
Relatório do 
ENCONTRO REGIONAL “Juventude e Políticas 

Públicas: construindo uma nova sociedade” 
ITABUNA – 08 e 09/04/2006 

 
 
 
Participaram do Encontro Regional “Juventude a participação política: construindo uma nova 
sociedade” 128 pessoas, representando 44 entidades / grupos atuantes em 15 municípios do 
Sul da Bahia: 

 FASE   
 PJ – Pastoral de Juventude 
 CARE  
 ENCANTARTE 
 CONLUTE – PSTU 
 CIMI – Conselho Indigenista Missionário  
 Associação de Moradores do Bairro Novo Fonseca - Itabuna 
 Fórum da Juventude Camponesa - Racaasul 
 JBL – Jovens Buscando a Libertação - Itabuna 
 JBC – Jovens Buscando Cristo 
 MNU – Movimento Negro Unificado – Região Sul 
 RAACA-SUL – CETA 
 Grupo Nova Geração 
 AJA – Associação de Jovens - Aurelino Leal 
 Instituto Aliança – Itacaré e Uruçuca 
 Raízes da PJ 
 CAI – Comunidade Ativa Itabuna 
 FETAG – Pólo Sindical Sul 
 EACMA – Escola Agrícola Com. Margarida Alves - Ilhéus 
 MTL – Movimento Terra e Liberdade - Ilhéus 
 ONG Vida – Pau Brasil 
 UESC – estudantes de história 
 UJS – União Juventude Socialista - Itabuna 
 MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - Arataca 
 Conselho de Cidadania da Paróquia Sta Rita - Itabuna 
 JDS – Juventude da Democracia Socialista - Itabuna 
 MLT – Movimento de Luta pela Terra - Ibicaraí 
 ACCIR Capoeira 
 Instituo Floresta Viva – Itacaré e Ilhéus 
 FEEC - Fórum Estadual de Educação do Campo – Regional sul 
 Negralidade - Ilhéus 
 CAPOREC – Coletivo de Alfabetizadores Populares da  Região Cacaueira 
 CEB’S - Itabuna 
 Associação Cultural Eu Sou Angoleiro 
 Banco do Povo – Itabuna e Itacaré 
 PT - Gabinete Dep. Estadual Yulo Oiticica 
 CODJU – Coordenadoria Juventude – Prefeitura Municipal de Salvador 
 Rede Minka Ne III 
 ACODHEC – Associação Coletivista Dom Helder Câmara - Ilhéus 
 ACSECI - Associação Cultural Social Ecológica Aventura Itaboquense - Itacaré 



 UABI – União das Associações de Bairro de Itabuna 
 Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária: 1º de maio; Nova Esperança; 2 

Riachões; Cascata; Serra de Areia; Marambaia; Dom Helder; Santa Irene. 
 

 
 
Municípios 

1. Itabuna 
2. Ilhéus 
3. Arataca 
4. Itacaré 
5. Ubatã 
6. Uruçuca 
7. Jussari 
8. Ibirapitanga 

9. Aurelino Leal 
10. Gongogi 
11. Paul Brasil 
12. Buerarema 
13. Itapé 
14. Ubaitaba 
15. Wenceslau Guimarães 

 
 
Sábado, dia 08/04 
 
Animação inicial por Alba  Cristina – Escola Agrícola Comunitária Margarida Alves. 
Mística de abertura, narrada por Alba Cristina. 
Exposição sobre o Fórum de Luta por Terra, Trabalho e Cidadania - Josivaldo Dias - PJ 
 
Exposição inicial  

 Histórico da participação política da juventude; a situação atual da juventude, e o 
protagonismo juvenil por Antônio Marcos (Assessor do Deputado Estadual Yulo 
Oiticica - PT) 
 Políticas Públicas e Plano Nacional da Juventude por Jéssica Sinai (Coordenação de 

Juventude – Prefeitura Municipal do Salvador) 
Durante o debate a plenária participou com intervenções e perguntas. 
 
Após o almoço foi realizado um painel sobre políticas públicas, nas  seguintes perspectivas:  

1. Juventude e Relações de Gênero – exposto por Janira França – EACMA - Ilhéus; 
2. Juventude e Violência – exposto por  Eduardo Jorge do MNU - Ilhéus 
3. Mobilização juvenil e Desenvolvimento Sustentável – exposto por Ilana Cunha - 

INSTITUTO ALIANÇA - Itacaré 
Nova rodada de debate com perguntas e intervenções da plenária.  
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Primeiro Trabalho em grupo 
 
Os participantes formaram cincos grupos de estudo para fazer a leitura do texto “História das 
lutas juvenis” adaptado do “Manual do Curso para Lideranças Juvenis do Nordeste Brasileiro: 
a metodologia na história das lutas juvenis” - 2º. módulo / EQUIP (Escola de Formação 
Quilombo dos Palmares), Recife – PE, (sem data). Após a leitura e discussão do texto, cada 
grupo respondeu às seguintes perguntas: 

Que exemplos da história das lutas juvenis podem ser úteis à nossas organizações aqui 
na região? 

• 

• Quais seriam os principais motivos para que a juventude criasse e participasse de 
organizações de luta aqui na região? 

 
Grupo 1 

1. Exemplos das lutas juvenis  
- o impeachment do presidente Collor 
- os grêmios estudantis 
- luta pelo passe livre 
- os movimentos de juventude católica 

2. Principais motivos de organização da juventude na região 
- a realidade sócio-econômica 
- desemprego 
- violência urbana 
- educação de qualidade 
- capacitação de jovens para o mercado de trabalho 
- manifestações culturais 
- espaço de lazer.... 

 
Grupo 2 
Resposta à questão 1 

- a juventude do meio rural 
- luta pela reforma agrária 
- educação cultura e lazer 
- movimento estudantil 
- manifestações (revolta do Buzu) 

Resposta à questão 2 
- a juventude local encontra-se carente e desmotivada a participar de 

movimentos; a maioria dos jovens só não sabe como ir buscar, por isso, é que 
se faz necessário a criação de organizações de jovens, para que estes possam 
lutar por seus objetivos, tornando-se protagonistas. 
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Propostas 
- (re) articulação do Fórum de Juventude Grapiuna  
- realização de curso de formação política 
- interferir nas políticas públicas – criação de conselhos 

 
Grupo 3 
Resposta à questão 1 

1. Grêmios estudantis 
2. Movimentos Culturais 
3. Movimentos de juventude camponesa 
4. Grupos ligados à igreja 
5. Movimentos de juventude urbana 

Resposta à questão 2 
- demonstrar responsabilidade 
- discriminação de classe e de cor 
- falta de acesso a educação 
- falta de direito de voz 
- necessidade de fóruns de discussão de problemas locais 
- necessidade de escolarização 
- necessidade de lazer, cultura 
- falta de respeito das autoridades 
- falta de políticas específicas para a juventude 

 
Grupo 4 

1. Dentro da nossa realidade econômica, política e social contemplamos os seguintes 
movimentos; 
 movimentos estudantis 
 os movimentos de juventude católica 
 juventude do meio rural 

2. Para que sejam diminuídos os descasos e abusos do poder público ( por governo e 
empresários). 
 para que haja o aumento da conscientização sócio-político, ambiental e econômica 

local. 
 
Grupo 5 

1. Os movimentos negros 
- um movimento que tenha representatividade em relação à nossa história em 

comum, construindo coletivamente. 
- Ex., como após a década de 70, quando os movimentos ganharam as ruas. 
 

2. Fortalecimento dos espaços existentes e criação de outros espaços (culturais, lúdicos, 
escolas, os jovens estão aglutinados), por em prática as discussões (tirar do papel para 
ação), 

- sensibilização em relação aos recursos naturais 
- afirmar para juventude o potencial de produção do campo e atrai-lo  
- reforma universitária 
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20:00 h. - Noite Cultural – com a participação das pessoas presentes e show de Luciana 
Moreno e Diego Seara (voz e violão), em seguida outras pessoas também tocaram e cantaram 
para diversão dos demais.  
 
 
Domingo – Dia 09/04 
 
Após o café da manhã e animação por parte de percursionistas e representantes de grupos e 
entidades que revezaram-se na cantoria. Foi feita a memória do dia anterior. Logo em seguida 
ocorreu a formação das Mini Plenárias Temáticas, em número de quatro, feito através de  
inscrição, conforme interesse dos participantes, para os seguintes temas:  
1) Juventude Camponesa  
2) Jovens de Comunidades  
3) Cultura e lazer (Arte Educação) 
4) Movimentos Estudantis 
 
A partir das 11:45, quando todas as Mini Plenárias Temáticas encerram suas discussões e 
encaminhamento de propostas, os participantes retornaram ao salão-plenário para 
apresentação da relatoria. 
 
01 - Juventude Camponesa 
 formação política, educacional, ambiental e cultural (a partir da realidade de cada 

entidade) 
 identidade 
 mobilizações 
 ecumenismo 
 formação profissional 
 relação de gênero 
 elaboração de projetos sustentáveis 
 soberania alimentar 
 formação de cooperativas 
 secretarias municipais P.P para juventude 
 formação de grupos culturais 
 verbas específicas para educação no campo 
 multiplicação e efetivação das propostas 
 intercâmbios de entidades 
 criação de fóruns permanentes 
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 participação ativa e reivindicações constantes 
 disputar espaços políticos 
 criar uma coordenação de juventude com 01 representante de cada entidade dentro do 

Fórum de Luta por terra Trabalho e Cidadania - região Cacaueira. 

 
02 - Jovens de Comunidades 
 Participação política 
 mobilização juvenil 
 resgates culturais 
 valorização da identidade pessoal e coletiva 
 valorização territorial 
 capacitação 
 eventos sociais (fóruns, missões, manifestações ...) 
 desenvolvimento local sustentável 
 1º emprego 
 Projeto Sentinela 
 Faz. Universitário 
 Casa 
 Pré-afro 
 Meia-passagem 
 Meia-entrada (shows, cinemas).... 
 Planejamento familiar 
 FICC (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania). 

 
Propostas: 
1. Unificação dos grupos jovens / intercâmbio 
2. Reativar o Fórum de Juventude Grapiúna 
3. Encontro de entidades juvenis da região cacaueira 
4. Manifestações revezadas nas diversas cidades da região 
5. Integração dos grupos jovens, rurais e urbanos 
6. Firmar junto ao poder público municipal, a secretaria da juventude 
 
 
3) Cultura e lazer (Arte Educação) 
- Fazer frente ao autoritarismo, que é típico dos nossos municípios 
- Unir forças para rompermos as barreiras nos nossos municípios 
- Intervenção nas escolas e comunidades através dos grêmios, entidades  parceiras 

 6
- Expansão da cultura afro-brasileira 



- Fortalecimento dessa rede a partir das entidades culturais presentes 
- Elaboração de projetos para a estruturação dos movimentos 
- Cogitar a criação de conselhos municipais e/ou coordenadorias  municipais de juventude 

(OBS.: em Ubaitaba já foi aprovado) 
- Democratização dos meios de comunicação 
- Criação de uma lista grupo de bate papo 
- Discutir a Reforma Universitária com os secundaristas. 

 
 
4. Movimentos Estudantis 
- projeto de lei do passe livre 
- participação (criação) de um conselho municipal de juventude 
- lutar pelas cotas na UESC 
- definir um plano de ações concretas 
- definir um grupo de articulação de base 
- definir o dia 20/04/06 para elaboração de plano de atuação 
 
 
Propostas debatidas na plenária final 

 pesquisar e denunciar casos de trabalho escravo e\ou infantil 
 mapear comunidades afrodescendentes e remanescentes de quilombos 
 fortalecer entidades presentes, pressionar poder público para criação de conselhos, 

coordenadorias e secretarias de juventude 
 reativar Fórum da Juventude Grapiúna 
 fortalecer a comunicação entre as entidades, criação de lista na internet 
 democratização da comunicação, criação e participação em rádios comunitárias 
 elaboração de uma carta e de um boletim eletrônico periódico  
 fortalecimento de movimentos artísticos da periferia 
 assessoria e apoio a projetos das comunidades 
 criação de comissão ampla para discutir e pressionar por cotas e políticas afirmativas 
 criação e fortalecimento de grêmios 
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AVALIAÇÃO DO ENCONTRO: 
 
QUE BOM 

 que a participação foi boa 
 que aconteceu 
 a pluralidade x diversidade  
 liberdade de expressão 
 entidades que contribuíram 
 entidades que participaram 
 que muitos jovens vieram 

 
QUE PENA 

 ausência do Diretório Central dos Estudantes – DCE - da UESC 
 que não deu para conhecer todos (pessoas, movimentos, etc.) 
 que está acabando... 
 que não houve apresentação dos participantes no início 

 
QUE TAL 

 manter uma ou duas lutas humanitárias 
 que no próximo encontro que tenha  apresentação dos participantes 
 que o encontro comece na sexta-feira à noite com o credenciamento  
 Quem tiver participando do encontro ajudar na infra-estrutura 

 
 
Contribuíram para o Encontro acontecer  
SINTESI – R$ 100,00 
CPT Itabuna – R$100,00 
PJ – R$ 57,00 
FASE – R$ 817,00 
Omar Costa - R$ 25,00 
CIMI – R$50,00 
EACMA – R$ 150,00 
Instituto Aliança – R$ 196,33 
CARE – R$ 200,00 
Total – R$ 1.745,33 

MST – 30Kg arroz + 10Kg. Macarrão 
Pólo FETAG 2 cestas básica + 30 
classificadores 
MNU – papel higiênico 
Janaína – vinagre 
API\APLB – caixa de som + microfone 
Zé Carlos – polpa de frutas 
CONLUTE – alho, cebola, extrato tomate 
IAFA – 15Kg de frango 
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