigar um fenômeno até o momento inacessível à investigação cientifica – no caso, 

uma organização não-governamental já constituída, pensada, formada e conduzida por 

jovens nascidos em SBC, que poderá orientar futuros estudos de caso múltiplos.  

 

Figura 1 – Modelo de estrutura do estudo de caso 

Fonte: YIN (2006), adaptado pelo autor. 

 

Nesta proposta, a Figura 1 indica graficamente a estrutura que um estudo de caso deve 

seguir. A linha pontilhada pode indicar uma descoberta durante a condução do estudo, 

tornando necessária uma reavaliação das proposições teóricas iniciais (YIN, 2006). É a 

partir deste modelo que o estudo aqui apresentado foi planejado. 
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Uma pesquisa que utiliza a metodologia de estudo de caso único pode apresentar 

vulnerabilidade e fragilidade, conforme aponta Yin (2006). Ao falar sobre usos e abusos 

em estudos de caso, também Alves-Mazzoti adverte: 

Ao não situar seu estudo na discussão acadêmica mais ampla, o pesquisador 

reduz a questão estudada ao recorte de sua própria pesquisa, restringindo a 

possibilidade de aplicação de suas conclusões a outros contextos pouco 

contribuindo para o avanço do conhecimento e a construção de teorias. [...] 

Esse problema não é novo nem se restringe aos estudos de caso, mas, sem 

dúvida, é mais frequente nesse tipo de pesquisa (ALVES-MAZZOTI, 2006, p. 

639). 

Tendo em vista tais ressalvas e admonendas, esta pesquisa lança mão do protocolo 

recomendado para estudo de caso, além de uma verificação cuidadosa da 

documentação utilizada. 

Como informa Yin (2006), para que o estudo seja válido, o instrumento empregado 

deve se propor a atender à pesquisa. Para obedecer a este requisito, as entrevistas 

realizadas para esta investigação se deram em profundidade e o caso poderá ser 

replicado para verificação em outras organizações. 

A revisão bibliográfica buscou contextualizar os principais autores que discutem, 

refletem e publicam sobre os temas colecionados nesta pesquisa. Esta etapa do 

trabalho se direcionou pela revisão de temas-chave, tais como juventude, orçamento 

participativo, organização da sociedade civil, governança, relações tripartites (ou 

multipartite), etc. 

Na pesquisa de campo foram coletados dados diretamente com os atores indicados 

para o estudo. Estes atores são a organização de juventude pesquisada, sujeito 

principal do estudo, e representantes do poder público, a saber, a Secretaria de 

Orçamento e Planejamento Participativo e a Coordenadoria de Ações para a Juventude 

(CAJUV), ambos de SBC. 

Ainda que o número de entrevistas com membros da organização estudada possa ser 

considerado pequeno, os dados coletados são suficientes para caracterizá-la. Eles 
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foram obtidos a partir dos membros dirigentes, aqueles com atribuição de 

responsabilidades dentro da organização. Os procedimentos incluíram visita e pesquisa 

nos seus sítios, em documentos que produziram e entrevistas. Ao final estes dados se 

encontram compilados e analisados. 

 

3.2 Estrutura teórica para o estudo de caso 

 

Conforme Cazzolato (2010) propõe em sua dissertação, é possível pensar numa 

analogia entre o quadro formulado por Yin, preenchido pelos autores consultados na 

construção do presente estudo, e uma visualização mais completa dos procedimentos 

metodológicos adotados. Como disposto na Figura 1, seguindo o modelo indicado por 

Yin, a realização do estudo de caso se baseia na delimitação da teoria utilizada por 

meio da revisão da literatura. Assim, a composição desta investigação é feita através do 

seguinte quadro teórico: 

- A seção ―Jovens, juventude, atitude‖, que contribui para a compreensão dos jovens e 

da juventude brasileira, baseia as suas reflexões nos estudos dos seguintes autores: 

Maria Carla CORROCHANO; Marilia Pontes SPOSITO; Lucia Rabello de CASTRO; 

Jose Machado PAIS; Regina NOVAES; Helena Wendel ABRAMO; Pedro PONTUAL; 

Gerson BRANDÃO; PIMENTA; ARAÚJO. Além destes estudos, também foram 

consultados documentos do IBASE e do CONJUVE. 

- A seção ―São Bernardo do Campo e o Grande ABC‖, que traz um breve relato 

histórico do município e da região em questão com a finalidade de localizá-lo no 

contexto da pesquisa, é embasada pelos autores: Celso DANIEL; Fernando Luiz 

ABRUCIO e Márcia Miranda SOARES; Luiz Roberto ALVES; Jefferson José da 

CONCEIÇÃO; Jeroen KLINK; Nara Katsurayama CAZZOLATO; Luciano COUTINHO; 
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CARVALHO e FELGUEIRAS; SECCHI. Neste ponto a pesquisa também recorre às 

informações contidas no SUMÁRIO DE DADOS 2009 – Ano Base 2008, de SBC. 

- A seção ―As organizações civis e a participação‖, que discute o papel das 

organizações da sociedade civil e as formas atuais de participação cidadã nos 

municípios brasileiros, busca referenciais nos autores: Robert PUTNAM; 

ALBUQUERQUE; BALCÃO e TEIXEIRA; Ubiratan de SOUZA. Também são 

consultados documentos do Instituto PÓLIS. 

Para delinear o caráter exploratório e descritivo do estudo, leva-se à aplicação a 

metodologia de estudo de caso, a partir de Robert YIN e de Marina de Andrade 

MARCONI e Eva Maria LAKATOS. 
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Figura 2 – Estrutura teórica para o estudo de caso 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em YIN (2006) e CAZZOLATO (2010) 
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3.3 Protocolo de procedimentos para estudo de caso 

 

Conforme Yin (2006, p. 92), ―o protocolo contém o instrumento, mas também contém os 

procedimentos e as regras gerais que deveriam ser seguidas ao utilizar o instrumento‖. 

Com isso, a metodologia proposta por Yin para realizar um estudo de caso único é 

resguardada no presente estudo, garantindo-lhe credibilidade, uma vez que, continua o 

autor (p. 92), ―o protocolo é uma das táticas principais para aumentar a confiabilidade 

da pesquisa do estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador ao realizar a 

coleta de dados a partir de um estudo de caso único‖. 

 

3.4 Caracterização e delimitação dos sujeitos de pesquisa 

3.4.1 Associação de Cultura, Esporte e Eventos Cultural B 

 

Para este estudo de caso foi analisada uma organização da sociedade civil, a saber, a 

Associação de Cultura, Esporte e Eventos Cultural B – ou, simplesmente, Cultural B. O 

sujeito foi escolhido por contemplar o universo jovem e por atender aos requisitos 

necessários para a realização da pesquisa, pois um olhar sobre o papel de 

representatividade desta classe social, a juventude, pode sinalizar múltiplas 

possibilidades de entendimento das realidades urbanas existentes. 

DADOS DA CULTURAL B: 

Razão Social: Associação de Cultura, Esportes e Eventos – Cultural B 
Nome Fantasia: Cultural B 

CNPJ: 08.831.057/0001-44 
Sede: Av. Senador Vergueiro, 2685, Bloco 11B, Apto. 24 – SBC 
Website: www.associacaoculturalb.blogspot.com 

E-mail: associacaoculturalb@yahoo.com.br 



62 

 

 

A Cultural B tem sua data de registro em março de 2007. Trata-se de uma entidade sem 

fins econômicos, que tem como objetivo trabalhar com atividades esportivas, 

ambientais, culturais e sociais na Região Metropolitana de São Paulo. Busca 

desenvolver essas atividades sem restringir o acesso das pessoas por credo, raça, 

sexo, preferência política ou qualquer elemento que possa promover diferenciações. 

O grupo é formado por pessoas que participam de ações nos meios em que a ONG 

transita e que se sentiram compelidos a criar algo que pudesse mudar o conceito 

dessas práticas. Portanto, possuem experiência em concretizar as propostas 

estabelecidas no estatuto. Seu público-alvo são pessoas vindas do terceiro setor, da 

música (bandas, gravadoras independentes, estúdios), das artes cênicas (teatro, 

cinema, dança), esportistas profissionais e amadores, educadores, organizadores de 

eventos culturais e esportivos, agentes sociais e ambientais, representantes de grandes 

empresas do ramo esportivo, escritores (de revistas, de contos), fanzineiros e 

voluntários em geral. A intenção é que todos os que se amoldam a este perfil possam 

contribuir, cada um em sua respectiva especialidade. 

 

3.4.2 Coordenadoria de Ações para a Juventude – CAVUJ 

DADOS DA CAJUV: 
 

Website: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=secretarias_ca
j&area=CAJ 

Sede: Av. Redenção, 271 - SBC 

A CAJUV teve suas atividades iniciadas em 1998, na gestão do ex-prefeito de SBC, 

Maurício Soares. Inicialmente sob a coordenação do Sr. Ailson10, realizava algumas 

intervenções com poucas lideranças da juventude. Após as mudanças políticas 

                                                 
10

 Não foi fornecido o sobrenome. 



63 

 

ocorridas no município, de 2001 a 2008 a CAJUV ficou sob a responsabilidade do Sr. 

José Luiz do Prado, que implementou as oficinas socioculturais existentes e ofertadas 

até hoje, moldando a forma como o órgão seria reconhecido pelos munícipes. 

A partir de 2009, com uma nova mudança na administração de SBC, assume o Sr. 

Daniel de Cássio Ribeiro da Costa, que dá continuidade aos trabalhos realizados e tem 

como projeto de trabalho ampliar a atuação do órgão, implementando oficinas 

profissionalizantes para os jovens, sem deixar de lado a característica já consolidada 

das ações socioculturais. O Sr. Daniel foi entrevistado para a construção deste estudo. 

 

3.4.3 Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo de SBC 

 
DADOS DA SECRETARIA: 

 
Website: 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=secretarias_so
pp&area=SOPP 
Secretária: Sra. Nilza Aparecida de Oliveira 

Sede: Paço Municipal, 8º Andar – SBC 
 

A secretaria foi criada a partir da posse do atual prefeito, Sr. Luiz Marinho, em 2009, 

com a finalidade de planejar a maneira pela qual a cidade de SBC realizaria a sua 

experiência de Orçamento Participativo.  

Para os propósitos deste estudo, foi convidada a Sra. Renata Chaves, atual diretora do 

Departamento de Planejamento Participativo, responsável por planejar e executar as 

ações da Secretaria com relação às plenárias do OP. 
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É atribuição da secretaria, conforme consta no sítio da Prefeitura Municipal de SBC11: 

I. Efetuar planejamento estratégico das ações do Plano de Governo: 

a. definir os programas, elaborar, atualizar sistematicamente e controlar a 

implantação do Plano de Governo, e 

b. definir e elaborar, em conjunto com as Secretarias, Procuradoria Geral do 

Município, Coordenadoria e entidades da Administração Indireta, os 

subprogramas decorrentes do Plano de Governo, bem como coordenar e 

controlar suas execuções;  

c. Elaborar o planejamento orçamentário e de investimento do Município; 

d. Elaborar e controlar a execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do 

Plano Plurianual e do Orçamento Anual, em conjunto com a Secretaria de 

Finanças;  

e. Estabelecer, em conjunto com a Secretaria de Finanças, a política 

econômico-financeira e econômico-tributária da Administração;  

f. Coordenar e promover as ações relativas ao Orçamento Participativo; 

g. Coordenar e supervisionar a produção de indicadores socioeconômicos do 

Município, de indicadores e resultados para o desenvolvimento de projetos 

e programas; e 

h. Subsidiar tecnicamente as diversas áreas em relação à implantação e 

desenvolvimento de atividades com conselhos e fóruns. 

                                                 
11

 Disponível em: 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=atribuicoes_r01&area=SOPP. Acesso em: 

19 ago. 2010. 
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A secretaria entendeu que o processo de participação deve ocorrer desde o primeiro 

momento do governo, tendo proposto e realizado, em 2009, plenárias para a 

composição do PPA do município. O PPA guia as ações da administração pelos quatro 

anos seguintes, sendo que o seu último ano sempre recairá no primeiro ano da nova 

administração (reeleita ou não). 

A secretaria também tem trabalhado para preparar as ações de 2011, que servirão, 

principalmente, para a prestação de contas com referência ao que foi eleito como 

demanda nas plenárias de 2010. 

 

3.5 Plano de coleta de dados 

 

Como mencionado anteriormente, este estudo é norteado por dois procedimentos: 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

A revisão bibliográfica foi feita a partir do estudo das principais obras e artigos que 

tratam do tema em questão, conforme a Figura 2, tendo como fios condutores, dentre 

outras, as palavras-chave: juventude, jovens, organização, gestão, políticas públicas, 

orçamento participativo. 

A pesquisa de campo procurou conhecer a constituição da organização selecionada, 

desde os seus aspectos técnicos até as pessoas que a compõem. Com este intuito, 

visitas aos sítios eletrônicos mantidos pela ONG foram realizadas 

(http://www.associacaoculturalb.blogspot.com/ e www.prettonews.blogspot.com). 

A Cultural B não possui uma sede física estabelecida (está registrada no endereço 

residencial de um dos membros). Portanto, não é possível empreender uma visita in 

loco. Numa abordagem qualitativa, foram feitas entrevistas com três membros da ONG 
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– segundo eles mesmos, os mais ativos na geração de conteúdo e eventos para as 

atividades da organização, exercendo diferentes funções. 

As entrevistas foram realizadas em lugares e datas distintas, sendo a primeira em um 

dos galpões da CAJUV (na sua própria sede, à Av. Redenção, 271), a segunda no 

parque Città di Marostica12 (o parque de esportes radicais de SBC) e a terceira no 

endereço residencial do entrevistado. A finalidade desta etapa de entrevistas era obter 

informações relevantes sobre a juventude são-bernardense a partir da visão dela 

mesma, a fim de verificar a exequibilidade dos objetivos da pesquisa. 

Os três entrevistados da ONG concordaram com o conteúdo do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) e não opuseram restrições para a 

utilização das informações técnicas fornecidas sobre a Cultural B. Também não se 

opuseram à revelação das suas identidades. 

O mesmo se deu em relação aos representantes do poder público. A entrevista de 

ambos foi realizada como forma de verificar a percepção do poder público sobre o 

objeto de estudo desta pesquisa. 

Os dados coletados e os áudios originais das entrevistas permanecerão em posse do 

pesquisador. 

 

3.6 Instrumento de coleta de dados 

 

                                                 
12

 Popularmente conhecido como Parque de Esportes Radicais, funciona para a prática de skate, patins in -line, bike, 

dentre outros, além de abrigar shows diversos. É o maior parque com esta finalidade no Brasil e um dos maiores da 

América do Sul. Mais informações podem ser verificadas em: 

<http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=parque_esportes_radicais&lIHTM=true >. 

Acesso em: 05 jan. 2011. 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=parque_esportes_radicais&lIHTM=true


67 

 

Conforme a necessidade da pesquisa, utilizou-se como instrumento de coleta de dados 

um formulário com perguntas abertas, como um roteiro para entrevistas. A partir deste 

instrumento os entrevistados puderam expor a sua compreensão das questões ali 

numeradas, fornecendo material para uma análise qualitativa deste entendimento, uma 

vez que se objetiva refletir sobre as relações e situações existentes na organização 

estudada dentro do atual cenário de SBC. 

De forma a alcançar efetivamente os objetivos da pesquisa, como instrumento de coleta 

de dados 

a entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do 

que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem  

fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a 

respeito das coisas precedentes (SELLTIZ apud GIL, 2006, p. 117). 

Não obstante o planejamento sistematizado no formulário, ficou evidente que uma 

condução livre sobre a temática seria necessária, enfatizando para os entrevistados 

quais eram os pontos que se pretendia esclarecer. Neste caso, a interferência se deu 

apenas para a condução objetiva da entrevista. Foram propostas questões norteadoras 

para a entrevista e que não poderiam se distanciar dos objetivos da pesquisa. Assim, 

de forma que o diálogo fosse fluído, o formulário encontra-se no Anexo D. 

As entrevistas conduzidas com os representantes do poder público não contaram uma 

estrutura pré-definida de perguntas, pois se objetivava obter o máximo de informações 

possíveis sem a influência prévia de um planejamento sistematizado. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos a partir da pesquisa de campo realizada 

com os membros diretores da ONG Cultural B, com o Coordenador da CAJUV e com a 

Diretora do Departamento de Planejamento Participativo de SBC (DPP). 

Os entrevistados não se opuseram em fornecer os dados, nem em ter suas identidades 

reveladas, pois entendem a relevância da pesquisa. As informações documentais 

coletadas foram cedidas pela ONG e pela PMSBC. Todos os dados e Termos de 

Consentimento estão arquivados pelo pesquisador e se destinam somente aos 

propósitos desta pesquisa. 

Para identificar os respondentes foram empregadas as seguintes nomenclaturas: 

 Entrevistado 1 – Representante da Cultural B; 

 Entrevistado 2 – Representante da Cultural B; 

 Entrevistado 3 – Representante da Cultural B; 

 Entrevistado 4 – Representante da CAJUV; 

 Entrevistada 5 – Representante da Secretaria de Planejamento e OP. 

Desta maneira, é possível compreender e localizar os atores durante a apresentação 

dos resultados. 

Para demonstração destes resultados, optamos por apresentar uma divisão entre as 

informações coletadas: 

Na primeira etapa destacaremos as características da organização pesquisada, a 

Cultural B, de forma que se possa compreender do que ela se trata, por quem é 
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formada, como funcionam as relações internas e externas e como ela trabalha com a 

juventude de SBC. 

Na segunda etapa verificaremos a percepção do poder público de SBC sobre a 

juventude, a fim de identificarmos possíveis semelhanças e diferenças de visão entre 

este ator e a ONG pesquisada. 

As entrevistas conduzidas com os representantes da organização foram transcritas 

(Anexo B) e agrupadas em um quadro analítico, de modo que seja possível vislumbrar 

correlações entre as informações coletadas. Elas foram posicionadas conforme os fins 

desta pesquisa, averiguando, assim, se os objetivos nomeados são verificáveis dentro 

do cenário atingido. 

Como estratégia para analisar os dados, Yin (2006) sugere que se faça uma descrição 

do caso, identificando as ligações causais que possam existir entre o objeto de análise 

e as proposições teóricas levantadas pelos autores consultados. 

 

4.1 A Cultural B, suas características e ideias 

 

O Quadro 1 apresenta uma relação entre as questões tratadas na entrevista e uma 

síntese dos três objetivos propostos pela pesquisa. A partir deste quadro, a análise das 

respostas coletadas é procedida. Conforme Yin (2006), esta construção é importante 

para servir como guia durante o relatório analítico do caso estudado. 

Neste relatório analítico se buscou identificar os pontos mais significativos e como as 

informações obtidas se relacionam com as intenções da pesquisa. 
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Quadro 1 – Relação entre as perguntas e os objetivos da pesquisa 
 

 
        Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

É interessante notar que o perfil da ONG é todo formado por jovens. Mesmo antes da 

sua formalização, em anos anteriores aos de 2000, quando o grupo já estava em 

atividade, sua característica jovem já era evidente. No período de constituição da 

organização, em 2007, 11 dos 12 integrantes se encaixavam nesta categoria. Conforme 

Questão do formulário O que se objetiva descobrir

1. Qual o perfil administrativo 

da ONG?

Verificar a composição de 

juventude na adminsitração da 

ONG.

2. Como os jovens participam 

da ONG?

Verificar se a juventude 

presente na ONG é atuante na 

sociedade.

3. Como foi a participação da 

ONG nas plenárias de OP no 

município de SBC?

Verificar como a ONG lidou 

com o oferecimento de OP, um 

local para expor e solicitar as 

necessidades.

4. Como se deu a participação 

de grupos organizados? E dos 

grupos ligados aos movimentos 

juvenis?

Verificar se há alguma 

relevância dos grupos 

organizados na composição do 

OP de SBC.

5. Qual a sua visão sobre o OP 

e a sua metodologia?

Verificar se existe alguma 

forma de conhecimento e 

entendimento sobre o que é o 

OP.

6. Foi detectada alguma 

tentativa de influenciar as 

plenárias por parte de grupos 

diversos, ligados ou não ao 

governo?

Verificar se a ONG é capaz de 

entender os fenômenos 

políticos.

7. Quais os canais de 

comunicação utilizados pela 

ONG junto à PMSBC?

Verificar como a ONG busca 

meios para suprir suas 

necessidades e interesses.

8. Quais são os planos para os 

próximos anos?

Verificar como a ONG lida com 

questões e objetivos 

administrativos, como 

planejamento.

9. Para a ONG, como a 

PMSBC lida com os jovens são-

bernardenses?

Verificar se a ONG articula a 

favor de seus próprios 

interesses.

10. A juventude são-

bernardense está organizada 

em busca de seus interesses?

Verificar a visão da ONG sobre 

o jovem cidadão são-

bernardense e sua politização.
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o relato do Entrevistado 1, atualmente metade da composição diretora da ONG é 

formada por jovens na faixa etária considerada neste estudo, dos 15 aos 29 anos. Isto 

demonstra a importância da organização escolhida, pois ela é madura, consolidada e 

gerida por jovens. 

O Entrevistado 2 tem atualmente 42 anos de idade. É um contrassenso à própria ideia 

de juventude resultante que emerge das categorizações. No entanto, pode-se identificá-

lo como atuante no universo jovem, a começar pelo local da entrevista: o parque de 

esportes Città di Marostica. Por possuir experiência em promoção de eventos diversos, 

sua responsabilidade é a de organizá-los e orientar os demais integrantes da Cultural B 

na realização destes. 

Ainda que tornar-se parte da Cultural B não seja a primeira opção de todos os 

integrantes, pois, pelo próprio estatuto, o trabalho não é remunerado, todos o fazem por 

vontade própria. Isto significa que todos os integrantes exercem outra forma de trabalho 

remunerado, o que vai ao encontro de um ponto que tem sido amplamente debatido: o 

jovem busca primeiro a sua própria subsistência para depois ajudar os outros jovens. 

As respostas fornecidas nestes encontros permitem entender que, apesar dos 

movimentos existentes, boa parte da população jovem está alheia ao que acontece no 

município, quer por falta de informação, quer por falta de interesse. Também é possível 

perceber que uma parte dessa juventude que se mostra indiferente se encontra no 

primeiro estágio, procurando os meios de subsistência para que, depois, consiga se 

locomover até os locais de socialização. 
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Quadro 2 – Relação das respostas 
 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Questão do formulário Entrevistado 1 - Henrique Entrevistado 2 - Carlos Entrevistado 3 - Cauê

1. Qual o perfil administrativo 

da ONG?

Conforme os dados coletados, 

em sua origem, 11 dos 

componentes estavam no perfil 

de juventude considerado para 

este trabalho, ou seja, entre 15 

e 29 anos.

Decisões coletivas em 

consenso; Reuniões e 

discussões de conhecimento e 

planejamento.

Proposição do projeto pelos 

membros, leitura e aprovação 

pelo presidente, 

encaminhamento para o 

financeiro realizar.

2. Como os jovens participam 

da ONG?

Não existem associados além 

dos que fazem parte dos 

cargos eletivos; Indiretamente 

como atleta, voluntário, 

público; Acompanhamento 

informal, nos eventos  e 

atividades realizadas, 500 

jovens, em média.

Não tem associados; 

Indiretamente como atleta, 

voluntário e público.

Perfil de 25 a 35 anos na 

administração da ONG; 

Indiretamente como atletas e 

público.

3. Como foi a participação da 

ONG nas plenárias de OP no 

município de SBC?

Não participaram como ONG;

Participaram apoiando 

demandas dos bairros, para 

revitalização de praças com 

espaço para o skate.

Não se envolveram como ONG.

4. Como se deu a participação 

de grupos organizados? E dos 

grupos ligados aos 

movimentos juvenis?

Pouca participação de 

entidades do terceiro setor; OP 

de 2010 foi mais voltado para a 

participação individual dos 

munícipes; algumas tentativas 

de grupos ligados a políticos, 

de situação e oposição.

Não viu. Muitos pais, com 

participações individualizadas, 

com algumas solicitações 

comuns (revitalização das 

praças).

Não sabe de nenhum grupo 

que tenha participado.

5. Qual a sua visão sobre o OP 

e a sua metodologia?

Como ONG, não participou; 

Como munícipe, atendeu as 

expectativas.

Válido; caminho para os 

jovens, que não tem interesse 

nisso.

Não conhece, nem participou 

do OP para formar opinião.

6. Foi detectada alguma 

tentativa de influenciar as 

plenárias por parte de grupos 

diversos, ligados ou não ao 

governo?

Considerado como normal a 

participação de grupos ligados 

a diferentes posições politicas.

Não notou. Não sabe.

7. Quais os canais de 

comunicação utilizados pela 

ONG junto à PMSBC?

Secretaria de Esportes; 

CAJUV.

CAJUV; Comunicação; Guia 

da Cidade.

CAJUV; Comunicação; Guia 

da Cidade.

8. Quais são os planos para os 

próximos anos?

Manter os campeonatos; Criar 

o Centro de Cultura Alternativa 

em SBC

Filiar a juventude que possuem 

no banco de dados, como 

associados; Instituir uma sede 

para a Cultural B.

Instituir uma sede para a 

Cultural B; Ampliar as 

atuações na área musical.

9. Para a ONG, como a 

PMSBC lida com os jovens 

são-bernardenses?

Possui um departamento 

especifico (CAJUV); Ampliando 

a atuação do sócio-cultural 

para profissionalização dos 

jovens.

Acolhe as demandas dos 

grupos, hip-hop, teatro, artes 

circenses e esportes, dando 

suporte.

Atende as demandas por 

esportes em algumas regiões; 

Precisa ampliar e melhorar a 

oferta nos bairros mais 

periféricos.

10. A juventude são-

bernardense está organizada 

em busca de seus interesses?

Não está; Poucos jovens 

sabem que existe e usam o 

espaço destinado pela 

prefeitura, além dos programas 

por ela proporcionados.

Pouco; a própria juventude não 

se interessa; os pais não 

estimulam o conhecimento e 

participação nas ações 

existentes.

Não está; Juventude 

acomodada
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É interessante notar que a ONG tem sua diretoria composta apenas por homens, 

apesar de mulheres praticarem skate, patins inline, bike e demais esportes radicais. 

Como a organização não possui um espaço próprio, a prática dos esportes fica 

confinada aos espaços públicos disponíveis, sendo o Parque Città di Marostica o 

principal. 

Numa breve análise do estatuto da entidade, observa-se que sete dos seus doze 

membros moram no mesmo conjunto condominial, à Avenida Senador Vergueiro, 

2693/2685. Isto pode explicar a composição da organização por vínculos de afetividade: 

fatos possíveis como terem crescido juntos, estudado juntos, terem se interessado 

pelas mesmas atividades a ponto de iniciarem uma organização a partir de objetivos 

comuns. 

O Quadro 2 oferece uma comparação entre as respostas dos entrevistados. Como 

membros atuantes da Cultural B, apresentam algumas diferenças e muitas 

semelhanças nas respostas fornecidas. 

Para a primeira questão, sobre o perfil administrativo da Cultural B, os três 

entrevistados responderam genericamente, relatando a relação existente entre os 

membros da ONG. Neste ponto, enfatizaram que as decisões tomadas sempre são 

unânimes e que, não obstante a estrutura hierárquica, ela se dá mais num caráter pro 

forma, por questões legais, uma vez que a participação efetiva não responde ao 

estabelecimento dos cargos. 

O Entrevistado 2, nominado Diretor de Cultura, Esportes e Eventos, é o membro mais 

ativo da ONG, que atualmente executa muitas ações esportivas, principalmente 

campeonatos de skate. O Entrevistado 3, nominado Presidente da ONG, participa 

diretamente dos eventos a serem realizados, porém não conhece os trâmites que 

existem entre a ONG e prefeitura para a liberação das verbas na realização dos 

projetos, o que contrasta, em parte, com a função que lhe está designada. 
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Aqui se ressalta a informação de que a ONG é registrada formalmente sob um número 

de CNPJ. Esta inscrição possibilita que ela participe de licitações e outras formas de 

relacionamento e concorrência entre empresas privadas e públicas na promoção de 

suas ações. Além disso, também possibilita que ela apresente projetos formais para as 

prefeituras da região para a realização de diversos eventos esportivos e culturais. 

Com a segunda questão, sobre a participação jovem na Cultural B, objetivava-se 

entender a constituição da própria organização, além do público que ela atende. 

Conforme os dados fornecidos e as respostas às entrevistas, atualmente metade da 

Cultural B é constituída por jovens, como relatado anteriormente. Em termos de público-

alvo, a organização foca jovens que participam como atletas dos eventos promovidos, 

voluntários na preparação e execução destes, bem como participantes das oficinas 

oferecidas pela Cultural B. 

Nesta resposta surge um dado importante: a informação de que hoje a ONG não conta 

com associados efetivos, contribuintes regulares. A organização possui apenas uma 

ideia numérica, como revelam o Entrevistado 1: ―mas se a gente botar o pessoal que 

acompanha a Cultural B, pode botar que umas quinhentas pessoas que acompanham 

essas atividades, entendeu? Ai você pode botar que 95% é jovem mesmo, nessa idade‖ 

e o Entrevistado 2: “a gente tem hoje é... cadastrado, um monte de jovem. A gente não 

tem nada assim de beneficio pra ele, pra ele poder fazer uma associação mesmo e dar 

um beneficio pra eles. A gente não tem, mas é o objetivo em breve a gente conseguir 

fazer isso aí.‖ 

O Entrevistado 3 dá indícios do relacionamento que existe com o público participante 

dos eventos realizados pela Cultural B ao dizer: ―Tem o blog do Pretto. A gente tá 

fazendo o nosso site também. Então a gente vai divulgando por aí. Então eles já 

sabem, sempre entram. Toda vez que vai rolar algum evento eles entram ‖. Além de 

informar que estão desenvolvendo um site para se relacionarem com os jovens, a fala 

do Entrevistado 3 mostra que não existe propaganda em massa, de rua, pois quem 

atende aos eventos já conhece o trabalho da ONG e os meios de divulgação que ela 

utiliza, mormente a internet. 
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Na terceira pergunta os entrevistados informam que não houve participação direta da 

entidade nas plenárias de OP em SBC, pois a organização em si não via nenhuma 

necessidade de participação. No entanto, o Entrevistado 2 afirma que a Cultural B 

apoiou ações isoladas em algumas plenárias. Este apoio esteve relacionado à 

reivindicação de melhorias nas praças de alguns bairros de SBC, isto é, à reforma 

destas praças e de alguns espaços que elas possuem para a prática do skate.  

Neste ponto me permito um parêntese para uma constatação proveniente de 

experiência pessoal. Estive como ouvinte em quase todas as plenárias de OP 

realizadas em 2010 na cidade de SBC. Apenas naquela realizada no dia 11 de maio de 

2010, como parte da Região Q13, um pequeno grupo de quatro jovens com skates nas 

mãos tomou a palavra para fazer a reivindicação informada pelo Entrevistado 2: reforma 

na praça e no seu espaço de skate. 

Esta ocorrência também é recordada pelo poder público, como é verificável na fala da 

Diretora de Planejamento Participativo: “Tivemos, no Selecta, um grupo de jovens 

envolvidos com a discussão de áreas de lazer, de pista de skate, que também se 

organizaram e foram pra plenária. [...] É... eles foram de skate...” Este, porém, foi um 

fato isolado e não se repetiu em outras plenárias. 

Tendo em vista as plenárias a serem realizadas em 2011, o Entrevistado 1 avalia que a 

Cultural B deve se preparar melhor e participar, em conjunto com outras entidades, para 

maior força nas proposições. É interessante observar que, para as suas necessidades e 

as do público que ela atende, o que existe atualmente no município é considerado 

suficiente pela ONG. 

Nas plenárias em que estiveram presentes, os entrevistados referem que não notaram 

participação de outras entidades do terceiro setor, mas apenas associações não-

formais de bairros, de mães, do movimento popular. Eles observam que essas 

                                                 
13

 Esta região abrangia os seguintes bairros: Jardim Silvina | Silvina Audi | Monte Sião | Montanhão | Cafezais | 

Parque Selecta | Núcleo Bananal | Golden Park | Biquinha | Pica Pau | Vila São José | Parque São Rafael | Sítio Ponto 

Alto | Represa Baraldi | Jardim Balneário Alvorada | Vila São Bernardo Novo. A plenária foi realizada na EMEB 

Benedito José de Morais, sita à Rua Flora Bulcão Leandro Vertemate, 110 - Jardim Silvina. 
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participações podem estar ligadas a objetivos político-partidários, no sentido de apenas 

reforçar ou criticar os representantes presentes. 

[...] e as entidades que geralmente participam disso não são as entidades de 

juventude, são as entidades de bairro e as entidades de bairro geralmente têm 

um vício muito grande, é um vício político-partidário e vício político-partidário é 

um... vamos botar que 95% das entidades de bairro têm vínculo político e se 

não é o político que... se não é o cara do governo é o cara que vai bater como 

oposição; se é o cara ligado ao governo vai lá pra elogiar. Então, infelizmente, 

as entidades que foram lá, que são mais ligadas a bairro, infelizmente é dessa 

turma aí, não são muito imparciais [...] (Entrevistado 1). 

A fala da Entrevistada 5 diverge, em parte, desta informação, como segue: 

Teve de fato regiões que você tem lá uma SAB, Sociedade Amigos de Bairro, 

que é mais atuante e que, automaticamente, tinha aí uma indicação de qual 

seria sua prioridade, que se organizou e levou a comunidade pra discussão; 

teve outras regiões que tiveram movimentos específicos. Teve um grupo de 

mães, lá, que tinha uma solicitação referente à educação, que se organizou e 

apresentou sua demanda. Tivemos, no Selecta, um grupo de jovens envolvidos 

com a discussão de áreas de lazer, de pista de skate, que também se 

organizaram e foram pra plenária. Então isso ficou muito na característica de 

cada região. Em alguns locais a gente percebeu claramente esses movimentos, 

de organizações que aconteceram de forma anterior às plenárias e 

automaticamente refletiram no resultado das demandas que foram indicadas . 

Porém, no que se refere à movimentação de algum grupo formado por jovens, 

nenhuma além da indicação já mencionada dos jovens skatistas. 

Ao serem indagados sobre a metodologia do OP aplicada em SBC e solicitados a 

opinar sobre a mesma, os Entrevistados 1 e 2 valorizaram a iniciativa, ressaltando a 

importância da sua realização. O Entrevistado 3, no entanto, isenta-se de comentar: 

―Não. Quem fica por dentro dessa parte é o Henrique, cara. Ele fica por dentro de toda 

essa parte. Assim... eu nem entro. Tipo, Relações Públicas total [...]‖. 

Com relação à participação, eles apresentaram opiniões diferentes: o Entrevistado 1 

acredita que não houve divulgação suficiente, principalmente para as entidades do 

terceiro setor, seja por falha ou por intencionalidade dos responsáveis. O Entrevistado 

2, por sua vez, entende que é a própria juventude que não se interessou pelo 

acontecimento. O Entrevistado 3 diz não saber, justificando que não se envolve no 
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relacionamento direto com o poder público. Como dito em outro momento nesta análise, 

o posicionamento do Entrevistado 3 acaba por ser um contrassenso ao seu papel de 

Presidente da organização. 

A falta de interesse do jovem pode ser entendida a partir dos autores consultados para 

a seção ―Jovens, juventude, atitude‖ do primeiro capítulo deste texto, que apresentam 

um jovem inseguro do seu caminho. Existe um entendimento de que a introdução à 

politização surge na escola e no seio familiar, juntamente com a educação moral. 

Nenhum dos três entrevistados soube apontar alguma forma de influência proposital 

nas plenárias realizadas em SBC, embora o Entrevistado 1 reconheça que houve 

exposições isoladas que poderiam ser associadas a grupos ligados ao governo ou à 

oposição. Tais exposições foram identificadas em situações nas quais houve apenas 

reclamações direcionadas, mas sem denotar uma ação conjunta ou preparada por parte 

de algum grupo. 

Cara, se o PPA, o OP é direcionado eu não acredito não. Porque teve gente 

dos dois grupos, tanto de oposição, quanto o central, como dos três grupos, de 

todos os grupos. Não vejo não cara, o que eu vejo até, sinceramente, apesar 

dos vícios e tudo, tem o cara que é ligado meio que à administração; ele 

também bate no que for conveniente pra ele. Se o córrego tá a céu aberto ele 

vai bater também; ele vai falar e na votação é popular véio, é divulgado pra 

todos e todas, entendeu? Não sei se é aquilo que eu falei, se pro terceiro setor 

tá sendo muito bom, tá bem nisso, mas a população tá meu. E o que é votado 

lá é a plenária e não vejo um direcionamento, sinceramente (Entrevistado 1). 

Para se relacionar com a PMSBC, ambos acreditam que a CAJUV atende de forma 

adequada às necessidades da Cultural B e de outras entidades de juventude que 

procuram a coordenadoria. Apontam que as secretarias de Esportes, Educação e 

Comunicação também estão abertas a conversas e entendimentos para realizarem as 

ações pretendidas. 

Como ferramenta em si, o uso da internet, através de e-mail, site e blog, são os canais 

mais acessados para acompanhar o que a PMSBC oferece e concretiza, bem como 

para fazer consultas à administração municipal. 
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Não foi identificada a relação com a Secretaria de Cultura do Município, que poderia 

colaborar com as ações da ONG fornecendo equipamentos e pessoal, pois mesmo que 

o caráter principal destas atividades seja esportivo, todos os eventos passam pelo 

campo cultural dos envolvidos, afinal escolheram determinado esporte para praticar por 

terem se identificado com essa ou com aquela cultura. 

Os entrevistados indicam planos ambiciosos para as próximas ações da Cultural B. 

Num primeiro momento, a intenção do Entrevistado 2 se apresenta como a mais viável: 

associar os jovens arrolados no banco de dados da ONG, a fim de que se tornem 

membros plenos da entidade. Essa associação, ainda que sem contrapartida em 

termos de benefícios, pode desembocar em politização dos pretendidos novos 

membros, até mesmo influenciando os rumos da própria Cultural B. 

De acordo com os entrevistados, na esteira dos planos está o estabelecimento da sede 

própria, um local físico de referência que possa concentrar a administração e recepção 

da Cultural B. Atualmente a entidade está cadastrada com a sede na residência do 

Entrevistado 3, conforme o estatuto informa. 

Os dois objetivos acima são razoáveis e podem ser conquistados em conjunto, ainda 

que de forma independente um do outro. Aliás, podem ser complementares. O local da 

sede (é o que pode ser entendido da fala dos Entrevistados 1 e 3) serviria ao Centro de 

Cultura Alternativa14, desejado para exposição e centralização das necessidades 

apresentadas. 

Os objetivos de curto prazo foram atingidos dentro do mandato da atual diretoria, ou 

seja, tornar a Cultural B uma referência na promoção de eventos esportivos 

alternativos. 

                                                 
14

 Entende-se como Cultura Alternativa, neste estudo, representações dos movimentos  underground, tais como o 

punk-rock, gótico, grunge, straight edge (contrários a qualquer substância que prejudique o corpo), poesia marginal, 

literatura beatnik. Em outras palavras, a Cultura Alternativa é compreendida como tudo o que não é parte daquela 

considerada a cultura do grande público. 
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Na forma como enxergam a relação institucional que a PMSBC possui com os jovens 

de SBC, os entrevistados enfatizam a importância do órgão destinado exclusivamente a 

eles, a CAJUV. Explicam a complexidade do órgão, que lida com diferentes secretarias 

dentro da administração pública, uma vez que a juventude demanda a atenção de 

diferentes atores. Ainda, a história da CAJUV demonstra que ela esteve, em sua 

primeira década de existência, focada na execução de atividades socioculturais 

inclusivas abrangentes. 

Em 2001, assumiu o José Luiz do Prado, jornalista. O Zé Luiz deu um impulso 

muito grande na política de juventude aqui no município. Uma pessoa com uma 

visão muito clara. Era ator, jornalista, sensível para as atividades e para as 

ações sociais. Ele impulsionou muito o Juventude como atividade sociocultural. 

O Juventude pegou a cara do sociocultural com a influência do Zé Luiz 

(Entrevistado 4). 

Este discurso aponta para um órgão público que também está se desenvolvendo. 

Segundo os entrevistados, apenas nos dias atuais a CAJUV tem pensado em oferecer, 

além das oficinas socioeducativas que já oferece, também cursos voltados para a 

formação profissional dos jovens, capacitando-os a exercerem alguma forma de 

trabalho, de modo que possam se lançar no mercado de trabalho e receber pela sua 

mão-de-obra. Isso é identificável na fala do coordenador da CAJUV: 

E a gente deu uma outra vertente, que foi uma sugestão e reivindicação da 

juventude. Hoje ela precisa se preparar pro mercado, super acirrado. Então a 

gente vem trabalhando isso com os jovens, a importância da qualificação, da 

iniciação profissional. E nós não temos a vertente de trabalho de 

profissionalizar. [...] Para que o jovem possa gestar isso como um business, 

trabalho e geração de renda (Entrevistado 4). 

Essa é uma etapa importante da vida do jovem, pois permitirá alguma tranquilidade 

financeira que, por sua vez, pode impulsioná-lo a buscar mais formas de aprimoramento 

pessoal que o promovam profissionalmente, gerando para este indivíduo as condições 

objetivas necessárias para que ele se proponha a ajudar outros jovens. O Entrevistado 

4 toca em um ponto essencial neste processo de relação poder público e juventude 

quando afirma: “O que nós podemos falar que contemple todo o estado de SP na 

política de juventude? Desenvolvimento sustentável e empregabilidade. Geração de 

trabalho, renda, emprego”. 
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Quanto ao preparo e interesse do jovem em se mobilizar em prol de interesses comuns, 

os entrevistados acreditam que a juventude são-bernardense não está preparada para 

defender os próprios interesses na arena pública, sendo incapaz de se organizar – uma 

avaliação bastante pessimista da categoria. Os entrevistados elegem como os 

principais motivos para este argumento: 

(a) Falta de interesse do próprio jovem, “[...] Vejo muito desinteressada a juventude, 

muito pouca gente que movimenta as coisas [...]” (Entrevistado 1), que por facilidade de 

acesso ao consumo e à informação não vislumbra as mazelas que o afligem e, assim, 

não tem ―pelo que lutar‖. ―Como que você tem 3 ou 4 movimentos? É, a juventude é 

bem fraca, eu acho. Sem ideologia, sem interesse‖, avalia o Entrevistado 1.  

Não, nada. Isso não rola nem com a gente que é mais velho, irmão. Sabe, 

ninguém faz nada aqui. Vendo essa parada que rolou no Egito você pensa que 

podia mudar tanta coisa e a gente não muda nada. Do mesmo jeito que a gente 

vê que nossos pais, nossos avós são acomodados, eles também são. Cara, é o 

modo brasileiro: a gente é acomodado. Se eu conseguir comprar um carro, tá 

ótimo! [...] Então a molecada não se junta, não. Pra ficar reclamando, 

reivindicar? Quem tinha de fazer isso é a gente que já sabe das coisas. Eles 

ainda estão aprendendo, tem muito que crescer, ainda se formando, 

descobrindo o que quer. Acha que sabe o que quer, a maioria das vezes não 

sabe o que quer. Eles se juntam pra fazer o que eles gostam. Quando a gente 

era moleque se juntava para fazer o que gosta. Se eu curto tocar, pegava os 

meus amigos e ia tocar. Que se dane o mundo, sabe? Queria comprar minha 

guitarra, ou minha batera e resto que se dane! E eles são iguaizinhos. É uma 

cultura nossa cara! Isso não vai mudar. Vai mudar quando o povo parar de 

poder comprar uma televisãozinha, um carrinho. Aí eu acho que a coisa vai 

começar a pegar, sim. Mas enquanto o governo conseguir distribuir a renda 

legalzinha pra pessoa achar que está bem, de boa cara...  (Entrevistado 3). 

(b) Como não existe interesse, os jovens desconhecem a existência do órgão municipal 

a eles destinado. 

(c) Necessidade de apoio/estrutura familiar, incentivando o jovem a não ficar sem 

atividade no período em que não está na escola, cuidando para que não sofra assédios 

sociais: “Acho que a família, dentro de casa, falta muito isso, né... não conversam 

muito, depois você vê por onde essa molecada vai” (Entrevistado 2). 
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Para auxiliar na análise destas informações, o Quadro 3 contém uma comparação dos 

objetivos iniciais da pesquisa e as respostas fornecidas pelos entrevistados. Cada 

pergunta foi relacionada com um aspecto das metas do estudo. 

 

Quadro 3 – Objetivos de Pesquisa e Resultados 

 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

O que se objetiva descobrir Resultados encontrados

Verificar a composição de juventude na 

adminsitração da ONG.

Conforme os dados coletados, em sua origem, 11 

dos 12 associados fundadores estavam no perfil de 

juventude considerado para este trabalho.

Verificar se a juventude presente na ONG é 

atuante.

À parte da diretoria, os jovens atuam 

principalmente como participantes dos eventos no 

papel de atletas, voluntários e público.

Verificar como a ONG lidou com o oferecimento de 

OP, um fórum para expor as necessidades e 

solicitar encaminhamentos.

Não participou como ONG, apenas os associados, 

individualmente.

Verificar se há alguma relevância dos grupos 

organizados na composição do OP de SBC.

As plenárias foram direcionadas à população e não 

às entidades de qualquer tipo. A participação 

destes foi isolada.

Verificar se existe alguma forma de conhecimento 

e entendimento sobre o que é o OP.

Demonstram terem participado de algumas poucas 

plenárias do OP, porém, com limitações sobre a 

própria participação individual, entendendo que a 

plenária é um lugar para reivindicação somente.

Verificar se a ONG é capaz de entender os 

acontecimentos municipais.

Demonstram certa ingenuidade, que pode ser 

atribuída ao fato de não terem participado das 

plenárias como poderiam, com mais interesse.

Verificar como a ONG busca meios para suprir 

suas necessidades e interesses.

Articula-se junto ao departamento de juventude 

(CAJUV), Secretarias de Esporte, Comunicação e 

Educação.

Verificar como a ONG lida com questões e 

objetivos administrativos, como planejamento.

Decisões tomadas em conjunto; planejamento para 

os próximos anos, com busca de cadastramento 

de membros e instalação em sede própria.

Verificar como é enxergada a relação entre poder 

público e juventude

O orgão de juventude acolhe demandas sócio-

culturais, porém, ainda está incipiente no que diz 

respeito a oficinas profissionalizantes.

Verificar a visão da ONG sobre o jovem cidadão 

são-bernardense e sua politização.

A juventude está desinteressada, seja por falta de 

incentivo dos pais, seja por comodismo.



82 

 

Desta forma, pode-se retomar os objetivos iniciais da pesquisa e entende-los. Fica claro 

que as entidades de juventude não participaram organizadamente das plenárias 

municipais de OP tanto por não entenderem o seu mecanismo de funcionamento como 

por ainda estarem iniciando nestes novos procedimentos participativos. 

O próprio município está aprendendo com a implantação das plenárias de PPA e OP. 

Neste sentido, dentro de algum tempo será possível identificar melhor a atuação dos 

atores envolvidos, desde os munícipes individualmente até as entidades mais 

organizadas. Os próprios entrevistados sugerem que pretendem se articular para 

participarem efetivamente do OP 2011 do município e ajudar outras organizações. 

Comparativamente, os entrevistados da ONG deixam claro que os jovens estão 

dispostos a enfrentar riscos em projetos que lhes são desconhecidos; estão dispostos a 

errar e a enfrentar estes erros. Fica patente que a educação formal não é garantidora 

do sucesso da empreitada de um jovem. 

Mesmo tendo criado uma reputação ao longo dos anos, seja pelas suas ações, seja 

pela ação individual dos seus membros, a Cultural B demonstra possuir certa 

dependência de órgãos municipais no que toca à cessão de incentivos às atividades 

promovidas pela ONG. A organização buscou novos municípios, novas entidades e até 

mesmo o Consórcio Intermunicipal como meios para atingir os seus objetivos 

(esportivos, inicialmente). Entretanto, conta com a propaganda das suas realizações, 

com a promoção do ―selo de qualidade‖ da entidade. 

A gente tá no caminho certo, já batemos muita cabeça, e por mais que seja com 

pouca verba, a gente faz as coisas bem feitas, sabe? Nunca deu um problema. 

Espero isso, cara, que a gente consiga trazer mais pessoas que sejam como 

nós, de não ficar acomodado, e que queriam fazer alguma coisa pelos  outros. 

Acho que falta isso, no geral. ―Ah, mas eu não tenho uma ONG‖. Tudo bem, 

você pode ter uma outra forma de ensinar e ajudar alguém. Se você tem algum 

conhecimento e puder passar pro maior número de pessoas, você já vai estar 

ajudando (Entrevistado 3). 

 

4.2 O poder público e os jovens 
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Os dois departamentos da PMSBC consultados para a pesquisa trazem um 

alinhamento semelhante entre si, o que já era esperado. Como consequência, 

compartilham visão e expectativas sobre o jovem são-bernardense. 

O Entrevistado 4 aponta a visão que a CAJUV tem sobre o jovem ao dizer das ideias de 

expansão do próprio programa, quando identifica as dificuldades encontradas pela 

juventude: “Hoje ela precisa se preparar pro mercado super acirrado. Então a gente 

vem trabalhando isso com os jovens, a importância da qualificação, da iniciação 

profissional. E nós não temos a vertente de trabalho de profissionalizar”. Isto vai ao 

encontro da análise de Corrochano, já na conclusão da sua pesquisa, sobre as 

diferentes formas como os jovens encaram o mundo do trabalho, mas sem nunca deixar 

de procura-lo, por mais diferentes que sejam as suas motivações. 

Mesmo entre aqueles que avaliaram de modo mais positivo a sua participação, 

era explicíta a necessidade de ações que os apoiassem não apenas no 

presente, mas também no futuro, e especialmente no campo do trabalho, dado 

o cenário ainda restrito desse universo (CORROCHANO, 2008, p. 317). 

O Entrevistado 4 revela alguns posicionamentos da coordenadoria pela qual é 

responsável e, com isso, parte da visão da PMSBC sobre como lidar com a juventude: 

“Nós iniciamos o jovem para ele curtir o gosto pela profissionalização, que ele descubra 

o que ele pode exercer como vocação profissional.” 

A juventude tá muito conectada à internet e também tá preocupada com a sua 

subsistência, a sua sobrevivência e a sua sustentabilidade.  [...] Nós estamos 

criando alguns produtos com o lixo eletrônico: mobiliário, artesanato, bijuteria. 

Para que o jovem possa gestar isso como um business, trabalho e geração de 

renda (Entrevistado 4). 

A Tabela 4 traz algumas informações sobre o credenciamento da população para as 

plenárias de OP realizadas ao longo do ano de 2010. Como informa a Entrevistada 5: 

A gente sempre trabalha com duas realidades. A gente tem o número de 

pessoas que se credenciam na plenária e os participantes. [...] Então, todas as 

plenárias a gente teve esse credenciamento. Esse processo é todo 

informatizado, até mesmo para garantir a lisura, a credibilidade dessa discussão 
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e aí a gente tem, a partir do credenciamento de cada plenária, o levantamento 

do perfil desses participantes e em 2010 a gente percebeu, tanto em questão 

de gênero, o número de homens e mulheres que participaram ficou bastante 

equilibrado (Entrevistada 5). 

O credenciamento se dá pelo número de habitantes da região presentes na plenária. 

Porém, isso não significa que todos apresentaram demandas ou mesmo que votaram 

pela eleição das demandas na(s) plenária(s) em que estiveram. 

 

Tabela 4 – Participação, por faixa etária, nas plenárias de OP de SBC em 2010 

Perfil Quantidade % 

de 18 a 29 anos 1.521 15% 

de 30 a 39 anos 2.129 21% 

de 40 a 49 anos 2.738 27% 

de 50 a 59 anos 2.129 21% 

mais de 60 anos 1.622 16% 

Total 10.140 100% 

Fonte: Dados fornecidos pela PMSBC, 2011, no prelo. Elaborado pelo autor. 

 

Aqui cabem algumas considerações. A prefeitura não divulgou os números de 

participação dos menores de 16 anos, em idade eleitoral. Afora esta parcela, pode-se 

identificar que a quantidade de jovens participantes é muito pequena se comparada às 

outras faixas etárias, sendo menor até mesmo do que a dos considerados idosos. Esta 

informação pode ser um indicador da falta de interesse dos jovens em conhecer o que 

acontece no município. 

Tanto que no próprio conselho do orçamento a gente tem hoje, é um número 

menor, mas a gente tem jovens que participam como conselheiros. Agora ainda 

é um trabalho que a gente precisa avançar muito na discussão, principalmente 

nesse segmento da juventude (Entrevistada 5). 

Pode-se tomar estes números e compará-los aos dados municipais fornecidos pela 

PMSBC no caderno Sumário de Dados 2009, ano-base 2008. Ali é indicado que a 

população total de SBC consta de 801.580 habitantes. Isso significa que apenas 1,27% 
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da população de SBC participaram das plenárias de OP em 2010. Contudo, também é 

preciso verificar se a divulgação foi bem realizada, se houve alguma forma de restrição 

de acesso, se são necessárias modificações nos critérios de participação. 

O IBGE (números iniciais do Censo de 2010) informa que existem 765.203 habitantes 

na cidade de SBC. Ainda que o número seja diferente daquele apresentado pela 

prefeitura, ele permite calcular que apenas 1,33% dos munícipes teriam participado das 

plenárias do OP. 

Ao se assumir como pressuposto que todos os participantes das plenárias são eleitores 

(pois o voto é obrigatório no Brasil), ainda que não necessariamente registrados para 

votar em SBC, o resultado é que os 10.140 munícipes participantes dos fóruns 

correspondem a 1,88% do universo eleitoral de SBC, estimado em 539.726 eleitores. 

Ainda a partir desta informação, ao se proceder a uma comparação com os dados 

fornecidos pelo mesmo documento, chega-se a apenas 1,76% da população jovem (na 

faixa etária alvo deste estudo) participando das plenárias, corroborando a noção da 

falta de interesse dos mesmos. 

 

 

Tabela 5 – Total da população jovem 

Perfil Homens % Mulheres % Total % 

de 15 a 19 anos 34.395 17,14% 34.752 17,32% 69.147 34,47% 

de 20 a 24 anos 33.233 16,57% 34.830 17,36% 68.063 33,93% 

de 25 a 29 anos 30.302 15,10% 33.105 16,50% 63.407 31,61% 

Total 97.930 48,81% 102.687 51,19% 200.617 100% 

Fonte: IBGE, Contagem Populacional 2007. Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 5 faz uma comparação interessante entre a distribuição dos perfis de gênero 

para a população jovem do município. Nota-se que o IBGE estima um total de 
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200.61715 jovens. Uma comparação destes dados aqueles fornecidos pela Secretaria 

de Orçamento e Planejamento Participativo de SBC, verificados na Tabela 4, demonstra 

que apenas 0,76% de todos os jovens do município se cadastraram nas plenárias. 

É um número surpreendentemente baixo de jovens participantes. Os dados do IBGE 

são ligeiramente inferiores aos divulgados no Sumário de Dados de SBC (200.617 

contra 215.595). No entanto, esses números permitem aferir que os jovens ainda não 

têm a vida política no seu horizonte de importâncias, o que corrobora as impressões 

dos entrevistados, que afirmam que a juventude não demonstra interesse, que não tem 

estímulo para tal. 

Os jovens que já estão próximos aos 29 anos podem não se preocupar com questões 

políticas, pois estão em pleno auge de construção de carreira profissional, embora 

ainda tentando definir o que querem e onde gostariam de trabalhar. Os mais novos, 

próximos à casa dos 20 anos, ainda estão pensando em buscar uma educação formal, 

seja terminar o ensino básico e médio, seja o superior. 

O crescimento do consumo no Brasil nesta última década também contribui para que o 

jovem não tenha interesse em participar socialmente da política.  

A gente fala desse consumismo que foi criado pela nossa sociedade.  Um 
televisor como aquele [aponta um], que está em torno de uns quatrocentos 
reais. Se ele queimar e eu levar ele pra arrumar, o custo do concerto é o custo 

de um equipamento novo, ou seja, prefiro comprar um novo que tenho uma 
garantia de um ano, com peças novas, do que consertar. O que eu faço? Jogo 
no lixo (Entrevistado 4). 

 

O jovem, de uma forma ou de outra, possui fácil acesso ao consumo dos itens que 

deseja. Para adquiri-los, ―faz um bico‖, aceita um emprego temporário e, em alguns 

casos, comete atos criminosos. Como diz o Entrevistado 4, “As organizações de bairro 

estão mais antenadas aos quesitos regionais e sociais do que o terceiro setor juvenil. O 

                                                 
15

 Informações disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=354870#>. Acesso 

em: 20 jan. 2011. Quando da busca por esta informação somente os primeiros resultados absolutos do Censo 2010 

estavam liberados, apontando apenas o número total de habitantes do município, estimado em 765.203. Assim, não 

foram divulgados os dados atualizados por faixa etária da população de SBC, existindo para consulta atual apenas os 

resultados da Contagem Populacional 2007, que são os utilizados nesta pesquisa. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=354870
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juvenil está pensando só no seu umbigo”. Não sente mais necessidade de lutar pelas 

grandes questões geradoras e edificadoras de possíveis mudanças nas sociedades. 

O processo político da democracia existente no Brasil permite esse comportamento. 

Pode ser necessário algum acontecimento mais incisivo para que a juventude se 

mobilize, inteire-se e participe da vida pública, pois ela tem competência para iniciar 

empreendimentos e organizações, assim como para cuidar da administração das 

mesmas. 

E a intenção, para além dessa questão da plenária, nós queremos fazer uma 

discussão com alguns segmentos da sociedade, alguns grupos que, de fato, a 

gente precisa envolver mais nessa discussão. E isso é um trabalho mesmo em 

parceria com as diversas secretarias. Então, no caso, a gente tem a 

coordenadoria da juventude, a gente tem SEDESC, outras áreas que a gente 

vai discutir especificamente, como desenvolvimento econômico, educação, num 

processo de mobilização mesmo (Entrevistada 5). 

As próximas plenárias de OP podem servir para uma maior inserção dessa parcela da 

sociedade. Entretanto, devem contar com um estímulo por parte do poder público 

através da promoção de mais ações publicitárias nos jornais locais, divulgação ampla e 

que abranja tanto o munícipe quanto as organizações existentes no município, 

entendendo que este estrato social, a juventude, decidirá, num futuro próximo, os 

rumos eleitorais de SBC.  

Como diz o Entrevistado 4, o poder público também espera que a juventude compareça 

em maior número: “O terceiro setor, depende, identifica que existe um canal de 

participação. No OP deste ano [2011], pode ter certeza que a assiduidade vai ser muito 

maior do que dos dois anos anteriores juntos”. Também a Entrevistada 5 avalia: “No 

caso especifico da juventude, a gente tem muitos desafios, né. A gente tem muitas 

questões que envolvem políticas especificas pra juventude que precisam ser 

qualificadas. E a participação da juventude no OP é indispensável”. 

Dessa maneira, 

A partir do momento que a gente cria uma lógica no governo, que todos os 

novos investimentos, as grandes ações vão ser debatidos no OP, significa que 
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as juventudes, a terceira idade, deficientes e outros segmentos precisam se 

apropriar dessa ferramenta, porque se não a gente compromete o resultado 

dessa política (Entrevistada 5). 

Isso mostra que o poder publico, ainda que no discurso, tem se preocupado com as 

ações a serem realizadas para trazer junto a si os setores da sociedade que 

consideram relevantes. A juventude está contemplada nesta perspectiva: 

Cada vez mais publicizar as plenárias e convidar para que as pessoas vão às 

plenárias e indiquem ao seu coletivo algo que beneficie tanto o Y, Z, K.  Vai ser 

um construtivo coletivo. Nós, como gestores de políticas de juventude, estamos 

juntos nesse trabalho: ―ó, você quer uma melhoria pra sua praça, o seu 

esporte? Vai pra plenária, vamos discutir isso na plenária, juntos‖. E essa ação 

que beneficia o seu skate, a sua praça, ela beneficia outras pessoas. Que a 

terceira idade possa ter uma complementação. Que nós podemos trabalhar 

com o desenvolvimento local, a política ambiental, garantir isso no orçamento 

participativo do ano vigente, enfim, a gente vem trabalhando nesse sentido e é 

o caso, neste ano, que a juventude vai participar muito mais. Não só a 

juventude; a população vai participar mais. No ano seguinte vai ser muito mais, 

porque as pessoas estão começando a descobrir que elas podem fazer. Porque 

que eu vou ficar pedindo pro advogado se eu posso ir direto falar com o juiz? 

Não precisa ter interlocutor. O governo quebrou essa prática; todos e todas 

podem participar (Entrevistado 4). 

O discurso da Entrevistada 5 se mostra alinhado com o do Entrevistado 4 quando 

afirma: 

Essa juventude tem uma grande responsabilidade no futuro da nossa cidade. 

Então como essa juventude, de fato, se apropria de canais como esse, que é o 

PPA e o OP, como ferramentas de ser protagonistas da ação que a gente 

pretende para o futuro da nossa cidade. Eu acho, na minha opinião, 

especificamente, que a gente tem sim na nossa cidade várias organizações, 

vários movimentos nessa questão da juventude que tem potencial para essa 

discussão, que tem condição de agregar muito, mas que ainda precisa de um 

pouco mais de sensibilização para essa discussão (Entrevistada 5). 

Segundo a análise do Entrevistado 4, transcrita abaixo, a pouca participação jovem nos 

processos participativos do município pode se dever à novidade destas práticas em 

SBC. 

Conversando com o coordenador de juventude de Diadema, não tem esse 

mesmo estereótipo, mas o jovem tá antenado, bem informado. O jovem 

participa muito mais das plenárias de OP lá do que aqui, porque lá tem uma 

cultura do OP, até pela gestão do governo. E aqui o governo do PT, com sua 

base de coalizão, está implementando agora. Então ele tá desmistificando um 

tabu, quebrando paradigmas, ―e aí, será que a gente vai lá pra participar das 

plenárias do OP? Será que a gente não vai lá e vai ter uma política partidária?‖ 
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Plenária de OP não discute política partidária. Plenária de OP é pra discutir o 

destino daquela localidade especifica e o que nós faremos para o ano seguinte, 

e assim sucessivamente. Com a participação da juventude nessas plenárias eu 

acredito que a gente vai resolver muito, muito, muito (Entrevistado 4). 

A partir do material coletado tanto com a ONG jovem como com os representantes do 

poder público, pode-se perceber que a participação da juventude de SBC nos 

processos democráticos do município ainda está em construção. Talvez as políticas de 

participação, se bem esclarecidas para todos os munícipes, sejam justamente o ponto 

de partida para despertar no jovem o interesse pela gestão pública e suas formas de 

concretização. 

Dentro dessa perspectiva, o poder público de SBC enxerga a juventude como um ator 

importante para os planos políticos que pretende desenvolver para o município. Não 

demonstra ignorar esta parcela da população, mas ainda está desenvolvendo políticas 

que supram as demandas que a juventude suscita. 
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5 ANÁLISE FINAL E PROPOSTAS 

 

Este trabalho nasceu de uma inquietação jovem para entender não apenas onde a 

juventude de SBC se insere, mas também o próprio autor, que se vê parte desse grupo. 

A ideia inicial da pesquisa era compreender os mecanismos de relação do poder 

público municipal com a população. Porém, no decorrer do processo, ficou claro que 

trabalhar dentro do universo da juventude era algo necessário, pois é um tema ainda 

em exploração e carente de entendimento, além de serem poucos os jovens que falam 

de jovens. 

Para isso, optou-se por realizar um estudo de caso com uma ONG nascida e 

estabelecida em SBC e que fosse, em essência, formada por jovens. O intuito era 

estudar a capacidade de organização da juventude em um grupo formal com a 

finalidade de verificar a sua habilidade para se organizar politicamente. 

Os jovens são-bernardenses sentem necessidade de participar. Entretanto, pelo 

aspecto objetivo e psicológico, ainda precisam e querem que suas necessidades mais 

imediatas, como trabalho e renda, sejam supridas antes de poderem se dedicar a uma 

construção coletiva mais ampla a partir do espaço público.  

Esta pesquisa revela alguns aspectos interessantes da juventude de SBC, dentre os 

quais a constatação de que ela ainda não está preparada para assumir o papel que lhe 

é esperado. Com toda a expansão econômica experimentada pelo país, bem como as 

crises familiares e municipais que ela traz, a realidade dos jovens em 2011 é diferente 

da realidade dos jovens de outros períodos históricos. E nem poderia ser de outro jeito. 

Fica claro para este pesquisador que os jovens são capazes de se organizarem em 

grupo, associações, ONGs ou empresas legalmente constituídas. Igualmente claro fica 
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que esta capacidade independe do estudo formal ministrado nas escolas e 

universidades, como demonstraram os próprios entrevistados. A educação fundamental 

e média é importante para a constituição do jovem na sociedade, porém, ela não 

garante ferramentas para lidar com os obstáculos que este jovem poderá enfrentar 

durante o seu percurso de vida. Os jovens são-bernardenses estão dispostos a 

aprender a cada etapa, melhorando o desempenho de suas empreitadas a cada 

tentativa. 

No entanto, a juventude atual ainda não está preparada para se articular em prol das 

suas necessidades. A oferta de oficinas socioculturais pelo poder público tem se 

mostrado, até o momento, suficiente aos olhos desta juventude, ainda que os próprios 

jovens entendam que precisam, num primeiro momento, de oficinas profissionalizantes 

para conquistar sua subsistência e, assim, poderem realizar as outras oficinas com 

mais tranquilidade e propagar esta conquista para outros jovens. Parece haver uma 

ausência de compreensão do que significariam as políticas públicas de juventude. 

A partir de relatos que afirma terem sido feito pelos próprios jovens, o próprio poder 

público começa a entender essa necessidade. Porém, o órgão da PMSBC que está 

incumbido de representar a juventude não quer se dissociar da “vertente sociocultural”. 

Entende a demanda por trabalho e renda e propõe supri-la, mas não fica claro se seria 

da forma como os jovens esperam; evidente fica apenas que é da forma como a própria 

coordenadoria entende que deva ser feito. 

Aqueles que podem se dedicar à busca coletiva dos interesses da juventude assim o 

fazem, porém, de maneira limitada. Um trabalho esclarecedor, partindo dos próprios 

jovens para eles mesmos, explicando o funcionamento do OP e estimulando a sua 

participação nessas plenárias, ainda que individual e não coletivamente, é importante e 

pode gerar, para o município e para os jovens, meios de entendimento e melhoria nas 

condições de relação entre ambos. 

Os jovens são-bernardenses carecem de atenção do município e das organizações. 

Carecem de objetivos sociais a conquistar, mas só se engajarão nestas militâncias com 
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vistas a contribuir com o bem comum se puderem ter certa independência, inicialmente 

financeira. Estão plenos de projetos, ideias e sonhos. São capazes de tentar, errar; 

tentar, errar; tentar e errar de novo até acertarem, pois têm o vigor da juventude 

consigo. 

Ainda que existam projetos e coordenadorias públicas direcionadas à juventude, estas 

estão limitadas pelo próprio universo que atendem, pela localização geográfica de seus 

edifícios e pela divulgação destes projetos, que não chega a todos. 

Os jovens entendem a si mesmos e podem encontrar menos dificuldade em lidar com 

os seus iguais. Portanto, esperamos que este trabalho seja capaz de estimular a 

pesquisa feita pela juventude para a juventude. 

É preciso aprofundar as pesquisas e ampliar o universo de juventude. O campo das 

Ciências Sociais Aplicadas é vasto e contempla diferentes possibilidades de estudos 

dentro da área. A Fundação Salvador Arena, juntamente com a Fundação Getúlio 

Vargas, lançou, em 2009, uma pesquisa sobre o Terceiro Setor em SBC. É um 

levantamento rico, disponível para consulta na internet e que pode indicar diversas 

organizações como opção de pesquisa. Além disso, é possível mapear as entidades 

que trabalham com juventude e, a partir daí, realizar um levantamento quantitativo, a 

fim de que este mapa se torne mais claro. 

Pode-se pensar em estudos de empresas com fins lucrativos, criadas e geridas por 

jovens de SBC, que visem a análises estatísticas, financeiras, de relacionamentos, de 

inovações administrativas e tecnológicas que os jovens desta geração, ligados na 

internet, trazem às suas empresas. Nesta perspectiva, outra possibilidade é analisar o 

comportamento dos jovens cidadãos nas empresas que existem em SBC, entendendo 

como se relacionam com outros perfis etários e outros perfis hierárquicos, além de 

descobrir se contribuem para alguma inovação ou resultado dentro destas 

organizações. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Modelo) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: ―UMA JUVENTUDE ORGANIZADA E PARTICIPATIVA: DECISÕES 

E SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EM 

SÃO BERNARDO DO CAMPO‖ 

Nome do Pesquisador: João Gremmelmaier Candido 

Nome do Orientador: Prof. Dr. Luiz Roberto Alves 

 
1. Natureza da pesquisa: o Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, 

que tem por finalidade entender se os jovens são-bernardenses conseguem gerir uma 

organização civil pública e se estas são capazes de se mobilizar para participarem da 

vida pública do município de São Bernardo do Campo, influenciando e articulando junto 

com o poder público municipal. 

2. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo, o Sr.(a) permitirá que o 

pesquisador colha dados através de questionários a serem preenchidos pelo Sr(a). O 

Sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o Sr.(a), seja 

financeiro, moral ou ético. Sempre que quiser, poderá pedir mais informações através 

do telefone do pesquisador do projeto e, se necessário, através do telefone do Comitê 

de Ética em Pesquisa. 

3. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não oferece danos ou 

prejuízos aos participantes. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. 

4. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador e o orientador terão conhecimento dos dados. 

5. Benefícios: ao participar desta pesquisa, o Sr.(a) e todos os demais participantes da 

ONG serão beneficiados pelos resultados indicados pelo trabalho, podendo este 

contribuir para o fortalecimento de ações articuladas entre os representantes da 

juventude, sinalizando aos governos locais, universidades e instituições ligadas aos 

jovens a importância do tema. O pesquisador se compromete a divulgar os resultados 

obtidos. 
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6. Pagamento: o Sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa.  

 

________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Orientador 
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ANEXO B – Transcrição das Entrevistas 
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ENTREVISTA 1 - SR. HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES 
 
SOBRE O ENTREVISTADO 

Nome: HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES 

Idade: 30 

Cargo: 
CONSELHEIRO e AGENTE DE ATIVIDADES INTERMUNICIPAIS 
(Nomeado) 

Trabalha na ONG 

desde: 
SUA FUNDAÇÃO, EM 2007. 

Escolaridade: SUPERIOR INCOMPLETO EM GESTÃO AMBIENTAL - CURSANDO 

 

Breve apresentação da Entidade ONG Cultural B: 

A gente é um grupo que sempre desenvolveu. A gente vem das ações mais culturais, né; a gente já é de 

um grupo que sempre mexeu com música, esporte há muitos anos, né, desde o começo dos anos 90, né. 

E que que aconteceu? A gente, com o tempo, veio se fortalecendo no cenário musical, mais no musical 

que o esportivo na década de 90, organizamos alguns shows em alguns lugares importantes. Fora que a 

gente sempre teve banda, sempre teve um coletivo mais artístico: parte cultural, musical, curta metragem, 

fanzine, pintura, tal tal tal. E a partir de 2000 a gente montou, a gente começou a mexer com o skate, 

com o esporte que faz parte de todo o eixo musical que a gente sempre mexeu, que é o underground
16

, 

né, e a gente sempre andou; todo mundo era skatista e tal. Então começamos a mexer com campeonato 

de skate. Em 2003 a gente montou nossa primeira ONG, que chamava ―AECERA‖ - Associação de 

Ecologia, Cultura e Esportes Radicais. E foi um piloto; e viu o que dava certo e o que não dava certo, 

principalmente na hora de montar uma diretoria, de você montar, porque de vez em quando não é os 

melhores técnicos e nem todos formados em faculdades que é a melhor diretoria pra se montar, 

entendeu? De vez em quando é difícil você montar com um monte de gente que você pensa que sabem; 

aí quando você bota o plano em ação os caras não ajudam e geralmente atrapalham. Então a gente 

montou essa primeira como piloto. E a gente fez, já começou fazendo, circuito municipal de skate, já 

começou fazendo parceria com o interior tal. Isso em 2003. Aí, em 2004 a gente continuou fazendo o 

circuito de skate em SBC; só já não fazia mais com a ONG. A gente fazia com um nome que tava sendo 

usado, que era CK3, mas não era nem empresa nem nada, como se fosse um grupo, um coletivo cultural 

esportivo. Que que aconteceu? Em 2005 a gente continuou fazendo pela CK3; em 2006 também, 

atividades esportivas. Em 2007 a gente acertou na fundação da Cultural B em termos de diretoria, de 

pessoal, de tudo isso, porque a gente já tava com um trabalho, desde 2000, esportivo e cultural. Cultural 

desde 95; esportivo desde 2000; experiência com o terceiro setor desde 2003. Então a gente já tava 

pronto pra montar realmente uma entidade que funcionasse. Ai a gente fundou a Cultural B em 2007 com 

uma diretoria totalmente, um pessoal totalmente envolvido, assim, na parte cultural, esportiva. Mas um 

                                                 
16

 Underground, subterrâneo. São parte da representação dessa cultura os movimentos de punk-rock, góticos, grunge, 

straight edge (vegetarianos extremos), poesia marginal, literatura beatnik. De um modo geral, aquilo que não é parte 

do cotidiano do grande público. 
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pessoal... alguns que de repente até não atuam tanto, mas pelo menos eles apoiam e não atrapalham. 

Essa foi a fundação da Cultural B; foi nesses moldes. 

 

A Cultural B, a diretoria são 7 pessoas: a diretoria executiva e um conselho de 5 pessoas, 3 titulares e 2 

suplentes. Uma diretoria de presidente e vice-presidente, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro, 

primeiro administrativo e segundo administrativo e um diretor de esporte, cultura e eventos. 

 

1. Qual é o perfil administrativo da ONG? 

O perfil administrativo, como que eu posso dizer, talvez essa pergunta esteja mais pra frente, mas as 

pessoas que mais atuam administrativamente nela é o presidente, o primeiro diretor financeiro, o primeiro 

secretário, que seria mais administrativo, o diretor de cultura, esporte e eventos e eu, no caso,  como 

conselheiro. Mais ou menos essa base que movimenta mais a Cultural B. Desses 12 ou 13, mais ou 

menos 5 são os mais efetivos. 

 

As tomadas de decisão, como a gente é uma entidade que tá, ela acaba sendo uma entidade mais de 

atividades externas, de eventos, né. Hoje ela tá com essa característica, então a gente basicamente é 

uma decisão que o diretor esportivo-cultural; ele tem total autonomia e ele acaba fechando algumas 

atividades que ele passa pra gente. Como ele se fechar passa a diretoria e mais ou menos esse coletivo 

de 5, 6 pessoas, mais ou menos que tomam as decisões, mas geralmente são consensos. Como são 

atividades sadias não tem nenhum tipo de problema. 

 

2. Como os jovens participam da ONG? 

Bom, na Cultural B na parte cultural ainda falta um pouco, mas na parte esportiva a gente já era um 

grupo que já vem fazendo as ações esportivas radicais na região do ABC há algum tempo. A gente criou 

basicamente um selo de qualidade. Por exemplo, a gente teve uma atividade, vamos falar de uma ou 

duas. Teve uma atividade que foi o Campeonato Mundial da etapa de in-line
17

, campeonato de patins, 

etapa de São Bernardo. O logo da Cultural B tava lá. O que que a gente fez? Nada. Os caras só queriam 

que o selo de qualidade da Cultural B tivesse lá. Teve duas etapas do c ircuito brasileiro, amador de 

vertical
18

 na Tent Beach, na URGH
19

. Tava lá o logo da Cultural B. Que que a gente fez? Nada. Não que 

a gente não fez nada, porque a gente já fez muito. Então esse selo de qualidade acaba dando, porque o 

pessoal quando vem fazer uma atividade no ABC, eles querem o selo de qualidade de quem faz a 

atividade no ABC e esse selo de qualidade é da Cultural B. Como que os jovens participam? Eles 

                                                 
17

 Patinação in-line, com as rodas em linha, derivados da patinação no gelo. 
18

 Modalidade de competição: pode ser vertical, onde as melhores manobras no sentido vertical contam mais pontos, 

pode ser Street, onde as melhores manobras em obstáculos que simulam as ruas contam mais pontos, dentro outras 

modalidades mais recentes. 
19

 URGH Tent Vert House, localizada na Rua Cel. Fernandes Prestes, 450, no Centro de Santo André. Foi uma das 

primeiras pistas dedicadas aos esportes sobre rodas (skate e patins in-line) do Brasil, onde surgiram vários esportistas 

que são hoje reconhecidos e consagrados campeões internacionais (Bob Burnquis t, Cristiano Mateus, Lincoln Ueda e 

Sandro “Mineirinho” Dias). 
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participam ativamente de todas as atividades que a gente faz. Se o cara é voltado pro skate ele, participa 

ou como atleta, ou trabalhando, ou ajudando como voluntário ou como público. Dessa forma. Tanto 

evento de skate, como circuito de surf, como eventos culturais que a gente também faz e os demais e 

eles participam dessa forma. 

 

Dentro da ONG participam mais como... se eu te falar da diretoria, dos 12 eu acredito que meio a meio: 

seis na faixa de 29 pra baixo e seis pra cima e em termos de público que acompanha, não vou falar em 

associados, porque a gente não tem associados de... é... assim, associado em carteirinha e tudo, mas se 

a gente botar o pessoal que acompanha a Cultural B, pode botar que umas quinhentas pessoas que 

acompanham essas atividades, entendeu? Ai você pode botar que 95% é jovem mesmo, nessa idade.  

 

3. Como foi a participação da ONG nas plenárias de OP no município de SBC? 

A gente não participou porque até então a gente não via nenhuma demanda que precisaria tá no OP, 

entendeu? Se tivesse alguma demanda... Talvez agora no OP de 2011 talvez a gente vai participar. De 

que forma? Tem o pessoal da associação de Mountainboard
20

 e tem uma associação formada aqui. A 

gente é parceiro e amigo e eles tão pleiteando um espaço na cidade pra fazer a pista de Mountainboard, 

né. A gente vai participar pra dar uma força pra essa iniciativa então, porque, fora isso, se a gente for 

contar dentro das ações de juventude a gente tem o maior parque
21

 do hemisfério sul, que é de São 

Bernardo. Não tem porque pedir mais coisa. A gente tem um espaço pra rolar show lá também, que é 

dentro da nossa cultura. A gente tem centro cultural, tem bastante coisa. Então a gente vai pela 

coerência. Se tivesse um espaço realmente que fosse necessário pedir espaço ou alguma iniciativa da 

prefeitura, a gente iria no OP sim, que é o lugar mais ideal pra se pedir.  

 

4. Como se deu a participação de grupos organizados? E dos grupos ligados aos 

movimentos juvenis? 

Participaram? Eu acredito que muito pouco. Eu vou falar como ONG. Eu acredito que teve uma 

participação, mas o OP ele é diferenciado. Parece que teve uma dinâmica diferente que quebrou um 

pouco isso porque cada OP ou PPA ele tem uma pessoa, entendeu? Isso quebrou, porque se você tem 

uma entidade X que é muito forte na região do Alvarenga, é a entidade X, mas elegeu o cara que não é 

de entidade nem nada, é do movimento popular normal. Então é... deu uma segurada. É diferente o que 

aconteceu dessa vez, né. Nesse novo governo deu uma oportunidade não só pras entidades, mas  pros 

munícipes simples que não participam de nenhuma entidade também tá sendo escolhido pra ser um 

                                                 
20

 Mountainboard ou Skate da Terra, realizado não nas tradicionais pistas e asfaltos, mas nas montanhas, terra 

vermelha, grama e o que pode ser considerado como off-road. 
21

 Parque Cidade-Escola da Juventude Città di Marostica, localizado entre as avenidas Faria Lima e Armando Ítalo 

Setti, em frente ao Paço Municipal. Com mais de 21 mil metros quadrados, abriga diferentes modalidades de 

esportes radicais. Mais informações podem ser encontradas em: 

<http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=parque_esportes_radicais&lIHTM=true> 

(Acesso: 07 jan. 2011). 
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representante da população, né? É assim eu sinto que teve a participação do terceiro setor, mas ficou 

abaixo das expectativas e as entidades que geralmente participam disso não são as entidades de 

juventude, são as entidades de bairro, e as entidades de bairro geralmente têm um vício muito grande, é 

um vício político-partidário e vício político-partidário é um... vamos botar que 95% das entidades de bairro 

tem vínculo político e se não é o político que... se não é o cara do governo é o cara que vai bater como 

oposição; se é o cara ligado ao governo vai lá pra elogiar. Então infelizmente as entidades que foram lá, 

que são mais ligadas a bairro, infelizmente é dessa turma aí. Não são muito imparciais. Mas participar do 

OP é muito bom. Nunca teve isso. É uma participação popular muito legal; vale à pena, mas eu acho que 

o terceiro setor não participou ativamente muito disso, não. 

 

5. Qual é a sua visão sobre o OP e a sua metodologia? 

Eu gostei sim. Como terceiro setor é o que eu falei: não foi muito participativo do terceiro setor, não. Não 

sei se o terceiro setor não participou ou se o município não foi muito atrás do terceiro setor, não; quis 

fazer um negócio mais do povo e se o terceiro setor quiser ir, vai. Não sei se teve uma divulgação exata, 

direcionada; não tenho essa informação. Como munícipe eu fiquei feliz porque se você for ver bem o... 

é... o atendimento do OP ele é verdadeiro. Eu como munícipe, mas falando como prefeitura. A solicitação 

que foram feitas dos jovens chegaram ao departamento de juventude, como que foi pra obras chegou. O 

que os caras pediram chegou, realmente chegou, tá ligado? O cara pediu X e chegou. Quer dizer, se 

chegou e a prefeitura tá atendendo, pô, foi funcional pra caramba a iniciativa que nunca teve na cidade. 

Eu participei de outras. Eu acompanho a gestão pública desde, sei lá, 99-2000. Mas pelo que eu sei, 

dessa forma, uma participação popular, diretamente, não lembro, não, sinceramente. E teve realmente o 

povo solicitar e ser atendido é legal. Passei por governo PSB, PPS, PSDB e agora PT. Realmente esse 

negócio do OP e do PPA é legal. Não sei se chega a 100%, mas o que atende, atende legal.  

 

6. Foi detectada alguma tentativa de influenciar as plenárias por parte de grupos diversos, 

ligados ou não ao governo? 

Cara, se o PPA, o OP, é direcionado eu não acredito, não. Porque teve agente dos dois grupos, tanto de 

oposição, quanto o central, como dos três grupos, de todos os grupos. Não vejo, não, cara. O que eu vejo 

até, sinceramente, apesar dos vícios e tudo, tem o cara que é ligado meio que à administração; ele 

também bate no que for conveniente pra ele. Se o córrego tá a céu aberto, ele vai bater também. Ele vai 

falar e na votação é popular, veio. É divulgado pra todos e todas, entendeu? Não sei se é aquilo que eu 

falei, se pro terceiro setor tá sendo muito bem, tá bem nisso, mas a população tá meu, e o que é votado 

lá é a plenária e não vejo um direcionamento, sinceramente. Vejo uma coisa realmente que é feita e o 

que rolou lá rolou. 

 

 

 

7. Quais os canais de comunicação utilizados pela ONG com a PMSBC? 
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Bom a gente tem é... já vem antes, da outra gestão... é aquilo que te falei do selo de qualidade, né. Os 

caras vão falar de skate, de esportes radicais, geralmente vão procurar quem faz, quem faz bem feito. E 

geralmente sempre procuraram, né? Esse elo especificamente de 2010 foi a primeira vez que a gente foi 

contratado pela prefeitura, pela secretaria de esporte para fazer um campeonato, um circuito overall de 

skate, as cinco etapas. Dessa vez a gente foi contratado, mas das outras vezes a gente sempre fez 

também, mesmo por ONG mesmo, com o apoio da prefeitura de estrutura e, de repente, pra pagar juiz e 

tudo a gente conseguia patrocinador com marcas. Mas a gente sempre teve abertura em SBC desde 

2000; só que 2010 a gente foi contratado pra fazer o circuito mesmo, né.  

 

A CAJUV a juventude apóia. A gente nunca procurou fazer nada ainda com a [Secretaria de] Cultura e 

também com a [Secretaria de] Educação. A Educação tem um novo projeto aí que tá tendo muita 

parceria com a ONG, não sei se é ―Tempo de Escola‖, na região de periferia. Tipo, termina meio-dia a 

aula do moleque e a partir da uma e meia o moleque vai pra ONG participar de atividades esportivas e 

culturais, sociais e bã bã bã. E tá tendo um convênio muito grande com mais de 20, 30 ONGs e muitos 

desses lugares tá tendo uma demanda muito grande do que a gente imaginou, que é o skate. Outras 

ONGs tão fazendo. Perguntaram se a gente queria, não a prefeitura, mas as pessoas, até por a gente ser 

a entidade que faz, né. Mas a gente entrou meio que num consenso que talvez não seria a hora de 

misturar isso, porque é uma demanda pesada, né. Você vai mexer com criança, tal e, de repente, a gente 

tem um objetivo traçado, né. A gente não quer desviar isso, porque é uma boa oportunidade financeira 

pra entidade, de ter um capital pra desenvolver um projeto social com criança. Pô, isso é legal pra 

caramba, mas ao mesmo tempo vai atravessar o projeto de desenvolvimento que a gente bolou pros 

próximos 10 anos. Então não vale à pena você extinguir o projeto que você fez porque é uma boa 

oportunidade, mas no caso não seria interessante no momento.  

 

8. Quais são os planos para os próximos anos? 

Bom a gente fez um planejamento desde 2000, mas quando a gente fundou a Cultural realmente era das 

ações de a gente fechar o ABC, né. Então a gente vem fazendo SBC desde 2000. Vamos falar de 

esporte radical: SBC desde 2000, Santo André desde 2007 e ano passado a gente conseguiu SCS. O 

que que aconteceu? Então a gente fechou, contratado, por Santo André, pela prefeitura de SBC, 

passamos pelo edital de SCS. Então nós fechamos as maiores cidades do ABC. A gente tem uma 

abertura boa em Ribeirão Pires, que é o secretário geral. A gente já ia fazer o circuito de lá; já ajudamos 

a prefeitura a fazer o campeonato de skate de lá e a gente vai participar da inauguração da nova pista. 

Então é aquele selo de qualidade que te falei. Diadema também a gente tem o nosso representante, que 

é o Taba, Tabacou
22

. A gente abriu a oportunidade lá em Diadema. Abrimos também em Ribeirão da 

Serra, que é um menino conhecido nosso lá. Então é assim, nosso objetivo era realmente fechar ABC e a 

gente fechou. Esse ano de 2010 a gente conseguiu fechar o ABC, tanto que a gente fez nessa 
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 Apelido. 
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premiação. Mauá, nosso parceiro lá, o Tom, que faz os eventos muito bons. Esqueci de Mauá. O Tom 

que faz aqueles eventos grandes da revista 100% na Escolas, fez o campeonato agora também. Então a 

gente montou um coletivo agora, faz 3 anos que chama ABC 7 Skate, que é dentro da Cultural B, que é 

um representante de cada cidade. Então nosso objetivo era realmente fazer principalmente os 3 circuitos 

principais. Conseguimos, oficiais de cada prefeitura, tanto que a gente fechou realmente do jeito que a 

gente queria, os quatro primeiros anos de Cultural, que agora no mês de março vem uma nova eleição, é 

um mandato de quatro anos dessa diretoria. Então a gente fechou do jeito que a gente queria, fazendo a 

premiação do circuito ABC, no Consórcio Intermunicipal, que é onde o ABC se representa 

institucionalmente, né. Então o objetivo esportivo foi esse. O curto prazo era esse. O próximo passo 

realmente, que tá desenhado há muitos anos, que a gente acabou tomando que o esporte realmente no 

Brasil é muito mais forte que a cultura. Sabe disso, né. Vê até pelo futebol e esporte realmente tomou 

muito mais da Cultural B, vamos dizer 80%. Aí se você botar a diretoria de 12, são 11 músicos. Só o 

diretor de esportes que é mais ligado ao esporte. O resto é tudo músico, tudo cara ligado à cultura. Nosso 

objetivo desde a fundação da Cultural é o centro cultural, abrir nosso centro cultural. Nosso próximo 

mandato vai ser isso, a gente abrir nosso centro cultural de culturas alternativas, né: hardcore, esse tipo 

de música, fanzine, essa parte forte, cultura. E essa é a projeção. E a gente teve uma coisa que é legal 

você botar aí, que essa projeção toda a nível ABC proporcionou pra gente uma articulação de hoje em 

dia a gente ter indicado 30% da federação paulista de Skate, entendeu? Que que aconteceu? A 

federação paulista ia ter uma eleição nova e a gente fez uma coligação com pessoas importantes 

também de São Paulo. Tudo, tanto que a federação paulista hoje, que comanda mais de 550 municípios 

no Estado de São Paulo, 30% dela é indicado pelo ABC, pela Cultural B. Foi a gente que fez a coalizão 

pra fazer essa nova chapa. Desde abril, 30% é ligado a pessoas do ABC. Então as projeções que deram 

todos esses anos. 

 

9. Para a ONG, como a PMSBC lida com os jovens são-bernardenses? 

É legal. A PMSBC, diferente de várias, tem um órgão, um departamento específico, né, que é a 

coordenadoria da juventude. Então é especifico pra jovens, né, que é muito difícil de lidar dentro de uma 

administração pública. Por quê? Como que você lida com um órgão de juventude sendo que a juventude 

ela tá ligada a diversas secretarias, como Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Meio Ambiente? Como se 

criar um departamento só de juventude sem você atrapalhar o andamento das outras secretarias? Enfim, 

a gente tem esse departamento desde 1998 e funciona muito bem e tem uma visibilidade muito boa na 

cidade. É uma visibilidade muito sociocultural, entendeu? Muito ligada a cursos, atividade de lazer, 

esporte e a gente, se for ver pelo lado da Cultural, é um lado interessante e tal, tudo. Mas a gente 

também vê o lado do jovem precisando, o cara precisa trabalhar [...],
23

 né? Essa é a questão. Então, pelo 

que eu tô entendendo, a coordenadoria, como ela vem de 98 de outras gestões, ela tem o sociocultural, e 

hoje em dia já vejo ela se direcionando pra parte profissional também. Se o cara estuda, tendo uma 
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 Estas supressões [...] representam palavras de baixo calão que não serão transcritas. 
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profissão vai trabalhar. Que que vai acontecer? O cara vai fugir da droga. Essa parte é fundamental: se o 

cara estuda, faz um curso, tal tal tal tal tal tal, vai gerar renda pro município, federação, pra tudo. Ele vai 

fugir do mundo das drogas, resolvê os problemas sociais, muito mais. Ass im, essa parte tem que ser 

muito bem trabalhada, tem que ser muito bem fortalecida, porque o esporte e a cultura é complemento 

cara. Não é isso que tira o cara da droga, da vagabundice. Isso é parte, mas o cara tem que ter um 

conhecimento, tem que ter um trabalho, tá ligado? Porque se o cara não tiver, não é o esporte nem a 

cultura que pode salvar, não. Sinceramente, não é só isso. Isso são complementos. Eu vejo que SBC na 

parte de juventude tá muito bem nessa parte sociocultural, né, que eu falo departamento de esportes. 

Mas ainda tá se direcionando pra uma parte interessante, que é uma parte fundamental, que é a parte de 

geração de emprego, profissionalizar o cara, na minha opinião, o que vai dar o norte pra molecada.  

 

10.  A juventude são-bernardense está organizada em busca de seus interesses? 

De jeito nenhum. A gente tem a juventude de são Bernardo, vamos botar, tirando o parque da juventude 

de SBC, que é a pista de skate, existem dois galpões de 5 mil metros quadrados, quantos por centos 

você acha que sabe que tem isso daqui? 3%, 4% de todos os jovens? A juventude tá totalmente 

desinteressada. O mundo globalizado... uma coisa que eu escutava quando era moleque, quando tinha 

15 anos não sabia que coisa é essa, mas hoje em dia a gente consegue enxergar, internet, essas 

aberturas do mercado ai meu irmão, fez com que ninguém se interesse por nada, por ideais, por nada. 

Muito difícil o jovem se organizar no meio disso tudo, de não ter por que lutar. Vejo muito desinteressada 

a juventude, muito pouca gente que movimenta as coisas. Você vê pelo ABC mesmo. Vamos voltar ao 

esporte. Vamos botar o skate, esporte radical. Se a gente voltar nesse mesmo eixo aí, o ABC é o maior 

pólo, maior mesmo que a região de São Paulo, maior mesmo. Daqui é onde surgiu tudo. Como você tem 

pouquíssimos movimentos no ABC, voltado pro skate! Existe lá a Cultural B, tem a Skate Solidário. Se 

tiver mais 2 ou 3 caras que organizam alguma coisa é muito, porque tem o cara de evento, de Santo 

André, mas não vou nem contar eles, porque eles estão unificados no ABC 7 Skate, que tem um vínculo 

em cada cidade. Fora isso, a EcoSkate que também é ligado à Cultural B. Então são poucos movimentos 

do lugar onde nasceu tudo isso, onde saiu esses caras que você vê, como Mineirinho, Bob, Ueda. Esses 

caras, tudo daqui. Como que você tem 3 ou 4 movimentos? É, a juventude é bem fraca, eu acho. Sem 

ideologia, sem interesse. 
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ENTREVISTA 2 - SR. CARLOS ALBERTO DE LIMA 
 
SOBRE O ENTREVISTADO 

Nome: CARLOS ALBERTO DE LIMA 

Idade: 42 

Cargo: DIRETOR DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS 

Trabalha na ONG desde: SUA FUNDAÇÃO, EM 2007. 

Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

Breve apresentação da Entidade ONG Cultural B: 

A Cultural B surgiu de uma união dum grupo de pessoas com o objetivo de promover o lazer e a 

cidadania. Então a Cultural B, assim, tem a parte que cuida: o pessoal que cuida da música, o pessoal 

que cuida do teatro; e a gente usa o skate como esporte pra promover o lazer e a cidadania. Então a 

gente uniu esse grupo e formou a Cultural B. 

 

1. Qual é o perfil administrativo da ONG? 

A gente sempre procura se reunir, trocar idéias, né, conversar bastante: o que tá acontecendo na cidade, 

o que tá acontecendo na região, o comportamento dessa juventude para a gente poder usar tanto a 

música, quanto o skate, quanto o teatro, essas coisas, pra gente falar uma linguagem jovem, se 

aproximar deles, promover, assim, o lazer e a cidadania pra população, né, desses jovens.  

 

Mas e em termos organizacionais, então, vocês têm uma hierarquia. Como funciona essa 

hierarquia? 

Então, que nem, a parte de música, tem o pessoal que cuida; a parte de skate é comigo. Então a gente 

tem um grupo de pessoas trabalhando junto. Normalmente eu direciono, planejo tudo e a gente se reúne. 

Aí eu passo as orientações pra cada um, pra dentro de um evento cada um ter uma função, pra poder ter 

contato com o jovem direto. Então cada um tem que saber lidar com ele, toda a parte de atendimento, a 

parte de campeonato. A gente se reúne dessa forma. 

 

E como são as tomadas de decisão? 

Ah, normalmente é tudo em conjunto, né. É sempre o bom senso ali, acaba chegando no bom senso. 

Porque o objetivo é o mesmo, né. A gente quer promover o lazer e a cidadania pra juventude, então a 

gente acaba, apesar de ter uma certa idade, a gente se identifica com essa molecada, jovens, né. Então 

a gente já... é sempre no bom senso acaba chegando num ponto em comum e a gente faz a ação e 

funciona sempre de boa. 

 

2. Como os jovens participam da ONG? 

È, assim, através dos eventos que a gente organiza né. Então tem pessoas que... a gente usa o skate 

como uma ferramenta, faz campeonato, faz workshop. Então têm pessoas que não competem, mas 
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participam... a gente ajuda a agente a realizar o evento; participam também. E aqueles que competem. É 

assim que funciona a participação deles. 

 

Mas isso tudo como público-alvo da Cultural B. Juventude associada, tem carteirinha de 

associado? 

A gente não tem ainda. Mas a gente tá com um objetivo aí, de uma logística... a gente tem hoje... é... 

cadastrado, um monte de jovem. A gente não tem nada assim de beneficio pra ele, pra ele poder fazer 

uma associação mesmo e dar um benefício pra eles. A gente não tem, mas é o objetivo em breve a gente 

conseguir fazer isso aí. 

 

E dentro da Cultural B, como é a divisão? Tem muito jovem, não tem? 

Tem, tem bastante jovem. É um grupo pequeno. Hoje em dia acho que nós temos uns, ao todo da 

Cultural B, aí umas vinte pessoas e, dentro disso aí, jovem eu devo ter uns.... quarenta por cento, 

cinquenta é o público jovem, de 14 a 29 anos. 

 

3. Como foi a participação da ONG nas plenárias de OP no município de SBC? 

A gente participou da seguinte forma: hoje, falando do skate vai, a gente tem agido com um monte de 

pistas espalhadas pelos bairros, e essas pistas estão jogadas na verdade. Então a gente atuou pedindo 

pra gente ir lá, revitalizar essas praças e a gente tem uma demanda pra isso, só que tá abandonada, e a 

gente atuou nesse ponto 

 

4. Como se deu a participação de grupos organizados? E dos grupos ligados aos 

movimentos juvenis? 

Na verdade, quando a gente foi a vários lugares que tinham essas pistas que a gente poderia tá 

participando, eu não vi muito. Só tinha a gente ali brigando pela juventude na verdade, por esse espaço. 

Eu não vi outros grupos, não. Tinham muitos pais, reclamavam que as praças tavam abandonadas, mas 

são pais, não eram grupos formados que... com objetivo de ajudar essa juventude. Eu não vi, não. 

 

5. Qual é a sua visão sobre o OP e a sua metodologia? 

Ah, eu acho, assim... é... SBC, o orçamento procurou, sim, vários pontos, né, tanto da juventude quanto 

os pontos também como saúde, quanto habitação. Mas eu vejo assim: teve uma participação boa, a 

prefeitura se preocupa com a juventude sim. Hoje em dia a gente tem a CAJUV, que é o órgão, municipal 

mesmo, que mexe com a juventude e a gente tem uma participação juntos, tem umas parcerias junto com 

eles. Então eu vejo que a cidade se preocupa com o jovem sim e tem um investimento pra isso, tem uma 

verba destinada pra isso, tem um espaço pro jovem na cidade, sim. O que falta é o jovem tomar a 

iniciativa e procurar também. O espaço tá lá pra todo mundo; então o jovem não se interessa por aquele 

espaço, eu vejo isso. Ele não se interessa muito, não. A gente vê que não tem muito interesse. A gente 



115 

 

conversando, de repente, mostra o caminho pra eles, que tem o espaço pra eles, pra eles poderem atuar, 

participar. Só que é interesse deles também. Eu vejo muito isso.  

E aí, especificamente do OP, o que você acha sobre as plenárias, se é válido ou se não é...  

Não, é válido, é válido. Com certeza é válido. Eu tenho acompanhado isso durante o ano e tem muita 

coisa que foi feita pensando a juventude, sim. Então eu acho que valeu a pena isso aí. A gente tem que 

ter ciência né? 

 

6. Foi detectada alguma tentativa de influenciar as plenárias por parte de grupos diversos, 

ligados ou não ao governo? 

Não, não. Não notei isso, não. 

 

7. Quais os canais de comunicação utilizados pela ONG com a PMSBC? 

É, a gente tem o CAJUV ali, que tem o blog deles, tem o site. Então a gente usa muito a internet, né.  

 

Secretarias? 

Secretaria de Comunicação também. Tem o guia da cidade. Geralmente sai bastante coisa ali, o que 

acontece com a juventude, entre outras coisas. Então tem o guia da cidade, entendeu? Comunicação a 

gente tem o contato e o CAJUV através do blog deles, do site deles. É tudo internet, né? 

 

8. Quais são os planos para os próximos anos? 

É, o plano essencial é a gente conseguir filiar essa juventude, poder se aproximar mais deles, poder dar 

benefícios pra eles. E atuar mais. A gente vê que a gente tem que chegar mais, se aproximar mais. Essa 

questão de conversar mais, né, conseguir um espaço pra gente poder reunir esses jovens e tocar em 

outros pontos também, né. Conseguir chegar, falar sobre educação, sobre saúde, sobre o futuro deles, 

né, estudo. O nosso objetivo é conseguir espaço pra conseguir levar, aproximar esse jovem perto da 

gente, pra gente conseguir conversar, dialogar mais com eles. Esse é nosso principal objetivo; acho que 

é esse. 

 

Dentro da própria Cultural, além do cadastrado, administrativamente, projetos futuros, alguma 

coisa? 

Projeto futuro... o projeto que a gente tem é a gente conseguir a nossa sede, né, pra gente poder tá 

atuando e a gente poder levar essa juventude mais próxima da gente. 

 

Hoje a Cultural tá onde? 

A gente não tem uma sede própria, né. Então a gente tá lutando pra conseguir essa sede aí.  

 

9. Para a ONG, como a PMSBC lida com os jovens são-bernardenses? 
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Então, eu acho que eles têm uma ferramenta de inclusão ligada à juventude e aí eu acho interessante 

que eles procuram as parcerias pela cidade. Como nós também formamos associação, existem outras 

também que atuam lá com o jovem e outras voltadas com outros direcionamentos, outros segmentos, 

que nem teatro, as artes circenses, o hip-hop, o grafite. Então tem uns grupos também, com esse, 

pessoas envolvidas com esse segmento, de grafite essas coisas, que também mexe com o jovem. Então 

eles estão bem amplo. Assim... eles abraçam essas parcerias que chegam pra juventude. Isso fortalece, 

né, pra eles e pro cidadão, pra juventude, pra cidade. 

 

10.  A juventude são-bernardense está organizada em busca de seus interesses? 

Pouco. Pode ser mais. Tem uns grupos, sim. Mas a juventude é muito grande, né cara; precisa ter um 

pouco mais de interesse deles também. Eu acho que é uma coisa mais a longo prazo, né, que a gente vê 

nossa entidade fechar o ano, de cadastro aí, vai, de trezentos moleques, cada que aumenta você já tem 

quinhentos. Então aos poucos vai chegar lá. Chega uma hora que vamos conseguir abraçar aí, não digo 

cem por cento. Se chegar um dia a cem por cento vai ser legal, mas tá caminhando, sim, pra chegar a um 

número legal, e a prefeitura participa bem, dá uns respaldo legal com essas ONGs que chegam, que 

encostam nele pra poder ajudar. 

 

Qual você acha que é o problema dos jovens de SBC? 

Eu acho, assim, não da pra culpar os pais, né? Mas acho que os pais hoje em dia não dialogam, não 

trocam tanta idéia com os filhos, né, pra poder falar ―pô, tem um espaço ali; levo você lá‖, dar um primeiro 

passo, né, pra mostrar o interesse. Acho que a família, dentro de casa... falta muito isso né, não 

conversam muito. Depois você vê por onde essa molecada vai. Então falta diálogo dentro de casa, pro 

pai encaminhar, participar também, ver o que tá acontecendo na cidade. Às vezes tem pai que nem sabe 

que tem o CAJUV ali pra mandar o filho dele ali. É tudo gratuito os cursos lá! Então às vezes falta... eu 

vejo que muito mais dentro de casa mesmo, ali com os pais, tomar a iniciativa, falar ―ó filho, tem um 

caminho ali, vamo lá‖ e não deixar o filho solto por ai.  

 

Eu acho que nós tamo aí, já caminhando há bastante tempo com o jovem, né. E é legal. Cada dia que 

passa você vê o moleque que você conheceu com 13 anos já tá com 18. Tá ali com você,  te conhecendo, 

tá junto. Então eu acho positivo e eu acho gratificante pra caramba isso! A satisfação é enorme, né! Você 

poder ajudar, ver a molecada com você, seguindo a idéia do skate como esporte, levando a sério. Então 

é bem legal. Acho que a gente vai continuar com isso sempre, né. Não pára, não. A minha idéia é formar 

jovens dentro da Cultural B e um dia eu falar ―meu, agora quem toca é você‖. Essa é a nossa idéia na 

verdade. E que eles formem grupos próprios nos bairros, pra cuidar onde eles moram; eles conseguir se 

unirem e formar um grupo e a gente poder dar esse respaldo pra eles. Essa é a nossa idéia também.  
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ENTREVISTADO 3 – SR. CAUÊ TOZATI SEIXAS DE MELO 
 
SOBRE O ENTREVISTADO 

Nome: CAUÊ TOZATI SEIXAS DE MELO 

Idade: 25 

Cargo: PRESIDENTE DA ONG 

Trabalha na ONG desde: SUA FUNDAÇÃO, EM 2007. 

Escolaridade: ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM WEB  

 

Breve apresentação da Entidade ONG Cultural B: 

A gente sempre curtiu. Todo mundo aqui teve banda, tem banda, tá ligado? E a gente organizava vários 

eventos, tipo, no Banzai, no Volkana; tipo, vários ―pico‖, a gente organizava show. Mas a gente nunca 

formalizou, sabe, tipo, era um bagulho que a gente fazia na loucura, assim, sabe, tipo, tirava do bolso, ia 

fazendo. Sempre rolou uma pró-atividade, tipo, do Henrique. Ele que começou, depois me levou, 

começou a organizar algumas coisas com ele no Banzai, tipo, meu, catorze anos, coisa de moleque 

retardado. E a gente vai, meu. Aí uma hora a gente falou ―pô, tem que profissionalizar o negócio‖, ―pô, 

vâmo montá uma ONG, meu, fazer uns eventos‖. Aí a gente conheceu o Preto. Tipo, o Henrique 

conhecia o Preto, então foi ―pô, tem um cara na parte de skate também‖, porque todo mundo andava aqui 

também, mas, pô, vamos então juntar tudo numa coisa só. Aí decidimos, tipo, formar a Cultural B mesmo, 

assim ó: o Henrique foi atrás da papelada, junto com a prefeitura, aí a gente fez aquela banda – banca, 

né – pegamos e chamou a galera que tava a fim de contribuir. Muitos, a maioria que tá no estatuto hoje 

em dia, não contribui ativamente, assim, tipo, na época fazia os eventos com a gente e tal, mas da 

Cultural B mesmo, muitos não fizeram parte, entendeu? Por isso agora, então, que na eleição novamente 

a gente tá a fim de mudar. Tem uma galera que mudou daqui; tem um cara que tá no nordeste, 

estudando e tal. Todo mundo trabalha, todo mundo tem um trampo, assim, tipo, o Preto é o único que 

mais ou menos ―vive‖ da Cultural, assim. O resto, todo mundo empregado e trabalhador como todo 

mundo. 

 

1. Qual é o perfil administrativo da ONG? 

Quem cuida do financeiro é o Henrique, o Toninha, não o Henrique Celso, que você conversou. Ele cuida 

do financeiro. A gente tem um contador, que é o Dino. Então, assim, a gente faz um projeto, envia pra 

prefeitura. A prefeitura aprovou? Aí vem o projeto pra mim assinar, que a prefeitura manda as 

documentações. Eu assino, aí vai pro Dino, e aí vai todo trâmite de pagamento. O trâmite de pagamento 

eu não participo muito, sabe... eu pego o projeto, dou uma verificada. Tá tudo ok, eu assino. Eles pedem 

um projeto pra verificação de verba. Pô, verba é muito pouco! Tipo, é quase nada. Assim... os caras dão 

mil e quinhentos reais pra montar um evento, tipo, meu? 

 

É só pra montar a estrutura. 

Não, nem estrutura, sabe. 
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O transporte das pessoas? 

Não tem como. A gente tem mó galera que vai. Meu, eu trabalho todos os eventos; Henrique, que é do 

financeiro, trabalha em todos os eventos. Pô, carrega rampa pra lá; carrega não sei o que pra cá. Sabe, 

você não ganha um ―puto‖. Fica o dia inteiro fazendo os negócios pros out ros assim. Quando você fala do 

negócio, o cara vira e, tipo, ―mas pra que você faz isso‖. Sei lá meu, você faz porque você curte, tá 

ligado? Mas nossa ONG é mais ou menos isso cara. Ela cresceu muito, assim... a gente nem acredita, os 

eventos que a gente tá fazendo, a molecada comentando, então. 

 

Tem evento programado pra quando? 

Agora começa em março, já de São Caetano. Então, poucos eventos assim rola na região inteira do 

ABC. Geralmente a gente faz por localidade. Faz um projeto pra SCS. Se eles aprovam a gente faz lá. 

Faz um pra SBC. Graças, cara, graças a Deus assim... a gente tem um bom relacionamento com todas 

as prefeituras do ABC, sabe? Os caras conhecem nosso trabalho. Então, tipo, é bem aberto assim. Acho 

que nunca teve um que foi barrado, assim, tipo, isso não vai rolar. Também a gente não chuta o balde, né 

meu, tipo um orçamento miudinho, porque nossa estrutura é essa.  

 

E falando mais um pouco de perfil mesmo, então, como é composta, como vocês se dividem lá? 

Pelo que eu andei olhando, uma boa parte ainda tá dentro do que SBC considera jovem, até 29 

anos, né? Da Cultural B. 

Da Cultural B é essa média de idade cara, 25 a 35. Ainda mais jovem sabe, tipo, tomamos umas 

cabeçadas no começo, normal, 2007, 2008 assim. Em 2008 que a coisa começou a melhorar assim. 

Depois que a gente fez o estatuto as coisas começaram a abrir, assim, tipo. Sabe? A gente tem um site 

também, o PS Rock, que é só de banda independente. Então a galera pensa que é só skate, porque a 

gente faz muito evento de skate, mas tem uma parte musical também envolvida. Esse ano a gente tem 

projeto pra fazer coisas relacionadas à música também. Então a gente ta estruturando a coisa meio que 

no papel ainda. A coisa não tá ainda bem, bem formalizada. 

 

E quem trouxe o primeiro modelo de projeto pra vocês se basearem e a partir daí... 

O Henrique. O Henrique foi meio que o cabeça, assim, sabe? Tipo, de, a gente já tinha feito várias 

coisas, daí ele trouxe um projeto, que ele já trabalhava meio que na prefeitura fazendo umas coisas, não 

na prefeitura em si, mas trabalhava com alguns políticos, fazia algumas coisas assim e falou ―meu, nosso 

projeto é legal‖. E foi muito mais como as coisas funcionavam, com quem que tinha que falar, como é que 

se conseguia uma abertura. Depois que a gente fez o primeiro, cara, tipo, foi mais tranqüilo assim. É, 

padrãozão, sabe? Já sabe o que tá fazendo. Depois que faz o primeiro e o segundo não tem muito... 

formaliza aquele projetinho, eles aprovam e acabou. 

 

2. Como os jovens participam da ONG? 
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Bom, quando a gente monta um evento,do skate. No dia rola as inscrições. Então a molecada sabe; eles 

já sabem disso, eles tem que chegar mais cedo pra fazer a inscrição. O legal é que vai a família, assim 

cara, isso é muito louco. Você vê o moleque de 9, 10 anos andando de skate e o pai e a mãe sentado ali, 

aplaudindo. Isso rola, cara, e é da hora assim. E um moleque lá, o Giovani, que manda benzaço, tipo, 

maior orgulho. Você sabe que tem um baita futuro assim. Você vê o moleque assim, arrebenta. Pra idade 

dele é muito surreal. Tanto é que a gente tá falando que ele vai subir de categoria agora, porque não dá 

mais. Pra idade dele o nível é muito superior. E é bom, cara, a gente gosta, assim... a molecada gosta. 

Tem o blog do Preto. A gente tá fazendo o nosso site também. Então a gente vai divulgando por aí. Então 

eles já sabem, sempre entram. Toda vez que vai rolar algum evento eles entram.  

 

Legal... 

E toda vez eles vão, cara. Sabe, vai a galera do bairro que a gente faz? Vai. Mas vai toda vez aquela 

mesma. Você acaba vendo os mesmos rostos, acaba conhecendo. 

 

Mas isso dentro da cidade. Ou os caras de SBC vão pra SCS, Santo André também ? 

Vão, vão. Rola quando a gente faz algumas etapas. É o circuito ABC, daí. Tipo, a gente faz aqui, depois 

faz a segunda etapa lá. Então a molecada vai pra lá também, entendeu? 

 

Essa terceira pergunta, ela tem relação com o OP aqui de SBC. Não sei se você ficou sabendo do 

OP que rolou no ano passado, Orçamento Participativo, que a prefeitura promoveu em alguns 

bairros. 

Então, não. 

 

3. Como foi a participação da ONG nas plenárias de OP no município de SBC? 

A gente nem se envolve, cara. Não deu. 

 

E aí, então, a próxima pergunta, acho que vai ser simples de responder. 

 

4. Como se deu a participação de grupos organizados? E dos grupos ligados aos 

movimentos juvenis? Se você tem idéia, apesar da Cultural não ter participado do OP, 

sabe se alguma outra ONG, algum outro grupo participou.  

Não, não sei de nenhum grupo. Que teve participação, não. Tipo, cara, que nem na época de eleição: 

vem um monte de político prometer um monte de coisa, assim, sabe. Os caras vêm, fizeram encontro 

com a gente, com várias ONGs, sabe? Tinha um cara que é cadeirante, que era de uma ONG de 

pessoas que tinham deficiência. Não lembro o nome dele. Era uma galera cara, tipo umas 60 pessoas, só 

de ONG assim. E ONG bacana, cada um com um projeto diferente e tal. Mas pergunta se rolou alguma 

coisa depois? Não rola, entendeu? A gente meio que já tá até cansado, assim, tipo, de ficar dependendo 
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disso. É legal, mas se a gente tivesse apoio de empresa seria até melhor, sabe? Às vezes a gente tenta 

fazer alguma coisa pela Lei Rouanet, sabe, mas é bem complicado.  

 

Você está dizendo que seria muito melhor para vocês, pra Cultural e pras outras ONGs, ter um 

apoio mais forte das empresas do município do que da  prefeitura? 

Sim, isso. 

 

Apesar de não ter participado, de não ter ido no OP, você conhece, já ouviu falar, entende o que é 

(pergunta 5. Qual é a sua visão sobre o OP e a sua metodologia?)?  

Não. Quem fica por dentro dessa parte é o Henrique, cara. Ele fica por dentro de toda essa parte. 

Assim... eu nem entro. Tipo, Relações Públicas total, a gente vai fazer algum evento, ele vem e fala 

―Cauê, tamo com essa idéia. Vamos fechar?‖ Aí eu falo ―vamos‖; aí o Preto vem; aí ele já vai. A parte de 

skate o Preto faz muito assim. Então ele já tem os esquemas, empresas que ajudam a gente. Toda vez 

ele vai, pega os patrocínios, as empresas dão uns kits, algumas coisas pra gente sortear, leva banner pra 

ter uma divulgação. É mais isso. 

 

Então aqui, a sexta pergunta... 

6. Foi detectada alguma tentativa de influenciar as plenárias por parte de grupos diversos, 

ligados ou não ao governo? 

Ai é com o Henrique. 

 

7. Quais os canais de comunicação utilizados pela ONG com a PMSBC? 

Então, é pessoalmente, cara. A gente faz um projeto, o Henrique leva. 

 

Mas vocês lidam com secretarias? Quais delas, como se dá isso? 

Secretarias... é... isso. Então, como funciona o processo de ele ir lá e falar com qual secretaria eu não sei 

te falar. A gente fazia muita coisa pelo Juventude, muito assim. Nosso relacionamento era bem forte com 

o CAJUV, assim. 

 

Não é mais? 

É... então, muda as pessoas. Que nem, mudou a prefeitura, mudou todo mundo. Mas tipo assim, graças 

a Deus, que nem, era PSDB a gente fazia os eventos; entrou PT a gente continua fazendo os eventos. A 

gente tem um relacionamento bom. Às vezes é um pouco atrapalhado, assim, sabe, tipo, sempre tem um 

que é o manda-chuva e é meio complicado. Sempre tem uns que querem boicotar e isso, meu, qualquer 

coisa que você faz. Se você fizer uma coisa legal ou se você pegar e encher o bolso de dinheiro, sempre 

vai ter alguém que vai querer te atrapalhar. E isso acontece também nesse meio, cara. Normal. Mas a 

gente tem bastante apoio, cara. Todas as prefeituras; não é só a de SBC, não. Santo André, SCS e em 

Mauá também. Tem um pessoal de lá que vem, faz algumas coisas conosco. Às vezes rola que nem, 
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tipo, teve um esquema de grafite o ano passado. Foi... acho que foi ano passado. Que a gente dá apoio 

também. Mas mais diretamente é o Henrique, que ele faz essa parte de relação. Então os caros vêm ―não 

tem como vocês darem apoio?‖ e a gente acaba ajudando nesse trampo. O cara não sabe com quem 

falar na secretaria, quer fazer alguma coisa o CAJUV, então vai lá, faz todo o procedimento e a gente 

acaba ajudando, entendeu, faz todo esse apoio. 

 

8. Quais são os planos para os próximos anos? 

Nosso principal objetivo é montar um local nosso, sabe? Falta uma sede. Falta uma estrutura física, sabe, 

pra gente conseguir até coisa de empresa, pô, o pessoal realmente ver o trabalho. Pô, é muito projeto, é 

muita coisa que a gente se envolve. Quase, meu, se você for... tipo, cem. É muito projeto num ano, 

assim, é muita coisa que a gente faz. Só que quando você não tem uma sede, uma estrutura que o 

pessoal possa ver isso, pô, é físico, sabe? Vem um documento de Word; é muito pobre, sabe? Tipo, sinto 

muito, mas a sua credibilidade, ela é zero. Então quando você tem um lugar, onde você mostra as fotos, 

pô, a gente tem foto de um monte de coisas. Mas acaba tipo, meio que, o trabalho é legal, tal, mas falta o 

marketing pra vender, sabe? Pra gente conseguir crescer mais.  

 

Esse ano a gente pretende focar mais no lado musical também que tá faltando. A gente tá fazendo muita 

coisa aliada ao skate e tal. A gente tem o portal, MPSI Rock, que, tipo, é todo dia atualizado; maior galera 

que participa também. Tem a ABIG (Associação das Bandas Independentes e de Garagem).  

 

Meu, a Cultural é como se fosse a mãe, assim. E aí várias raízes, vai fazendo várias coisas paralelas, 

mas é tudo ligado à Cultural, entendeu? 

 

Então o plano principal é focar mesmo na sede...  

A sede e, meu, focar no musical, assim, acho que a gente deixou meio que de lado.  

 

Tá com uma imagem muito forte de skate, de esporte...  

É, tá muito mais focado. A galera olha a Cultural hoje como uma coisa de skate. Tanto é que a gente foi 

fazer uma premiação agora no final do ano pra premiar a molecada, os melhores do ano e tudo. E você 

vê, assim, se falar Cultural B é, tipo, sinônimo de skate. E não é, cara. Tem muita coisa que a gente faz 

que não tem nada a ver com o skate, assim. E é isso que a gente quer focar, todo um trabalho ―cultural‖ 

mesmo, não é só de skate. Se fosse, mudava o nome. 

 

9. Para a ONG, como a PMSBC lida com os jovens são-bernardenses? 

Cara, de uma certa forma, lida até que bem, meu. Você tem uma pista legal, tudo bem. Nada é perfeito. A 

gente tem uma pista boa. Tem alguns eventos que a gente faz que é de bairro. E outras ONGs também 

fazem e eu acho, assim, pelo menos em SBC, quem mora nessa região do Rudge, mais pra esse lado 

aqui, não tem muito do que reclamar, sabe? Você tem 3 parques bons. A prefeitura fecha agora aqui pra 
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molecada descer de long
24

, no ginásio, de quinta-feira. Então, de esportes, rola muita coisa, tem muita 

coisa. Lógico tem gente que vive reclamando, mas não move um dedo pra fazer nada.  

 

Mas você vê nas favelas do lado de lá do centro, cara, é meio feio. A gente vai fazer eventos de bairro, 

dá até dó assim. A gente foi fazer uma oficina de skate, ali era... Orquídeas... sei lá, meu, longe pra 

dedéu. E molecada de 6, 7 anos que nunca tinha pisado num skate, de ficar maravilhados, assim, porque 

a gente monta a rampa, pega na mão, ―agora faz assim‖, ensina. Isso é muito louco. Várias coisas a 

gente faz com escola. Ela vem, quer fazer alguma coisa, a gente vai lá, leva as rampas, tal, ensina a 

molecada a andar, põe em cima do skate. Eles ficam bem felizes. Mas isso é da hora, cara. Mas você vê, 

esse lado aqui não tem do que reclamar, mas pro lado de lá tem, sabe? Falta muito pra lá. Esse lado aqui 

é mais elite, assim... Pô, pro riacho a gente faz naquela pistinha lá. A gente faz evento direto ali. E toda 

vez tem que fazer revitalização da pista. Isso que é da hora, assim. A gente não vai e faz um evento; a 

gente vai um dia antes, pega o concreto, a massa corrida e fica passando na pista pra tapar os buracos, 

pinta tudo, aí chama a galera do grafite pra fazer uns grafites, pro cara andar e não ter perigo de roda 

encostar num buraco e se matar, entendeu? Várias pistas, a gente pega várias, tipo, Batistini; várias 

pistas a gente pega e faz isso. Vai um dia antes, faz toda a revitalização pro dia do evento.  

 

E essa revitalização toda prevista no projeto? 

É... prevista entre aspas, né? A gente faz um projeto e com aquela verba, meu, totalmente escassa, 

chama uma galera do skate amador pra serem juízes; eles vêm e não ganham uma merreca, não dá um 

lanchinho, um negocinho. Eu acho isso o cúmulo! Merecia muito mais. O cara que se dedica ao skate 

quase a vida inteira, pra ganhar um lanchinho pra ajudar o moleque que está começando, é meio que... é 

triste na realidade. Mas a prefeitura ajuda. Pior seria se chegasse lá e dissessem ―se vira meu‖. Eu acho 

que SBC até que está bem, bem mesmo, de esportes. É só se manter informado. Quando a gente faz 

evento eles cedem outdoors pra gente, faz trabalho de divulgação. É da hora quando eu saio na rua e 

vejo um outdoor da Cultural. Eu acho muito louco! E não tem custo pra gente. Então isso é legal. Eles 

apóiam bastante. 

 

10.  A juventude são-bernardense está organizada em busca de seus interesses? 

Cara, acho que jovem é jovem, sabe. Tem uma galera que é mais antenada, que sabe o que quer, quer ir 

pra frente. Acho que o pai e a mãe influenciam muito, sabe, a família estar junto. Você vê alguns que são 

largados, sabe, dá até dó. Ainda bem que tá no skate, cara, porque se não estivesse ia, sei lá, estar 

roubando por ai, fazendo qualquer coisa da vida, menos o que é útil. Tem que estudar, sabe? A 

molecada bem fraquinha, não pensa num futuro, pensa que aquilo ali é aquilo, sabe, sei lá, ser jogador 

de futebol já é difícil, imagina ser skatista. Tem vaga pra mó galera meu. Pra skate não, meu. Sei lá, de 

cem mil vai passar um e ainda vai saber se ele vai ter uma vida boa, entendeu? Mas, assim, eu vejo que 
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 Longboard, modalidade de skate com pranchas maiores, para descida de ladeiras. 



123 

 

quem tem a família mais próxima, que tá ali cobrando, exigindo, você vai andar de skate, mas você vai 

estudar; se não, não vai participar. Eu acho isso muito louco, assim.  

 

E além da família, o jovem de SBC se organiza igual a vocês, numa ONG ou em alguma coisa pra...  

Se organiza, cara. Tem muito da galera se juntar na pista. Então eles vão lá, marcam um horário, faz os 

esquemas, vai andar, marca num ponto de encontro, no shopping, no Metrópole. Eles são bem 

organizados, sim. 

 

Mas isso pra fazerem a atividade que gostam. E pra reivindicar coisas pra eles, pra mudar alguma 

coisa aqui em SBC? 

Não, nada. Isso não rola nem com a gente que é mais velho, irmão. Sabe, ninguém faz nada aqui. Vendo 

essa parada que rolou no Egito você pensa que podia mudar tanta coisa e a gente não muda nada. Do 

mesmo jeito que a gente vê que nossos pais, nossos avós são acomodados, eles também são. Cara, é o 

modo brasileiro: a gente é acomodado. Se eu conseguir comprar um carro, tá ótimo! Eu tenho uma vida 

maravilhosa e isso acho que, sei lá, nossos ―hermanos‖ são muito mais cabeça nesse ponto. Você vê 

que os caras são muito mais ferrados do que a gente, financeiramente, mas os caras exigem muito mais, 

não são iludidos de achar que tem um carro e uma TV e achar que a vida é ótima. E a gente acha isso. E 

a molecada é igual, cara, é uma cultura que a sociedade criou. Tá ótimo você conseguir ir no 

supermercado comprar um negocinho, você ter sua casa com uma TV e um DVD e um carro na 

garagem; tá reclamando do que? Você tem muito. Então a molecada não se junta, não. Pra ficar 

reclamando, reivindicar? Quem tinha de fazer isso é a gente que já sabe das coisas. Eles ainda estão 

aprendendo, tem muito o que crescer, ainda se formando, descobrindo o que quer.  Acha que sabe o que 

quer, a maioria das vezes não sabe o que quer. Eles se juntam pra fazer o que eles gostam. Quando a 

gente era moleque se juntava para fazer o que gosta. Se eu curto tocar, pegava os meus amigos e ia 

tocar. Que se dane o mundo, sabe? Queria comprar minha guitarra, ou minha batera e resto que se 

dane! E eles são iguaizinhos. É uma cultura nossa, cara! Isso não vai mudar. Vai mudar quando o povo 

parar de poder comprar uma televizãozinha, um carrinho. Aí eu acho que a coisa vai começar a pegar, 

sim. Mas enquanto o governo conseguir distribuir a renda legalzinha pra pessoa achar que está bem, de 

boa cara... 

 

Legal, era isso. E agora, se você quiser falar alguma coisa pra encerrar, da Cultural mesmo, da tua 

visão mesmo, desta relação com o poder público... 

Nossa relação, cara, ela é... bem... o Henrique faz isso muito bem. A gente até brinca que ele é um futuro 

político e ele fica ferrado; não gosta disso. Ah, cara, projeto que a gente tem agora é o MPSI, que é um 

baita portal legal, que a galera se atualiza e tal, que a gente tá fazendo um esquema muito mais 

profissional, tipo um portal mesmo. Hoje ele é, tipo, um blog. Se você entrar, você vê noticia e tal, mas 

agora vai ser um portal, onde você se cadastra, usuário, um esquema facebook, compartilhar o que ele tá 

pensando, se for de uma banda que ele gosta. Ah, e pra Cultural, espero que a gente consiga uma sede, 
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em breve. Não digo esse ano. Acho que mais um ano, dois anos a gente consegue, sim. A gente tá no 

caminho certo, já batemos muita cabeça, e por mais que seja com pouca verba, a gente faz as coisas 

bem feitas, sabe? Nunca deu um problema. Espero isso, cara, que a gente consiga trazer mais pessoas 

que sejam como nós, de não ficar acomodado, e que queriam fazer alguma coisa pelos outros. Acho que 

falta isso, no geral. ―Ah, mas eu não tenho uma ONG‖. Tudo bem, você pode ter uma outra forma de 

ensinar e ajudar alguém. Se você tem algum conhecimento e puder passar pro maior número de 

pessoas, você já vai estar ajudando. 
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ENTREVISTADO 4 - COORDENADOR DA CAJUV – SR. DANIEL CÁSSIO RIBEIRO 
DA COSTA 

 
Por favor, faça um relato da CAJUV, da história, da tua experiência, desde quando você participa 

dele e do que vivenciou, das mudanças políticas que ele sofreu e após, ao final, quando assumiu, 

falar um pouco sobre 2010, a participação da juventude nas plenárias de OP, se existiram ou se 

não existiram, enfim, tua visão sobre isso. 

O Juventude Cidadã é um programa que foi desenvolvido na gestão do ex-prefeito Mauricio Soares. Ele 

foi concebido em 1997, mas realmente efetivado em 1998. Na época, o coordenador era o Ailson. Ele 

deu o pontapé inicial. O Mauricio confiava muito nele e começou devagarzinho o trabalho com algumas 

lideranças de juventude 

Em 2011, assumiu o José Luiz do prado, jornalista. O Zé Luiz deu um impulso muito grande na política de 

juventude aqui no município. Uma pessoa com uma visão muito clara. Era ator, jornalista, sensível para 

as atividades e para as ações sociais. Ele impulsionou muito o Juventude como atividade sociocultural. O 

Juventude pegou a cara do sociocultural com a influência do Zé Luiz.  

Ele via que as atividades socioculturais eram uma porta para o jovem, para se socializar. Eles vinham 

aqui muitas vezes pelo circo, pela fotografia. Ele se experimentava como artista, como ator, como 

músico. E isso funciona até os dias de hoje, essa vertente do sociocultural. 

A gestão do Zé Luiz foi de 2001 a 2008. Eu venho na gestão de 2009 e agora 2011, prefeito Luiz 

Marinho. E a gente deu uma outra vertente, que foi uma sugestão e reivindicação da juventude. Hoje ela 

precisa se preparar pro mercado, super acirrado. Então a gente vem trabalhando isso com os jovens, a 

importância da qualificação, da iniciação profissional. E nós não temos a vertente de trabalho de 

profissionalizar. 

Nós iniciamos o jovem, para ele curtir o gosto pela profissionalização, que ele descubra o que ele pode 

exercer como vocação profissional. Iniciamos o jovem na preocupação com o meio ambiente, com as 

problemáticas de preservação ambiental. Nós iniciamos o trabalho com o lixo eletrônico, que tem sido 

uma coisa muito bacana. Nós estamos à frente com o único ecoponto de lixo eletrônico do estado de São 

Paulo. Isso é o futuro, o lixo eletrônico. A gente fala desse consumismo que foi criado pela nossa 

sociedade. 

Um televisor como aquele [aponta um], que está em torno de uns quatrocentos reais. Se ele queimar e 

eu levar ele pra arrumar, o custo do concerto é o custo de um equipamento novo, ou seja, prefiro comprar 

um novo que tenho uma garantia de um ano, com peças novas, do que consertar. O que eu faço? Jogo 

no lixo. 
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E aí? E isso em contato com o lençol freático, com a terra? As enzimas que produzem isso. Então a 

gente tem um trabalho, a coleta seletiva. E o óleo de cozinha, que nossas mães, a maioria das vezes, 

ainda têm a cultura de jogar na pia da cozinha? Aquilo vira sabão, que gera renda. Nós estamos criando 

alguns produtos com o lixo eletrônico: mobiliário, artesanato, bijuteria. Para que o jovem possa agestar 

isso como um bussiness, trabalho e geração de renda. E o prefeito Luiz Marinho deu uma liberdade muito 

grande para o Juventude. Os antigos prefeitos... eram outros momentos políticos, diferente deste 

momento político que estamos vivendo hoje, com uma mulher presidente do nosso país. Então é a 

construção de uma nova história. O jovem está muito mais desperto hoje do que há dois ou três anos 

atrás. Porque era um outro momento político, um outro momento econômico e social no país. Então com 

a implementação do PPA participativo e do OP, a juventude está começando a perceber a importância 

dela estar inserida.  

Então o que nós realmente levamos a público: que aquelas discussões realmente funcionam e elas dão a 

ponte. Nós, como gestores de políticas públicas, estamos vendo esse despertar da juventude. Em 2009 

teve o PPA, que teve uma participação pequeníssima da juventude. Em 2010 foi um pouquinho melhor, 

mas poderia ter sido mais? Claro. Mas é muito novo ainda pros jovens. O OP, modelo de gestão que a 

gestão do prefeito Luiz Marinho está tentando implementar, ainda está sendo descoberto pela juventude. 

Nós estamos trabalhando junto com a secretaria de OP e P de diversificar isso, né. Temos ainda políticos 

com um ranço antigo, do regime militar, com uma construtividade que é de antes da nossa constituição 

de 1988, que é do coronelismo, da centralização, que ainda fazem aquela política centralizadora e a 

gente está trabalhando pra desmistificar isso. Existe ainda isso em SBC. A gente tem um trabalho muito 

grande de fazer ficar do nosso lado. Então, o Juventude hoje tem espaço garantido, que é o parque da 

juventude, que os jovens vã lá não só pra praticar esportes radicais, que é também uma ferramenta de 

inclusão pro nosso trabalho, mas vão lá pra fazer novos amigos, ouvir uma música, namorar, estudar, ler, 

enfim, é um espaço específico par ao público juvenil.  

 

Você diz que a CAJUV está começando a entender a demanda de qualificação profissional, para 

ter uma estabilidade qualquer, a partir daí, poder participar das oficinas socioculturais que 

interessam a ele. Como está se dando este trabalho, existe alguma coisa especí fica sobre isso? 

A cada semestre há um laboratório de experiência. A gente não quer perder a característica e a 

identidade que tem a coordenadoria, que é sociabilizar o jovem. Mas com essa característica, o que que 

nós podemos fazer para que esse jovem esteja sociabilizado, mas também ele tenha ensino 

profissionalizante? Então estamos criando os cursos de iniciação profissional. E é a cara da juventude. A 

juventude tá muito conectada à internet e também tá preocupada com a sua subsistência, a sua 

sobrevivência e a sua sustentabilidade. Então estamos discutindo sobre empregos verdes, sobre os 

mercados verdes. Trabalhar com o lixo eletrônico já é trabalhar com medidas que posso ir ajustando. 

Estamos desenvolvendo uma oficina, que é de iniciação profissional, num mercado super expansivo, que 
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é a customização de [trecho de 9:36 até 9:44, inaudível], gestão de recursos humanos, projetos, trabalhar 

como auxiliar administrativo. O DJ já está ali trabalhando com recursos humanos que ele pode saber que, 

de repente, mecanismos e ferramentas de gestar pessoas, gerenciar conflitos, planejar ações. Então 

assim a gente está trabalhando com a orientação profissional, mas de uma forma subliminar.  

 

A CAJUV tem como característica trabalhar com o jovem indivíduo. Como se dá o trabalho da 

CAJUV com as ONGs da juventude? 

Porque o terceiro setor juvenil é interessante em SBC? Porque identificou-se uma demanda. O jovem 

começou a se mobilizar para reivindicar que o poder público levasse a ele a suplementação da cidadania. 

Mas a demanda cresceu tanto que o jovem acabou se auto-organizando, buscando os recursos de linhas 

de financiamento que existem ao terceiro setor e o terceiro setor juvenil em SBC é muito representativo. 

O que nós fazemos com o terceiro setor? Nós intermediamos com as outras secretarias: secretaria da 

saúde, desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento social, esportes. Com a vertente de cada 

segmento do terceiro setor juvenil, o ajudamos a pensar política publica.  

 

Como você vê esse terceiro setor juvenil nas plenárias do OP 2010? Por que o indivíduo jovem é 

uma coisa, mas e o terceiro setor? 

A gente tá numa batalha, o governo do PT, do Luiz Marinho, de quebrar esse tabu, esse paradigma que 

foi concebido num modelo concebido anteriormente. O terceiro setor, depende, identifica que existe um 

canal de participação. No OP deste ano [2011], pode ter certeza que a assiduidade vai ser muito maior 

do que dos dois anos anteriores juntos. O governo criou uma forma de quebrar. A secretaria de P&OP 

está trabalhando muito firme para pulverizar essa informação. Existem alguns locais e algumas 

comunidades em que gestões locais não permitem que a informação chegue, porque existe um interesse 

pessoal de comandar e coordenar as informações. Então sabe que se o munícipe for até esse canal de 

participação, que ele pode reivindicar como sujeito, ele perdeu o legado do coronelismo.  

 

Mas você está falando do terceiro setor como um todo...  

Juvenil. 

 

Juvenil? E o terceiro setor como um todo? 
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Também é a mesma coisa. As organizações de bairro estão mais antenadas aos quesitos regionais e 

sociais do que o terceiro setor juvenil. O juvenil está pensando só no seu umbigo.  

 

Então você consegue identificar no terceiro setor da juventude esse tipo de ator, coronel, que 

foge da identificação que o jovem tem com o outro jovem, dentro dos mesmos gostos, 

características, como skatistas com skatistas, grafiteiros com grafiteiros e assim por diante. 

Existe dentro do universo da juventude um tipo de ser que quer controlar, que quer fazer esse 

papel de coronelismo, para manter poder e... 

Persuasão. Existe com todos. Todos os setores existe quem queira persuadir, gerenciar, comandar 

aquele legado de pessoas. E o que ele faz com isso? Ele trafica a informação. Ele vem, consegue captar 

a informação e a informação que poderia ser benéfica a um coletivo de pessoas, transformarem aquela 

localidade, ele filtra a informação e passa adiante o que acha ser interessante ou não. E onde vem o 

poder público? Desmistificar isso. Cada vez mais publicizar as plenárias e convidar para que as pessoas 

vão às plenárias e indiquem ao seu coletivo algo que beneficie tanto o Y, Z, K. Vai ser um construtivo 

coletivo. Nós, como gestores de políticas de juventude, estamos juntos nesse trabalho: ―ó, você quer uma 

melhoria pra sua praça, o seu esporte? Vai pra plenária, vamos discutir isso na plenária, juntos‖. E essa 

ação que beneficia o seu skate, a sua praça, ela beneficia outras pessoas. Que a terceira idade possa ter 

uma complementação. Que nós podemos trabalhar com o desenvolvimento local, a política ambiental, 

garantir isso no orçamento participativo do ano vigente, enfim, a gente vem trabalhando nesse sentido e 

é o caso, neste ano, que a juventude vai participar muito mais. Não só a juventude; a população vai 

participar mais. No ano seguinte vai ser muito mais, porque as pessoas estão começando a descobrir que 

elas podem fazer. Porque que eu vou ficar pedindo pro advogado se eu posso ir direto falar com o juiz? 

Não precisa ter interlocutor. O governo quebrou essa prática; todos e todas podem participar. 

 

Para finalizar, se você puder fazer um apanhado geral sobre como você vê a juventude de SBC 

hoje, independente de OP e de tudo. Ela precisa de demanda profissionalizante, gosta das oficinas 

socioculturais, mas o que ela faz? O que ela consegue? Se interessa? O interesse é apenas pra ter 

uma praça revitalizada pro skate ou alguma coisa diferente, algum incomodo? 

Falar de juventude em SBC é algo complexo, porque ela não tem uma identidade única, não tem um 

estereótipo. A juventude é classificada inclusive pelas tribos, né? Você se identifica com uma tribo, 

aquela que tem a especificidade de música, interesse cultural, artístico, esportivo. Então você se 

identifica com aquilo que é do teu interesse pessoal. As mais diversas tribos, que são várias, 

classificadas por seu recorte social. O jovem que mora no centro da cidade pensa totalmente diferente do 

que mora na periferia mais extrema: Alvarenga, Orquídeas, Jardim Represa. São estereótipos totalmente 
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diferentes. O que fazer pra ter uma política de juventude única que contemple todo esse mercado de 

juventude. Clubber, cyber, punk, rapper, o jovem eclético. Como gestar uma política de juventude que 

você consiga falar em todas as vertentes? Qual é o assunto que todas as tribos têm em comum e que 

todo jovem quer? Ele quer ter direito, quer ter informação, quer ter condição de ter um bom emprego, 

uma família, de comprar e construir aquilo que também faz parte do seu intimo, sua alma, seu espírito. 

Então a gente tem seguido nessa vertente. O sociocultural abrange todas as tribos. Com o sociocultural a 

gente consegue fazer o jovem do Centro conviver com o jovem que tem uma realidade totalmente 

diferente daquele que estuda numa universidade particular, com o jovem que nem perspectiva tem de 

entrar numa universidade. Com o despertar da profissionalização, a gente consegue entrar no mesmo 

debate, na mesma realidade. 

A Secretaria Nacional de Juventude está preparando junto com conselho nacional de juventude o 

congresso de juventude, que vai ter as plenárias estaduais e as municipais. SBC não tem conselho de 

juventude. Poderá até ter um conselho de juventude; vai depender da demanda do município. Nós vamos 

discutir numa plenária no congresso de juventude. Vai ter o fórum municipal, depois o estadual.  

Neste final de semana que participei do fórum paulista de gestão de política de juventude. E todos 

chegaram ao mesmo consenso.  Eu marco pelas vertentes regionais de cada município que tenha. A 

política de juventude de São Carlos é totalmente diferenciada da política de juventude de SBC, como a 

política de juventude de SBC é totalmente diferenciada da de Diadema, que é outra visão que a de SCS. 

Não dá pra ter o mesmo estereótipo de trabalho, não dá pra seguir a mesma vertente. E nós chegamos a 

esse consenso. O que nós podemos falar que contemple todo o estado de SP na política de juventude? 

Desenvolvimento sustentável e empregabilidade. Geração de trabalho, renda, emprego. 

Nós só vamos conseguir trabalhar com uma juventude que pense no progresso, mas também na 

sustentabilidade se a gente conseguir corresponder a todas as vertentes da classe social. Vamos falar de 

classe social, de desenvolvimento humano, através da sustentabilidade, através da geração de trabalho 

verde. Conversei recentemente com um jovem que me disse: ―quero ingressar no mercado de trabalho, 

mas eu vou trabalhar na vertente do emprego verde‖. Poxa, que bacana! Sabe o que é emprego ver? 

―Sei, tanto sei que quero fazer gestão ambiental para entender mais a mecânica do que é trabalhar com 

preservação ambiental. Aí eu vou poder decidir se eu quero trabalhar com Y, A, com C‖. Um morador da 

Vila São Pedro. Como ele conseguiu obter essa informação, sendo que ele mora em um lugar em que é 

difícil chegar a informação? A informação tá globalizada hoje. Hoje qualquer garoto tem acesso a 

internet. A gente tem aqui ponto de internet gratuito. Hoje o acesso custa cinqüenta centavos num bairro 

periférico. Tem garoto que não tem os cinqüenta centavos, mas a informação tá ali e mais acessível do 

que há dois anos atrás. E os jovens hoje têm essa autonecessidade de procurar a informação.  

 

Será que é só de hoje? Não há em todas as gerações de jovens um sentimento...  
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Sim, mas estou dizendo numa escala constitutiva, né. Há dez anos atrás não tinha a facilidade de 

adquirira a informação que tem a juventude de hoje. 

 

A facilidade de adquirir, não, mas a necessidade de adquirir, sim... 

Não, eu tô falando de facilidade; necessidade todos nós temos. A informação chega muito mais rápido. É 

muito fácil, dinâmico. Eu acessei a internet hoje, eu vou discutir contigo na faculdade. E aí eu não li 

jornal, mas de contrapartida eu tô lendo jornal, porque você tá me publicizando essa informação. Com 

toda essa dinâmica que nós discutimos. E eu hoje vejo o jovem muito mais crítico, crítico na percepção 

constitutiva, porque há dez anos atrás era uma outra realidade, tinha uma outra demanda, e daqui a dois 

ou três anos a realidade é outra. A evolução passa muito rápido, muito, muito, muito. E o jovem hoje tem 

um desempenho mais questionador, muito mais do que há dois anos atrás. Eu sou muito questionado 

pelos jovens. Tem juventude de quinze, dezesseis anos super questionador. E você pega o jovem de 

dezoito anos ou de dezesseis e ele tá questionando, mas não tanto quanto o jovem de catorze. Porque 

esse jovem tá questionando? Porque ele quer informação e tá conseguindo adquirir essa informaç ão. 

Conversando com o coordenador de juventude de Diadema, não tem esse mesmo estereotipo, mas o 

jovem tá antenado, bem informado. O jovem participa muito mais das plenárias de OP lá do que aqui, 

porque lá tem uma cultura do OP, até pela gestão do governo. E aqui o governo do PT, com sua base de 

coalizão, está implementando agora. Então ele tá desmistificando um tabu, quebrando paradigmas, ―e aí, 

será que a gente vai lá pra participar das plenárias do OP? Será que a gente não vai lá e vai ter uma 

política partidária?‖ Plenária de OP não discute política partidária. Plenária de OP é pra discutir o destino 

daquela localidade especifica e o que nós faremos para o ano seguinte, e assim sucessivamente. Com a 

participação da juventude nessas plenárias eu acredito que a gente vai resolver muito, muito, muito. E 

virão sempre novas plenárias, demandas que os gestores públicos às vezes não estão com os olhos 

clínicos voltados para aquilo, porque precisam cuidar da máquina. E vem com uma outra realidade. 

Porque não pensamos nisso? Porque foi visto de um outro panorama.  

E que a juventude toda possa ter esse ato de aderir às plenárias, toda, toda. O governo do presidente 

lula deu um salto muito significativo pra juventude, mais do que todos os outros governos de antes. 

Nunca foi construída tanta universidade pública, o pró-jovem. 

 

Você me instigou a te fazer uma pergunta. Estamos comemorando, ainda em 2011, vinte anos do  

ECA. Como você vê o ECA, para a CAJUV, para SBC? A CAJUV faz uso do ECA ou o ECA 

influencia nas relações e diretrizes da CAJUV? 
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O ECA não é nosso norteador da política de juventude. A gente toma como base os princípios do ECA. 

Sabe que tem o estatuto da juventude, que ele pode ser aprovado, né? Têm algumas emendas. O 

Conselho Nacional da Juventude vai trabalhar pra forçar pra ter o estatuto da juventude e eu espero que 

a gente consiga ter a mesma evolução com o estatuto da juventude que tivemos com o ECA. Eu não 

consigo ver hoje a nossa sociedade sem o ECA. Não consigo. Você imagine a luta que foi... vinte anos! 

Mas ele vem antes, porque existiram outras pessoas que lutaram muito até chegar no ponto. Então eu 

vou retroagir dez anos, ou seja, são trinta anos. A construtividade que passou ao longo dos anos, as 

discussões, grupos de estudos, de pensadores, de pensamentos de falas, de conversas até chegarmos 

ao estatuto que nós temos hoje, de ter direito. A criança e o adolescente têm direito garantido. E eu 

acredito que o ECA deve evoluir muito mais. E essa juventude que tem vindo agora, que está sendo 

protegida pelo ECA, ela vai ajudar o ECA a ser protegido, entendido e ampliado. Tem gente que não 

sabe que existe o ECA; o jovem não sabe. Então hoje nós temos uma responsabilidade de ter um 

estatuto que defende os seus diretos. Você sabe que você tem direitos; e você sabe que também tem de 

deveres? A gente usa as premissas do ECA, mas de uma forma subliminar, mostrando que os indivíduos 

tem todos esses direitos, mas também tem esses deveres como obrigatoriedade. E os deveres são 

maiores que os direitos. 
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ENTREVISTADO 5 - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVO DA PMSBC - SRA. RENATA APARECIDA CHAVES  

 
 

Como funciona a secretaria? O que ela faz? O que ela pretende...? 

Neste governo, a partir de 2009, a questão da participação cidadã é encarada como uma marca e 

métodos de governo. Ela orienta todas as ações da administração como um todo. E a gente que está aí, 

há certo tempo na experiência de OP, a gente percebe bastante a necessidade de, de fato, ter um projeto 

importante como esse, que é o OP, dentro de uma secretaria que também tem todo um diálogo com as 

principais áreas do governo. 

A gente conhece muitas experiências onde o OP infelizmente fica dentro do gabinete da secretaria de 

governo e em outras áreas que pouco dialoga, principalmente com o orçamento da cidade. Então se você 

propõe, de fato, fazer uma discussão pública do orçamento, essa estratégia de projeto do OP estar 

dentro da secretaria de orçamento e planejamento, ela te ajuda a fazer com que esse diálogo aconteça, 

não fique só no discurso, mas que a gente na prática consiga fazer essa relação do que é o planejar a 

cidade, com todas as áreas, com todas as ações de governo, dialogando com as necessidades e os 

interesses da população. 

 

Como a secretaria enxergou as plenárias de 2010? 

A gente vem de uma experiência, aqui em SBC, em que partimos de uma lógica diferenciada. Em 2009, 

quando assumimos a gestão, a gente estava exatamente no momento de construir o PPA, que 

obrigatoriamente todos os governos, no primeiro ano de mandato, têm por missão executar. 

E aí nós estamos entendendo que, estrategicamente, como estamos iniciando o trabalho de discussão da 

participação cidadã na cidade, que esse era o momento de iniciar o debate e tentar elaborar essa 

primeira peça orçamentária de uma forma participat iva. Então nós fizemos todo o processo do PPA e 

você tem acesso aos materiais e tal. E pra gente foi um grande facilitador, porque com as plenárias do 

PPA a gente teve uma participação bastante grande na cidade, com o envolvimento de vários segmentos 

da população e especificamente a gente definiu as diretrizes pros quatro anos de gestão.  

Então foi o momento de a gente conseguir conciliar um grande diagnóstico de quais eram os principais 

desafios da cidade e como a gente, através de metas e ações claras, estaríamos ao longo desses quatro 

anos mudando um pouco a realidade da cidade. Feito esse processo em 2009, aí sim, em 2010 a gente 

iniciou especificamente o processo de OP deliberativo. 
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Nós trabalhamos com uma lógica de OP bienal, até mesmo por conta da conjuntura, da própria 

capacidade de realização da administração como um todo, dos prazos legais. Então a gente entende que 

a cada ano, você elegendo demandas, acaba acumulando um número muito grande de projetos que não 

têm tempo político ou que não tem tempo administrativo para de fato serem realizados. Então, nesta 

intenção, a gente sempre vai trabalhar um ano sim e um ano não com o processo deliberativo. Em 2010 

fizemos as primeiras plenárias. Para organizar a discussão do OP a gente divide a cidade em vinte  

regiões, que a gente sempre coloca como um desafio na nossa cidade conseguir chegar numa divisão 

que chega equilibrada, porque o território, mais de 400 km²... no PPA a gente discutiu ações e diretrizes, 

mas não discutiu obras e serviços praquela região. Então essa questão do número populacional, do 

tamanho das áreas, naquele momento não era a grande questão. No OP, quando você propõe de fato 

fazer uma discussão e deliberar sobre aquela região... eu tenho uma região, que é a Vila São Pedro, que 

num bairro eu tenho quarenta mil habitantes... e qual é o peso disso e o de uma região que você tem dez 

mil, cinco mil? 

Então nosso exercício foi muito tentar equilibrar essa questão populacional, as características da região e 

também a acessibilidade. Aquela velha história: a gente tem áreas da cidade que são totalmente isoladas 

por rodovias, pela represa. Não adianta você agregar muito em algumas áreas, por exemplo, o grande 

Alvarenga, que é uma região, populacionalmente falando, grande, mas tem territórios que se você faz 

uma única plenária jamais a pessoa não consegue chegar; ela chega mais rápido no centro da cidade do 

que internamente lá, por conta desses recortes. 

Então a gente fez um grande exercício de conseguir dividir a cidade de uma forma que ficasse mais 

equilibrada. Fizemos então as vinte plenárias. As plenárias de OP sempre contam com a participação de 

todo o governo. Isso que a gente sempre coloca, que é um grande diferencial quando você tem esse tipo 

de projeto entendido como marca e método mesmo, que você faz que o prefeito e todo o secretariado 

incluam essa discussão no seu dia-a-dia, no seu trabalho, de todas as ações que eles realizam. E as 

plenárias, assim, foram um momento muito importante, um início de discussão na cidade. A gente 

sempre coloca que é desafio também romper com culturas, com questões que já estão dadas há muito 

tempo. Infelizmente essa questão do assistencialismo ainda impera em muitos segmentos e setores da 

sociedade e o OP vem quebrar essa lógica, vem discutir que todo munícipe, que a população tem um 

papel importante na construção da cidade e não é um desafio nem interno nem externo. Internamente 

também a gente encontra dificuldades; a relação com o legislativo nunca é muito tranqüila pra esse tipo 

de ação, mas, assim, as plenárias em si são um momento muito importante, tanto do PPA quanto do OP, 

porque é uma aproximação mesmo da população com a conjuntura prefeitura, prefeitos, secretários. A 

gente acredita ainda que, assim, temos de avançar muito nessa questão de mobilização, de 

envolvimento, até porque é um processo. Estamos trazendo uma cultura que é diferenciada do que a 

gente vê no cotidiano, no dia a dia. Então as pessoas ainda demoram um pouco pra se acostumar, pra se 

adaptar a esse tipo de processo. 
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Na nossa avaliação, tanto 2009 quanto 2010, a participação foi importante, foi significativa e, pra nós 

também, a gente avalia muito a qualidade da participação também. Não dá pra trabalhar só com essa 

questão quantitativa. Em 2009 a gente teve aproximadamente catorze mil pessoas no PPA. Foi a 

primeira ação que a gente realizou, uma ação que marcou muito pra história. A gente tinha num primeiro 

momento a preocupação do que vai ser essa discussão que, querendo ou não, é uma discussão 

diferenciada de obras e serviços. Você tem lá o endereço e o local que você tá solicitando. O PPA não. A 

gente discutiu coisas mais amplas: eram diretrizes, coisas mais gerais, como seria o envolvimento da 

população nesse sentido. E o resultado foi muito interessante. A gente teve inúmeros grupos de trabalho; 

mais de 280 grupos de trabalho organizados pelas plenárias. Vimos que a consonância entre plano de 

governo e o diagnóstico da população era muito grande. A gente tinha a intenção de, já em inicio do 

governo, pensar em estruturar várias ações na área de saúde e exatamente foi o que apareceu nas 

plenárias. Dos 289 grupos de trabalho, 144 definiram a questão da saúde como tema principal para a 

discussão. 

Ao longo desse período, de 2009 até agora, o que a gente consegue ter com clareza é, assim, esse 

envolvimento da população, num primeiro momento com o PPA, teve um resultado automático no OP, 

que as pessoas, inclusive, assim, nível, a qualidade das demandas, das solicitações apresentadas nas 

plenárias do OP se relacionavam muito com o que a gente tinha discutido no PPA. Eu acho que, assim, 

ajudou muito a orientar o caminho que a gente tem a percorrer nos próximos anos. A gente avalia que foi 

uma decisão bem acertada ter iniciado o processo de discussão de participação aqui pelo PPA e não 

pelo OP. Foi uma experiência bastante positiva. 

 

Vocês fizeram algum levantamento sobre o perfil etário que mais participou das plenárias?  

Especificamente nas plenárias do OP a gente tem um banco. A gente sempre trabalha com duas 

realidades. A gente tem o número de pessoas que se credenciam na plenária e os participantes. Até 

mesmo por conta de uma legislação municipal, tá prevista na Lei Orgânica do município a 

institucionalização do Conselho Municipal do Orçamento, diferente de outras cidades que têm a 

experiência de OP, mas não regulamentada por lei. Aqui a gente já herdou na nossa Lei Orgânica essa 

condição. Então nós criamos, junto com o conselho e com a comissão de representantes que elegemos 

no PPA, o regimento interno do processo do OP e aí ele traz algumas regras, algumas condições para a 

participação, principalmente no intuito de garantir que as pessoas que sejam moradoras daquela região 

tenham direito a voz e voto e se candidatar a cargo de conselheiro e representante regional. Então, todas 

as plenárias a gente teve esse credenciamento. Esse processo é todo informatizado, até mesmo para 

garantir a lisura, a credibilidade dessa discussão e aí a gente tem, a partir do credenciamento de cada 

plenária, o levantamento do perfil desses participantes e em 2010 a gente percebeu, tanto em questão de 

gênero, o número de homens e mulheres que participaram ficou bastante equilibrado. Quase que 50%  e 

50% e em termos das faixas etárias. Também a gente teve uma participação considerável; não ficou uma 
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diferença muito grande. Tanto que no próprio conselho do orçamento a gente tem hoje, é um número 

menor, mas a gente tem jovens que participam como conselheiros. Agora ainda é um trabalho que a 

gente precisa avançar muito na discussão, principalmente nesse segmento da juventude.  

 

E a região, qual a região que teve mais participantes, não só numéricos, mas participantes?  

A gente percebeu nessas duas experiências, tanto no PPA quanto no OP, que nas regiões mais 

periféricas da cidade, que a gente tem um déficit social, políticas públicas implantadas mesmo, maior, a 

participação foi mais concentrada. Em especial na região do grande Alvarenga, que foi uma das regiões. 

No primeiro ano, nessa região que a gente chama de região M, que pega a parte mais afastada do 

Alvarenga, no primeiro ano a gente teve uma média de 900 pessoas. No ano passado também uma 

média de 800. Então é uma região que, nos dois anos que a gente realizou, teve um número mais 

significativo, mais expressivo de participantes. 

 

Uma pergunta, na verdade são três perguntas, todas correlacionadas. Primeiro, foi detectada a 

tentativa, primeiro, da participação de grupos organizados nas plenárias, desde associações de 

bairro, de moradores até terceiro setor ou um grupo empresarial...? 

A nossa discussão é sempre trabalhar com universalização da participação. Nossa preocupação é 

ampliar o máximo a mobilização, o envolvimento dessas associações, mas garantindo que nos termos de 

discussão e deliberação o peso se dá para todos os munícipes da mesma forma. As organizações, as 

instituições foram sim trabalhadas, foram mobilizadas, mas no intuito de principalmente passar a 

informação, mobilizar os moradores, a sociedade civil como um todo, que seria ela que estaria fazendo 

parte do processo deliberativo. As entidades, no caso da deliberação, não têm nenhum peso diferenciado 

dos demais moradores da região. 

 

Vocês não chegaram a detectar nenhuma organização ou entida de, até mesmo do terceiro setor, 

que chegou, se preparou para uma plenária, se articulou e já trouxe uma demanda pronta, para 

conseguir eleger essa demanda ou então para fazer alguma ação diferenciada, mas que dava para 

perceber que já estava previamente pronta? 

Então, a gente percebe que dentro dessa discussão, como a gente trabalha essa questão da 

mobilização? Dentro do nosso departamento a gente tem a figura dos agentes de participação cidadã. 

São funcionários da administração que têm a tarefa fazer esse elo entre a comunidade, as regiões do OP 

e as ações do governo, a administração como um todo. E o trabalho do agente de participação é muito 

diretamente com os atores da região. Vão dialogar com as entidades, com as associações, grupos de 
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mãe, com as lideranças formais e informais que existem nas regiões. Cada região tem um cenário. Teve 

de fato regiões que você tem, lá, uma SAB, sociedade amigos de bairro, que é mais atuante e que, 

automaticamente, tinha aí uma indicação de qual seria sua prioridade, que se organizou e levou a 

comunidade pra discussão; teve outras regiões que tiveram movimentos específicos. Teve um grupo de 

mães, lá, que tinha uma solicitação referente à educação, que se organizou e apresentou sua demanda. 

Tivemos, no Selecta, um grupo de jovens envolvidos com a discussão de áreas de lazer, de pista de 

skate, que também se organizaram e foram pra plenária. Então isso ficou muito na característica de cada 

região. Em alguns locais a gente percebeu claramente esses movimentos, de organizações que 

aconteceram de forma anterior às plenárias e automaticamente refletiram no resultado das demandas 

que foram indicadas. 

 

E aí, a influência foi apenas para que as demandas fossem da própria região, como esse jovem 

que queria uma revitalização na praça, para a área de lazer? Eu estava nessa plenária...  

É... eles foram de skate... 

 

Isso. Mas então esse tipo de movimento acontecia só na plenária, só no bairro, né? Não 

detectaram uma organização que participou de duas, três ou quatro plenárias, exercendo alg uma 

influência... 

Não. Isso, nesse primeiro momento, a gente não percebeu. E ficou muito específico nessa questão da 

organização interna da comunidade, a partir do momento que a gente apresentou o processo. E na 

mobilização, principalmente, a gente sempre trabalhou com a questão do funcionamento, o que vai 

acontecer na plenária, qual vai ser o processo. Vai ter eleição de demanda, então são três pra região, vai 

ter uma pra cidade. Então, vários grupos, tendo essas informações, eles foram se organizando. Qual é a 

solicitação que a gente vai apresentar, como é que a gente de fato vai se representar no dia da plenária. 

E em cima disso que a gente acabou tendo alguns movimentos, mas dentro da linha regional mesmo.  

 

Como a secretaria vê a participação da juventude especificamente nas plenárias do OP e o que 

vocês esperam dela? 

Para nós, qual é o grande desafio que a gente coloca desde o início? Não é especificamente na questão 

da juventude, mas essa questão da participação cidadã na nossa cidade é um desafio de você ampliar, 

de fato, a discussão e de você conseguir fazer com que as pessoas, de fato, compreendam essa 

ferramenta como uma possibilidade de planejar a cidade, de, junto com o poder público, dividir essa 

responsabilidade do planejamento, tanto a curto prazo, que é o OP, quanto pensar a cidade do futuro 
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também. Então pra nós a intenção é que a gente, de fato, consiga ampliar o diálogo com os vários 

segmentos, com as várias entidades que existem na cidade e a população como um todo. No caso 

especifico da juventude, a gente tem muitos desafios, né. A gente tem muitas questões que envolvem 

políticas especificas pra juventude que precisam ser qualificadas. E a participação da juventude no OP é 

indispensável. A partir do momento que a gente cria uma lógica no governo, que todos os novos 

investimentos, as grandes ações vão ser debatidos no OP, significa que as juventudes, a terceira idade, 

deficientes e outros segmentos precisam se apropriar dessa ferramenta, porque se não a gente 

compromete o resultado dessa política. 

 

Quais as ações que a secretaria prevê, em conjunto com outra secretaria ou a coordenadoria, a 

CAJUV, para atrair a juventude para o OP 2011? 

Em 2011 a gente tem, no processo bienal, um ano a gente faz as deliberativas, e no ano seguinte a gente 

faz no mesmo formato, mas com plenárias para prestação de contas, que é o que a gente está nesse 

momento organizando, o processo para 2011. 

A gente não fechou ainda o calendário, mas as plenárias devem acontecer em maio. E qual é a 

estratégia? Na prestação de contas, nós incorporamos no orçamento do ano passado 58 demandas do 

OP. Demandas bastante grande, de valores significativos e estruturantes pra cidade. Nas plenárias desse 

ano o prefeito e todos os secretários vão poder fazer uma prestação de contas sobre o andamento 

dessas solicitações que foram apresentadas e também uma prestação de contas sobre as principais 

ações do governo, em linhas gerais, em todas as áreas de atuação. E aí a gente começa, agora no 

período de março e abril, o processo de mobilização. E a intenção, para além dessa questão da plenária, 

nós queremos fazer uma discussão com alguns segmentos da sociedade, alguns grupos que, de fato, a 

gente precisa envolver mais nessa discussão. E isso é um trabalho mesmo em parceria com as diversas 

secretarias. Então, no caso, a gente tem a coordenadoria da juventude, a gente tem SEDESC, outras 

áreas que a gente vai discutir especificamente, como desenvolvimento econômico, educação, num 

processo de mobilização mesmo. Essa fase, proporcionar a esses grupos um debate no sentido do que é 

esse processo, qual a importância da participação e estimulá-los a fazer parte da discussão. Essa é a 

nossa proposta para os próximos dois meses. 

 

Como representante do poder público, você acha que a juventude de SBC está orga nizada em 

busca de seus interesses? Não são interesses socioculturais ou interesses para a qualificação 

profissional, mas mais abrangentes, como interesses políticos, se ela é capaz de fazer isso e se 

está agindo dessa maneira. 
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Nossa proposta é sempre na linha de você pensar como a gente trabalha, principalmente a discussão 

para sensibilizar a juventude para sair dessa questão, que é o interesse imediato. Essa juventude tem 

uma grande responsabilidade no futuro da nossa cidade. Então como essa juventude, de fato, se 

apropria de canais como esse, que é o PPA e o OP, como ferramentas de ser protagonistas da ação que 

a gente pretende para o futuro da nossa cidade. Eu acho, na minha opinião, especificamente, que a 

gente tem sim na nossa cidade várias organizações, vários movimentos nessa questão da juventude que 

tem potencial para essa discussão, que tem condição de agregar muito, mas que ainda precisa de um 

pouco mais de sensibilização para essa discussão. Por muitas vezes a gente vê o envolvimento em 

ações muito especificas, pra organização de atividades, para objetivos muito imediatos. Essa discussão 

de pensar o coletivo, pensar a questão do planejamento de forma mais global e mais ampla, eu acho que 

ainda é um desafio e cabe a nós. Essa é a intenção da secretaria em especial, de buscar ferramentas 

que de fato sensibilizem para essa discussão. Esse é um fator que ainda precisa ser discutido, mas acho 

que não é especificamente só como juventude; ela vem como um processo de construção. A gente tá 

iniciando uma primeira gestão com essa linha, e, ao longo da realização das diversas ações, não é só 

OP, não é só PPA; temos várias outras ferramentas dentro da participação cidadã, que são as 

conferências, são os conselhos, são ações que a gente realiza que tenta quebrar um pouco com essa 

lógica mesmo e mostrar que tanto juventude quanto os demais atores da sociedade precisam trabalhar 

ativamente pra conseguir a sociedade que a gente deseja pro futuro.  

 

Para finalizar, por favor, faça um apanhado geral, acrescente algo que  você ache importante falar 

ou faltou falar... 

Nós viemos nesse final de semana de um seminário de OP dentro do estado de SP, que é um momento 

de a gente reunir várias cidades pra discutir essas práticas. Nesse seminário deste final de semana a 

gente, de fato, propôs uma reflexão sobre essa questão da participação e como ela acontece hoje nos 

diversos governos, nos diversos espaços de realização. A gente percebe que essa discussão propicia um 

grande aprendizado, traz para cada administração um novo olhar sobre essa questão da esfera pública. 

Máquina administrativa não é uma coisa tranquila, tanto para o governo muito menos para a sociedade. 

Esse exercício de garantir a transparência das administrações, propor que a população, que a sociedade 

civil se aproprie, de fato, do funcionamento da máquina pública não é nada tranquilo. É um exercício que 

precisa, de fato, para potencializar as ações de governo. A gente percebe que o OP, ao longo desses 20 

anos de história, ele teve uma grande disseminação; várias cidades passaram a realizar experiências de 

OP. Porém a gente está num momento que é refletir, de fato, quais são os princípios e como, através do 

OP, a gente amplia os demais canais de participação, que aí, de fato, você consegue construir uma 

discussão de participação cidadã que rompa a barreira de simplesmente deliberar sobre demandas do 

OP. Que essas deliberações elas precisam ser concretas, que elas precisam ter um objetivo claro, mas 

que além das deliberações a gente consiga fazer uma discussão ampla do cidadão, o que é ser cidadão, 
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o que é exercer esse papel dentro da sociedade, dentro da esfera pública, que é a discussão de se 

envolver nas gestões da cidade. Estamos criando, estamos iniciando a experiência de SBC. Inclusive, a 

gente fez uma apresentação dessa experiência nesse seminário, por ser uma c idade que recentemente 

está fazendo essa discussão. Iniciamos o trabalho em 2009, e dentro do nosso planejamento a gente 

pretende, para além do OP, do PPA, incluir essa discussão a longo prazo, envolvendo diversos 

segmentos da sociedade, juventude, acadêmicos, empresários, terceiro setor de um modo geral; como a 

gente consegue, de fato, reunir e propor o debate para segmentos tão diferenciados que a gente tem 

numa sociedade. Estamos numa linha de construção. 

 

  



140 

 

 
 

ANEXO C – Estatuto Social da Cultural B 
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ESTATUTO SOCIAL DA 
 

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E 
EVENTOS  - CULTURAL B 

Leis 10.406/2002 e 11.127, de 28 de junho de 2005. 
 

ARTIGO 1º  - DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO 
 

A ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E EVENTOS – CULTURAL B, neste 

estatuto designada, simplesmente, como “CULTURAL B”, fundada em data de 17 de 
março de 2.007, com sede e foro na Avenida Senador Vergueiro n. 2.685 – bloco 11B – 

apto. 24 – Rudge Ramos, São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000,  é uma 

associação de direito privado,  constituída por tempo indeterminado, sem fins 
econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo 

e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender  a todos 
que a ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade,  sexo, raça, cor ou 
crença religiosa, podendo firmar convênios e outras formas de parcerias com 

órgãos públicos e entidades privadas, organismos internacionais, 
universidades e outras insti tuições a fins, nacionais e estrangeiras  

 

ARTIGO 2º - SÃO PRERROGATIVAS DA ASSOCIAÇÃO: 
 

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 

eficiência, com as seguintes prerrogativas:  

 
I. Melhorar a qualidade de vida de seus associados em geral,defendendo-

os;organizando-os e desenvolvendo trabalho de cultura e esportes junto as 
crianças,jovens, adultos e idosos,distribuindo aos mesmos,gratuitamente 

benefícios alcançados junto a órgãos Municipais, Estaduais, Federais e Iniciativa 
Privada; 

II.  Promover ajudar e divulgar o desenvolvimento da cultura, da musica, teatro , 

dança e da arte , bem como na produção de eventos e produtos culturais da 
região; 

III. Promover cursos voltados para a cultura, editar obras literárias musica e 
artes,formando parcerias estratégicas para suas atividades; 

IV. Promover o uso da Internet como forma de comunicação e integração social.com 

ênfase na divulgação cultural e esportiva; 
V. Promover campanhas culturais, cadastrando os artistas da região, empenhando-

se, ainda, na construção de espaços próprios para a realização e divulgação dos 
eventos; 

VI.  Promover a prática, o estímulo e o desenvolvimento de toda e qualquer pratica 

esportiva, tanto em caráter amadorista quanto profissional; promovendo cursos, 
encontros e campeonatos em todas as suas categorias e modalidades, 

envolvendo os diferentes esportes ao mesmo tempo, caso convier; 
VII. Promover o esporte dentro de padrões competitivos nacionais e internacionais; 
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VIII. Contribuir para a divulgação e pratica do esporte, em suas mais diferentes 
modalidades, difundindo sempre que possível; 

IX. Manter um acervo de material informativo sobre todas as modalidades 
esportivas, possibilitando a pesquisa e estudo.  

 
Parágrafo Único - Para cumprir suas finalidades sociais, a Associação se 

organizará em tantas unidades quantas se fizerem necessárias, em todo o 

território nacional, as quais funcionarão mediante delegação expressa da matriz, 
e se regerão pelas disposições contidas neste estatuto e, ainda, por um 

regimento interno aprovado pela Assembléia Geral.  
 

ARTIGO 3º - DOS COMPROMISSOS DA ASSOCIAÇÃO 
 

A Associação se dedicara às suas atividades através de seus administradores e 

associados, e adotará práticas de gestão administrativa, suficientes a coibir a obtenção, 
de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens, lícitas ou ilícitas, de 
qualquer forma, em decorrência da participação nos processos decisórios, e suas 

rendas serão integralmente aplicadas em território nacional, na consecução e no 
desenvolvimento de seus objetivos sociais. 
 

ARTIGO 4º – DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 

A Assembléia Geral Deliberativa é o órgão máximo e soberano da Associação, e será 
constituída pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos. Reunir-se-á na 
segunda quinzena de janeiro, para tomar conhecimento das ações da Diretoria 

Executiva e, extraordinariamente, quando devidamente convocada. Constituirá em 
primeira convocação com a maioria absoluta dos associados e, em segunda 

convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número, deliberando pela 
maioria simples dos votos dos presentes, salvo nos casos previsto neste estatuto, tendo 
as seguintes prerrogativas. 

 
I. Fiscalizar os membros da Associação, na consecução de seus objetivos; 

II. Eleger e destituir os administradores; 
III. Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas;   
IV. Estabelecer o valor das mensalidades dos associados;  

V. Deliberar quanto à compra e venda de imóveis da Associação; 
VI. Aprovar o regimento interno, que disciplinará os vários setores de atividades da 

Associação; 
VII. Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto social; 
VIII. Deliberar quanto à dissolução da Associação;  

IX. Decidir, em ultima instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, 
bem como sobre os casos omissos no presente estatuto. 

 
Parágrafo Primeiro - As assembléias gerais poderão ser ordinárias ou 

extraordinárias, e serão convocadas, pelo Presidente ou por 1/5 dos associados, 

mediante edital fixado na sede social da Associação, com antecedência mínima de 
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10 (dez) dias de sua realização, onde constará: local, dia, mês, ano, hora da 
primeira e segunda chamada, ordem do dia, e o nome de quem a convocou; 

 
Parágrafo Segundo - Quando a assembléia geral for convocada pelos associados, 

deverá o Presidente convocá-la no prazo de 3 (três) dias, contados da data entrega 
do requerimento, que deverá ser encaminhado ao presidente através de notificação 
extrajudicial. Se o Presidente não convocar a assembléia, aqueles que deliberam 

por sua realização, farão a convocação; 
 
Parágrafo Terceiro - Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações que 

envolvam eleições da diretoria e conselho fiscal e o julgamento dos atos da diretoria 
quanto à aplicação de penalidades.  

 

ARTIGO 5º - DOS ASSOCIADOS   
 

Os associados serão divididos nas seguintes categorias: 
 

I. Associados Fundadores: os que ajudaram na fundação da Associação, e que 

são relacionados em folha anexa. 
II. Associados Beneméritos: os que contribuem com donativos e doações; 
III. Associados Contribuintes: as pessoas físicas ou jurídicas que contribuem, 

mensalmente, com a quantia fixada pela Assembléia Geral; 
IV. Associados Beneficiados: os que recebem gratuitamente os benefícios 

alcançados pela entidade, junto aos associados contribuintes, órgãos públicos e 

privados; 
 

ARTIGO 6º – DA ADMISSÃO DO ASSOCIADO 
 
Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, ou maiores de 16 

(dezesseis) e menores de 18 (dezoito) legalmente autorizadas, independente de classe 
social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para seu ingresso, o 
interessado deverá preencher ficha de inscrição na secretaria da entidade, que a 

submeterá à Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome, imediatamente, 
lançado no livro de associados, com indicação de seu número de matrícula e categoria 

à qual pertence, devendo o interessado:  
 

I. Apresentar a cédula de identidade e, no caso de menor de dezoito anos, 

autorização dos pais ou de seu responsável legal;  
II. Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos; 

III. Ter idoneidade moral e reputação ilibada;  
IV. Caso seja "associado contribuinte", assumir o compromisso de honrar 

pontualmente com as contribuições associativas.    

 

ARTIGO 7º - SÃO DEVERES DOS ASSOCIADOS 
 

I. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;  

II. Respeitar e cumprir as decisões da Assembléia Geral; 
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III. Zelar pelo bom nome da Associação; 
IV. Defender o patrimônio e os interesses da Associação; 

V. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno;  
VI. Comparecer por ocasião das eleições;  

VII. Votar por ocasião das eleições;   
VIII. Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associação, para 

que a Assembléia Geral tome providências.  
 

Parágrafo Único - É dever do associado contribuinte honrar pontualmente com as 

contribuições associativas. 
 

ARTIGO 8º - SÃO DIREITOS DOS ASSOCIADOS 
 
São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 

 
I. Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva ou do Conselho 

Fiscal, na forma prevista neste estatuto; 

II. Usufruir os benefícios oferecidos pela Associação, na forma prevista neste 
estatuto;  

III. Recorrer à Assembléia Geral contra qualquer ato da Diretoria ou do Conselho 
Fiscal; 

 

ARTIGO 9º – DA DEMISSÃO DO ASSOCIADO 
 

É direito do associado demitir-se do quadro social, quando julgar necessário, 
protocolando seu pedido junto à Secretaria da Associação, desde que não esteja em 
débito com suas obrigações associativas.  

 

ARTIGO 10 – DA EXCLUSÃO DO ASSOCIADO 
 
A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria Executiva, sendo 

admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento 
disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa, quando ficar 
comprovada a ocorrência de:  

 
I. Violação do estatuto social; 

II. Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados; 
III. Atividades contrárias às decisões das assembléias gerais; 
IV. Desvio dos bons costumes; 

V. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais; 
VI. Falta de pagamento, por parte dos ―associados contribuintes‖, de três parcelas 

consecutivas das contribuições associativas. 
 

Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o associado será devidamente 

notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que 
apresente sua defesa prévia no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da 

comunicação; 
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Parágrafo Segundo – Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 

independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em 
reunião extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de votos dos 

diretores presentes; 
 
Parágrafo Terceiro – Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por   parte  

do associado excluído, à Assembléia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da decisão de sua exclusão,  através de notificação extrajudicial,  

manifestar a intenção de ver a decisão da Diretoria Executiva ser objeto de 
deliberação, em última instância, por parte da Assembléia Geral; 
 

Parágrafo Quarto – Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o 

associado o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, 

seja a que título for; 
 
Parágrafo Quinto – O associado excluído por falta de pagamento, poderá ser 

readmitido, mediante o pagamento de seu débito junto à tesouraria da Associação. 
 

ARTIGO 11 – DA APLICAÇÃO DAS PENAS 
 
As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva e poderão constituir-se em: 

 
I. Advertência por escrito; 

II. Suspensão de 30 (trinta) dias até 01 (um) ano;  
III. Eliminação do quadro social. 

 

ARTIGO 12 - DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA INSTITUIÇÃO 
 

São órgãos da Associação: 
 

I. Diretoria Executiva; 

II. Conselho Fiscal.    
 

ARTIGO 13 - DA DIRETORIA EXECUTIVA  
 

A Diretoria Executiva da Associação será constituída por 07 (sete) membros, os quais 
ocuparão os cargos de:  Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º 
Tesoureiros e Diretor de Cultura , esporte e Eventos. A Diretoria reunir-se-á, 

ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocada pelo 
presidente ou pela maioria de seus membros. 

 

ARTIGO 14 - COMPETE À DIRETORIA EXECUTIVA 
 

I. Dirigir a Associação, de acordo com o presente estatuto, e administrar o 
patrimônio social.  
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II. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões da Assembléia Geral;  
III. Promover e incentivar a criação de comissões, com a função de desenvolver 

cursos profissionalizantes e atividades culturais; 
IV. Representar e defender os interesses de seus associados; 

V. Elaborar o orçamento anual; 
VI. Apresentar a Assembléia Geral, na reunião anual, o relatório de sua gestão e 

prestar contas referentes ao exercício anterior; 

VII. Admitir pedido de inscrição de associados; 
VIII. Acatar pedido de demissão voluntária de associados. 

 
Parágrafo único - As decisões da diretoria deverão ser tomadas por maioria de 

votos, devendo estar presentes, na reunião, a maioria absoluta de seus membros, 

cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.  
 

ARTIGO 15 - COMPETE AO PRESIDENTE  
 

I. Representar a Associação ativa e passivamente, perante os órgãos públicos, 

judiciais e extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar 
poderes e constituir procuradores e advogados para o fim que julgar necessário; 

II. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
III. Convocar e presidir as Assembléias Ordinárias e Extraordinárias; 
IV. Juntamente com o tesoureiro, abrir e manter contas bancárias, assinar cheques 

e documentos bancários e contábeis; 
V. Organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais 

eventos do ano anterior, apresentando-o à Assembléia Geral Ordinária; 
VI. Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, 

podendo licenciá-los, suspendê-los ou demiti-los; 

VII. Criar departamentos patrimoniais, culturais, sociais, de saúde e outros que 
julgar necessários ao cumprimento das finalidades sociais, nomeando e 

destituindo os respectivos responsáveis.    
 

Parágrafo Único – Compete ao Vice – Presidente, substituir legalmente o 

Presidente, em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de 
vacância. 

 

ARTIGO 16 - COMPETE AO 1º SECRETÁRIO 
 

I. Redigir e manter, em dia, transcrição das atas das Assembléias Gerais e das 
reuniões da Diretoria Executiva; 

II. Redigir a correspondência da Associação;   
III. Manter e ter sob sua guarda o arquivo da Associação; 
IV. Dirigir e supervisionar todo o trabalho da Secretaria. 

 
Parágrafo Único – Compete ao 2º Secretário, substituir o 1º Secretário, em suas 

faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.  
 

ARTIGO 17 - COMPETE AO 1º TESOUREIRO 
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I. Manter, em estabelecimentos bancários, juntamente com o presidente, os 

valores da Associação, podendo aplicá-los, ouvida a Diretoria Executiva; 
II. Assinar, em conjunto com o Presidente, os cheques e demais documentos 

bancários e contábeis;  
III. Efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos devidos à Associação; 
IV. Supervisionar o trabalho da tesouraria e da contabilidade; 

V. Apresentar ao Conselho Fiscal, os balancetes semestrais e o balanço anual; 
VI. Elaborar, anualmente, a relação dos bens da Associação, apresentando-a, 

quando solicitado, à Assembléia Geral. 
 

Parágrafo Único – Compete ao 2º Tesoureiro, substituir o 1º Tesoureiro, em suas 

faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância. 
 

ARTIGO 18 – COMPETE AO DIRETOR DE DE CULTURA ESPORTE E 
EVENTOS 
 

I. Organizar atividades e eventos esportivo e cultural que promovam a integração; 
II. Cuidar   para   que   a   associação   esteja  sempre  representada  nos  eventos 

esportivos e culturais; 
III. Dar  todo  o  apoio e orientação aos associados que queiram exercer atividades 

esportivas e culturais. 
 

ARTIGO 19 - DO  CONSELHO FISCAL 
 
O Conselho Fiscal, que será composto por três membros titulares dois suplentes, e tem 

por objetivo, indelegável, fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da Diretoria 
Executiva da Associação, com as seguintes atribuições; 
 

I. Examinar os livros de escrituração da Associação; 
II. Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios financeiro e contábil, 

submetendo-os a Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária; 
III. Requisitar ao 1º Tesoureiro, a qualquer tempo, a documentação comprobatória 

das operações econômico-financeiras realizadas pela Associação; 

IV. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes; 
V. Convocar Extraordinariamente a Assembléia Geral.  

 
Parágrafo único - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por ano, 

na segunda quinzena de janeiro, em sua maioria absoluta, e extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente da Associação, ou pela maioria simples de 
seus membros. 

 

ARTIGO 20 - DO MANDATO 
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As eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal realizar-se-ão, conjuntamente, 
de 04 (quatro) em 04 (quatro) anos, por chapa completa de candidatos apresentada à 

Assembléia Geral, podendo seus membros ser  reeleitos. 
 

ARTIGO 21 - DA PERDA DO MANDATO 
 
A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, será 

determinada pela Assembléia Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, 
assim reconhecida em procedimento disciplinar, quando ficar comprovado:  

 
I. Malversação ou dilapidação do patrimônio social;  
II. Grave violação deste estatuto;  

III. Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em 03 (três) 
reuniões ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação dos motivos da 

ausência, à secretaria da Associação;  
IV. Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que exerce 

na Associação; 

V. Conduta duvidosa.  
 

Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro será 

comunicado, através de notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para 
que apresente sua defesa prévia à Diretoria Executiva, no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados do recebimento da comunicação; 
 
Parágrafo Segundo – Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 

independentemente da apresentação de defesa, a representação será submetida 
à Assembléia Geral Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, 

composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não 
podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, 

sendo em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados e em 
segunda chamada, uma hora após a primeira, com qualquer número de 
associados, onde será garantido o amplo direito de defesa. 

 
 

ARTIGO 22 - DA RENÚNCIA 
 
Em caso renúncia de qualquer membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, o 

cargo será preenchido pelos suplentes. 
 

Parágrafo Primeiro – O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo  ser 

protocolado na secretaria da Associação, a qual, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contado da data do protocolo, o submeterá à deliberação da 

Assembléia Geral; 
 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo renúncia coletiva  da  Diretoria  e   Conselho 

Fiscal, o Presidente renunciante, qualquer membro da Diretoria Executiva ou, em 
último caso, qualquer dos associados, poderá convocar a Assembléia Geral 
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Extraordinária, que elegerá uma comissão provisória composta por 05 (cinco) 
membros, que administrará a entidade e fará realizar novas eleições, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da referida 
assembléia. Os diretores e conselheiros eleitos, nestas condições, 

complementarão o mandato dos renunciantes. 
 

ARTIGO 23- DA REMUNERAÇÃO 
 
Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não perceberão nenhum tipo 

de remuneração, de qualquer espécie ou natureza, pelas atividades exercidas na 
Associação. 
 

ARTIGO 24 – DA RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS 
 

Os associados, mesmo que investidos na condição de membros da diretoria executiva e 
conselho fiscal, não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos e 

obrigações sociais da Associação. 
 

ARTIGO 25 - DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
O patrimônio da Associação será constituído e mantido por: 

  
I. Contribuições mensais dos associados contribuintes; 
II. Doações, legados, bens, direitos e valores adquiridos, e suas possíveis rendas e, 

ainda, pela arrecadação dos valores obtidos através da realização de festas e 
outros eventos, desde de que revertidos totalmente em beneficio da associação; 

III. Aluguéis de imóveis e juros de títulos ou depósitos; 
 

ARTIGO 26 - DA VENDA 
 
Os bens móveis e imóveis poderão ser alienados, mediante prévia autorização de 

Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, devendo o 
valor apurado ser integralmente aplicado no desenvolvimento das atividades sociais ou 
no aumento do patrimônio social da Associação. 

 

ARTIGO 27 - DA REFORMA ESTATUTÁRIA 
 
O presente estatuto social poderá ser reformado no tocante à administração, no todo ou 
em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, 

especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia 
com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 

(dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a maioria absoluta dos 
associados e em segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira, com qualquer 
número de associados.  
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ARTIGO 28 - DA DISSOLUÇÃO 
 

A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a 
impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus 

objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias ou, ainda, por 
carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de Assembléia 
Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados 

contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto 
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a 

totalidade dos associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com a 
presença de, no mínimo, 1/4 (um quarto) dos associados. 
 

Parágrafo único - Em caso de dissolução social da Associação, liquidado o 

passivo, os bens remanescentes, serão destinados para outra entidade 

assistencial congênere, com personalidade jurídica comprovada, sede e 
atividade preponderante nesta cdidade e devidamente registrada nos órgãos 
públicos competentes.  

 

ARTIGO 29 – DO EXERCÍCIO SOCIAL 
 
O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 

elaboradas as demonstrações financeiras da entidade, de conformidade com as 
disposições legais.  
 

ARTIGO 30 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A Associação não distribui lucros, bonificações ou vantagens a qualquer título, para 
dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto, devendo 
suas rendas ser aplicadas, exclusivamente, no território nacional.  

 

ARTIGO 31 - DAS OMISSÕES 
 
Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva, ―ad 
referendum‖ da Assembléia Geral. 

 
São Bernardo do Campo, 17 de março de 2.007 

 
 
 

 
_______________________________________________ 

CAUE TOZATI SEIXAS DE MELO 
Presidente 
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_______________________________________________ 
PAULO JÉSUS RIBEIRO 

Advogado 
OAB /SP 121.582 
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EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 Convocamos todos os moradores a participarem 
da ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E 
EVENTOS – CULTURAL B, a ser realizada no 
próximo dia 17 de março de 2.007, às  14:00 horas, 
na Av. Senador Vergueiro n. 2.685 – bloco 11B – 
apto. 24, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo / 
SP. 
 
 Contamos com a presença de todas. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
__________________________ 

CAUE TOZATI SEIXAS MELO 
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LISTA DE PRESENÇA DOS FUNDADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, 
ESPORTE E EVENTOS – CULTURAL B, realizada no dia 17 de março de 2.007, às  

14:00 horas, na Av. Senador Vergueiro n. 2.685 – bloco 11B – apto. 24, Rudge Ramos, 
São Bernardo do Campo / SP. 

 
 
Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 
RG ______________________________ CPF ______________________________ 

Data de Nascimento _____/_____/_____  Telefone __________________________ 
Estado Civil _____________________ Profissão ____________________________ 
 

Nome:______________________________________________________________En
dereço:___________________________________________________________ 

RG ______________________________ CPF ______________________________ 
Data de Nascimento _____/_____/_____  Telefone __________________________ 
Estado Civil _______________________ Profissão __________________________ 

 
Nome:______________________________________________________________En

dereço:___________________________________________________________ 
RG ______________________________ CPF ______________________________ 
Data de Nascimento _____/_____/_____  Telefone __________________________ 

Estado Civil _______________________ Profissão __________________________ 
 

Nome: ______________________________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________ 
RG ______________________________ CPF ______________________________ 

Data de Nascimento _____/_____/_____  Telefone __________________________ 
Estado Civil _____________________ Profissão ____________________________ 

 
Nome:______________________________________________________________En
dereço:___________________________________________________________ 

RG ______________________________ CPF ______________________________ 
Data de Nascimento _____/_____/_____  Telefone __________________________ 

Estado Civil _______________________ Profissão __________________________ 
 
Nome:______________________________________________________________En

dereço:___________________________________________________________ 
RG ______________________________ CPF ______________________________ 

Data de Nascimento _____/_____/_____  Telefone __________________________ 
Estado Civil _______________________ Profissão __________________________ 
 

Nome:______________________________________________________________En
dereço:___________________________________________________________ 

RG ______________________________ CPF ______________________________ 
Data de Nascimento _____/_____/_____  Telefone __________________________ 
Estado Civil _______________________ Profissão __________________________ 
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RELAÇÃO DOS DIRETORES E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE 
CULTURA, ESPORTE E EVENTOS – CULTURAL B 
 

Presidente: CAUE TOZATI SEIXAS DE MELO 
Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 11-B – Apto. 24 – Rudge Ramos 

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, web designer 
RG: 26.519.625-5  SSP/SP                         CPF: 319.999.478-43 

 
Vice Presidente: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.685 – Bloco 1-B– Apto. 53 – Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, casado, funcionário público 

RG: 27.349.869-1 SSP/SP                       CPF: 283.466.558-35 
 

Primeiro Secretario: EDSON RENATO AZEVEDO ALVES 
Endereço: Rua Giuseppe Uliani n. 334 – Jardim Quatro Marias 
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09820-160 

Brasileiro, maior, solteiro, professor 
RG: 28.434.525-8 SSP/SP                       CPF: 215.554.028-01 

 
Segundo Secretário: PAULO ROBERTO MACHADO 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 04-A – Apto 63 – Rudge Ramos 

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, operador de telemarketing  

RG: 23.066.237-7 SSP/SP                       CPF: 268.190.968-60 
 
Primeiro Tesoureiro: HENRIQUE VERZA 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.695 – Bloco 11-B – Apto 133 – Rudge Ramos  
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 

Brasileiro, maior, solteiro, auxiliar da CPD 
RG: 33.621.787-0 SSP/SP                       CPF: 350.732.068-19 
 
Segundo Tesoureiro: DENILSON SUJINAKA TAKEDA 

Endereço: Rua Oragnof n. 220 - Planalto  

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09890-400 
Brasileiro, maior, solteiro, estudante 
RG: 34.259.814-4 SSP/SP                       CPF: 318.082.158-26 

 
Diretor de Esporte: CARLOS ALBERTO DE LIMA 

Endereço: Rua João Cavinato n. 101 - Centro  
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09715-190 
Brasileiro, maior, solteiro, promotor de eventos 
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RG: 14.266.399-2 SSP/SP                       CPF: 124.473.358-06 
 

 
CONSELHO FISCAL: 

 
Titular: HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 14-B – Apto 134 – Rudge Ramos  

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, promotor de eventos 

RG: 28.434.526-X SSP/SP                       CPF: 219.567.438-55 
 
 
Titular: FLÁVIO MARCEL DE MOURA 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 10-B – Apto 73 – Rudge Ramos  

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, estoquista 
RG: 29.509.968-9 SSP/SP                       CPF: 228.565.618-10 

 
Titular:  BRUNO MOLINO VILAS BOAS 

Endereço: Rua Ártico n. 107 – Jardim do Mar  
Santo André / SP – CEP 09726-300 
Brasileiro, maior, solteiro, analista anti-fraude 

RG: 26.453.674 SSP/SP                       CPF: 295.316.148-14  
 
Suplente: MARCELO ANDERSON DE SOUZA SILVA 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 10-B – Apto 133 – Rudge Ramos  
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 

Brasileiro, maior, solteiro, promotor de eventos 
RG: 33.185.278-0 SSP/SP                       CPF: 296.981.768-37  

 
Suplente: ALAN GONÇALVES DE TOLEDO 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 3357 – Apto 02 – Rudge Ramos  

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, autonomo 

RG: 33.867.459-7 SSP/SP                       CPF: 310.800.168-051 
 
 

                                   São Bernardo do Campo, 17 de março de 2.007. 
 

 
 
 

                                   _______________________________________ 
                                              CAUE TOZATI SEIXAS DE MELO 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA FUNDAÇÃO, APROVAÇÃO DO 
ESTATUTO SOCIAL E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA E 
CONSELHO FISCAL DA “ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E 
EVENTOS – CULTURAL B” 
 
 

Aos dezessete dias do mês de março, do ano de dois mil e sete, às 14:00 horas, 
reúnem-se em Assembléia Geral os moradores desta cidade, na Avenida Senador 
Vergueiro 2.685 – Bloco 11-B / 24, em São Bernardo do Campo, neste Estado, a fim de 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:- 
 
Fundação da ‖ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E EVENTOS –  
           CULTURAL B”; 

Aprovação do Estatuto Social; 

Eleição e posse da primeira Diretoria e Conselho Fiscal. 
 
Para presidir a Assembléia, é convidado o Sr. Caue Tozati Seixas de Melo, portador 

da Cédula de Identidade RG 26.519.625-5 SSP/SP. Para secretariar e redigir a 
presente ata é convidado o Sr. Edson Renato Azevedo Alves, portador da Cédula de 

Identidade RG 28.434.525 SSP/SP. Ato contínuo, o Presidente dá por aberto os 
trabalhos, informando aos moradores presentes dá necessidade de fundar uma 

associação para difundir a cultura, o esporte e a promoção de eventos diversos. Propõe 
que a associação em formação receba o nome de ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, 
ESPORTE E EVENTOS – CULTURAL B, a qual terá sua sede social na Avenida 

Senador Vergueiro 2.685, bloco 11-B / 24 – Bairro Rudge Ramos – São Bernardo 
do Campo/SP. Encaminhada para votação, os moradores presentes, agora 

associados, aprovam a fundação da ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E 
EVENTOS – CULTURAL B. A seguir, o Presidente apresenta o Estatuto Social. Após 

sua leitura, o mesmo é aprovado por todos os associados presentes, na forma 

apresentada. Em ato subseqüente, passa para a eleição da primeira Diretoria e do 
Conselho Fiscal: 

 
Presidente: CAUE TOZATI SEIXAS DE MELO 
Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 11-B – Apto. 24 – Rudge Ramos 

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, web designer 

RG: 26.519.625-5  SSP/SP                         CPF: 319.999.478-43 
 
Vice Presidente: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.685 – Bloco 1-B– Apto. 53 – Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 

Brasileiro, maior, casado, funcionário público 
RG: 27.349.869-1 SSP/SP                       CPF: 283.466.558-35 
 

Primeiro Secretario: EDSON RENATO AZEVEDO ALVES 
Endereço: Rua Giuseppe Uliani n. 334 – Jardim Quatro Marias 
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São Bernardo do Campo / SP – CEP 09820-160 
Brasileiro, maior, solteiro, professor 

RG: 28.434.525-8 SSP/SP                       CPF: 215.554.028-01 
 
Segundo Secretário: PAULO ROBERTO MACHADO 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 04-A – Apto 63 – Rudge Ramos 
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 

Brasileiro, maior, solteiro, operador de telemarketing  
RG: 23.066.237-7 SSP/SP                       CPF: 268.190.968-60 

 
Primeiro Tesoureiro: HENRIQUE VERZA 
Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.695 – Bloco 11-B – Apto 133 – Rudge Ramos  

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, auxiliar da CPD 

RG: 33.621.787-0 SSP/SP                       CPF: 350.732.068-19 
 
Segundo Tesoureiro: DENILSON SUJINAKA TAKEDA 

Endereço: Rua Oragnof n. 220 - Planalto  
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09890-400 

Brasileiro, maior, solteiro, estudante 
RG: 34.259.814-4 SSP/SP                       CPF: 318.082.158-26 
 

Diretor de Esporte: CARLOS ALBERTO DE LIMA 
Endereço: Rua João Cavinato n. 101 - Centro  

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09715-190 
Brasileiro, maior, solteiro, promotor de eventos 
RG: 14.266.399-2 SSP/SP                       CPF: 124.473.358-06 

 
 
CONSELHO FISCAL: 

 
Titular: HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 14-B – Apto 134 – Rudge Ramos  
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 

Brasileiro, maior, solteiro, promotor de eventos 
RG: 28.434.526-X SSP/SP                       CPF: 219.567.438-55 
 
Titular: FLÁVIO MARCEL DE MOURA 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 10-B – Apto 73 – Rudge Ramos  

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, estoquista 
RG: 29.509.968-9 SSP/SP                       CPF: 228.565.618-10 

 
Titular:  BRUNO MOLINO VILAS BOAS 

Endereço: Rua Ártico n. 107 – Jardim do Mar  
Santo André / SP – CEP 09726-300 
Brasileiro, maior, solteiro, analista anti-fraude 
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RG: 26.453.674 SSP/SP                       CPF: 295.316.148-14  
 
Suplente: MARCELO ANDERSON DE SOUZA SILVA 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 2.693 – Bloco 10-B – Apto 133 – Rudge Ramos  

São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, promotor de eventos 
RG: 33.185.278-0 SSP/SP                       CPF: 296.981.768-37  

 
Suplente: ALAN GONÇALVES DE TOLEDO 

Endereço: Avenida Senador Vergueiro 3357 – Apto 02 – Rudge Ramos  
São Bernardo do Campo / SP – CEP 09601-000 
Brasileiro, maior, solteiro, autonomo 

RG: 33.867.459-7 SSP/SP                       CPF: 310.800.168-051 
 

 
Encaminhada para votação, é a chapa acima mencionada, eleita por unanimidade. A 
seguir, o Presidente dá posse a todos os membros para o período de 17 de março de 

2.007 a 16 de março de 2.011. Nada mais havendo a tratar, o Presidente  encerra a 
Assembléia, determinando a  lavratura  da presente ata, que eu, Secretario, redigi  e  

após  
ter sido lida, segue assinada  por mim, pelo  Presidente  e  por  todos  os membros 
eleitos,  

para que surta seus efeitos legais. São Bernardo do Campo, 17 de março de 2.007.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 
 

 
CAUE TOZATI SEIXAS DE MELO 

- Presidente - 

 
 

 
EDSON RENATO AZEVEDO ALVES 

- Secretário - 

 
 

 
PAULO JÉSUS RIBEIRO 

Advogado 

OAB/SP 121.582 
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CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUSA              PAULO ROBERTO MACHADO 
- Vice Presidente-                                               - Segundo Secretário - 

 
 

 
 

HENRIQUE VERZA                                     DENILSON SUJINAGA TAKEDA 

- Primeiro Tesoureiro -                                         - Segundo Tesoureiro - 
 

 
 
 

CARLOS ALBERTO DE LIMA               HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES 
- Diretor de Esporte -                                    - Primeiro Conselheiro - 

 
 
 

 
FLAVIO MARCEL DE MOURA                     BRUNO MOLINO VILAS BOAS 

- Segundo Conselheiro -                                 - Terceiro Conselheiro - 
 
 

 
 

MARCELO ANDERSON DE SOUZA SILVA                ALAN GONÇALVES DE TOLEDO 
- Primeiro Suplente -                                               - Segundo Suplente - 
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LEGALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL 
 

Após o devido registro junto ao Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica competente, 
o presidente ou seu procurador, devera apresentar-se  na unidade cadastradora da 

Receita Federal com jurisdição sobre o domicilio fiscal da sede, com uma via da ata de 
fundação juntamente com o estatuto social,  para a inscrição no CADASTRO 
NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ). Após o cadastramento poderá ainda a 

entidade se cadastrar junto aos seguintes órgãos governamentais: Secretaria de 
Agricultura, Secretária dos Esportes e Prefeitura Municipal, possibilitando com a devida 

regularização, obter  recursos junto aos mesmos.  
 
DEVERES DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE 

 
 Caberá ao presidente da entidade, sua  representação judicial e 

extrajudicial, respondendo o mesmo, diante do Poder Publico e terceiros, por 
eventuais danos que a entidade venha a causar, tanto esfera civil como criminal. 

 Diante disso, é preciso atenção e critério na hora de compor a chapa, pois o 

conhecimento dos assessores é também fundamental, porque  a responsabilidade 
maior, cabe ao presidente. 

 Não se deve, também,  deixar de realizar as eleições no período pré-
determinado no estatuto, sob pena de perder-se  parcialmente a representatividade  e  
encontrar serias dificuldades no futuro,  em relação à documentação da entidade,  junto 

aos bancos e órgãos Públicos. 
Para se realizar a eleição é imprescindível obedecer ao estatuto, no tocante aos 

preparativos e consumação do pleito eletivo, alcançando se assim sua legalidade. 
Uma vez obedecidos os ditames estatutários, o presidente eleito ou seu representante, 
deverá apresentar  ao Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica competente a ata 

que o elege  e,  após o registro, deverá providenciar a mudança do nome do 
representante legal junto à  Receita Federal, alterando também a responsabilidade 

junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
IMPORTANCIA DO PLEITO ELETIVO, E AVERBAÇÃO DO MESMO,  NO REGISTRO 

CIVIL DE PESSOA JURÍDICA. 
 

Quando terminar o mandato, mesmo havendo reeleição, será imprescindível a 
realização do pleito,  e seu devido registro junto ao Oficial do Registro Civil de Pessoa 
Jurídica, pois somente assim haverá continuidade   representação da entidade. 

 Caberá ao presidente,  cujo mandato venceu, acompanhar o devido processo, 
até sua normalização, empossando o novo mandatário e pondo fim a sua 

responsabilidade. 
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ANEXO D – Instrumento de coleta de dados 
 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

SOBRE O ENTREVISTADO 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 
Idade: 

___________ 

Cargo: 
_______________________________________________________________________ 
 

Trabalha na 

ONG desde: 
____ / ____ / _______ 

 
Escolaridade: 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 

1. Qual é o perfil administrativo da ONG? 

2. Como os jovens participam da ONG? 

3. Como foi a participação da ONG nas plenárias de OP no município de SBC? 

4. Como se deu a participação de grupos organizados? E dos grupos ligados aos movimentos 

juvenis? 

5. Qual é a sua visão sobre o OP e a sua metodologia? 

6. Foi detectada alguma tentativa de influenciar as plenárias por parte de grupos diversos, ligados 

ou não ao governo? 

7. Quais os canais de comunicação utilizados pela ONG com a PMSBC? 

8. Quais são os planos para os próximos anos? 

9. Para a ONG, como a PMSBC lida com os jovens são-bernardenses? 

10.  A juventude são-bernardense está organizada em busca de seus interesses? 
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ANEXO E – Informações sobre OP 2010, cedidas pela PMSBC, no prelo 
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João Candido <joaogcandido@gmail.com> 

 

Pesquisa de Mestrado - Juventude e OP de SBC 

 

Camila Broio <camila.broio@saobernardo.sp.gov.br> 
26 de janeiro de 2011 

17:40 

Para: João Candido <joaogcandido@gmail.com> 
Cc: Renata Chaves <renata.chaves@saobernardo.sp.gov.br> 

Boa tarde João, conforme solicitação estamos enviando as informações. 

  

Qualquer dúvida, por favor entrar em contato. 

  

Abraços 

  

 

  

Camila H. Broio 

Depto. Planejamento Participativo 

4122-0145 

  

  

De: João Candido [mailto:joaogcandido@gmail.com]  

Enviada em: terça-feira, 18 de janeiro de 2011 14:43 

Para: camila.broio@saobernardo.sp.gov.br 

Assunto: Pesquisa de Mestrado - Juventude e OP de SBC 

  

mailto:joaogcandido@gmail.com
mailto:camila.broio@saobernardo.sp.gov.br


164 

 

Olá Camila, boa tarde! 

  

Acabamos de nos falar pelo telefone. 

  

Pois bem, estou finalizando minha pesquisa de mestrado, aqui pela Metodista de SBC sob 

orientação do Prof. Luiz Roberto Alves, e minha pesquisa tem a ver com a juventude são-
bernardense, como ela se organiza administrativamente e como ela participa dos 
acontecimentos da cidade, mais especificamente, do OP. Pois bem, com base nisso, estou 

estudando uma ONG de juventude, mas também gostaria de ter os dados e informações 
oficiais da prefeitura. 

  

O que me interessa: informações estatísticas, censitárias, por bairros/plenárias, com dados 

demográficos dos participantes, para entender como foi a real participação destes atores no 
OP de 2010. 

  

Envio anexo o título e o resumo, na versão atual, do meu trabalho. 

  

Agradeço a ajuda e aguardo retorno. 

  

João G. Candido 

Cel: 8260-9151 
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