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Resumo 
 
Geração Futura oferece oficinas de produção de vídeo para jovens do ensino médio. 
Depois das oficinas, esses jovens são instigados a continuar trabalhando com 
audiovisual e a colocar em prática projetos autorais de mobilização social. Uma das 
características mais fortes desse projeto, que capacita os jovens para a utilização de 
ferramentas de produção audiovisual e ajuda na formação de um olhar crítico em 
relação à mídia, é a formação de redes entre os próprios jovens, ONGs, projetos, 
escolas, eventos e festivais. São relações pessoais e profissionais que se formam. Já 
tivemos oito turmas de jovens que participaram das oficinas, mas essa “barreira” de 
pertencer a uma turma quase não existe mais, pois todos os 145 participantes do 
Geração se conhecem e trabalham juntos em projetos da Mobilização e em programas 
do Canal. 
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Como tudo começou, e porque tudo ainda continua… 

O Futura, como canal jovem que é, sempre flertou com a idéia de poder trazer jovens 

para dentro de suas instalações. E mais do que ouvir o que têm a dizer, deixar que estes 

possam manipular equipamentos, escrever e contar suas histórias, aprender sobre como 

se pode fazer TV educativa. E finalmente poder um dia ver essa produção na telinha, 

lado a lado com programas de grade. Como uma assinatura jovem, ainda em construção, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Altercom – Jornada de Inovações Midiáticas e Alternativas Comunicacionais 
2 Currículo do Doug em até 5 linhas 
3 Graduanda em Comunicação Social da Escola da Comunicação da UFRJ, Coordenadora de Produção de 
documentários realizados em parceria com a Escola de Comunicação da UFRJ, de videoclipes e de peças 
teatrais e Produtora Executiva do Projeto Geração Futura do Canal Futura. 
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dando pinceladas diferentes na programação, incorporando seu jeito de ser e encarar o 

mundo. Agora não só como personagens de histórias contadas por outros, mas como 

autores de suas próprias produções. 

Sabendo que a comunicação e a educação são processos humanos que caminham quase 

de forma simbiótica, alimentando-se um do outro, não seria possível adotar um discurso 

de construção de conhecimento, de diálogo permanente com o público, que se desse 

somente pelas vias convencionais, típicas da relação TV/público que conhecemos, tais 

como cartas, e-mails, e telefonemas. Embora recursos importantes, não podem ser 

considerados suficientes quando o que se quer é mais do que uma manutenção de 

audiência, mas de fato a troca, sempre desejável, de conhecimentos, visões de mundo e 

expectativas de aprendizados possíveis. 

A Mobilização Comunitária do Futura representa um marco fundamental na criação de 

um vínculo com a comunidade que se solidifica sempre que conseguimos ouvir o que 

essa tem a dizer, o que pensa daquilo que exibimos na programação do Futura, de 

nossas campanhas, projetos e histórias contadas. Beber dessa fonte enriquece nossa 

proposta pedagógica, tornando-a viva. É da revisão e checagem constante de nossas 

práticas e escolhas que nasce o modo Futura de fazer TV, atuando como um projeto de 

educação que se concretiza com as ações comunitárias que promove, incentiva e 

divulga. 

A partir de nossa prática de trabalho e do retorno que sempre tivemos de nosso público, 

fomos estruturando a idéia de que possivelmente o jovem estudante de ensino médio 

fosse o grupo que teria maior disponibilidade e interesse para estar conosco por algum 

tempo, fazendo parte desse laboratório de TV que é o Geração Futura. 

 

A Pedagogia por trás do Projeto Geração Futura 

Pode parecer complicado conceber um trabalho de sensibilização do olhar do jovem 

baseado em vivências e aprendizagens de técnicas e manejos televisivos sem 

compreender que se trata, antes de mais nada, de um processo educativo. Todas as 

escolhas, nesse sentido, têm um caráter pedagógico, uma intenção, uma razão de ser. E 

concorrem para o maior ou menor sucesso que se pode obter dessa relação.  
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É bem possível que o segredo esteja mesmo na predisposição necessária para estar com 

o outro. Não só olhá- lo como um objeto de análise, como um personagem prestes a 

contar uma história interessante, nem tampouco como um depositário de teorias e 

maneirismos televisivos. Olhá- lo por inteiro. Ou pelo menos, o mais inteiro que 

consigamos ver. Deixar nossos antigos e empoeirados paradigmas de lado. E embarcar 

na aventura da troca, imbuídos de coração e mente. Como diria o educador espanhol 

Jorge Larrosa, é preciso abandonar velhos modelos de austeridade e dogmatismo, 

sempre tão em voga quando pensamos em processos educativos.  É necessário leveza de 

espírito, desprovida de uma pedagogia moralizante, solene e dogmática. Deixar que 

nossos pensamentos e palavras fluam de tal forma que provoquem o riso. Não aquele 

riso típico do entretenimento e do ócio. Nem aquele frívolo que funciona como barreira 

contra o sério.  Mas aquele riso que compõe. Que se mistura e funde com o outro. O riso 

que é parte de um componente dialógico. Do pensamento que crê e não crê, que vai 

adiante, mas que duvida dos modelos prontos e exauridos pela prática. Daquele riso 

constantemente proibido, ou simplesmente ignorado. Mas aquele mesmo riso que povoa 

o espírito da juventude, que enche de graça e prazer cada coisa vivida e aprendida. 

Vivida e apreendida. Sorvida e tornada parte de cada um de nós.  

 

Retratos em preto e branco e coloridos dos jovens brasileiros 

Segundo a ANDI, o Brasil tem hoje a maior população jovem de toda a sua história. 

Somam mais de 30 milhões de garotos e garotas entre 15 e 24 anos. Um milhão destas 

meninas ficam grávidas a cada ano. Poucos deles têm computador em casa. Muitos 

lutam para domar a defasagem escolar e precisam trabalhar fora para ajudar com as 

despesas da família e, muitas vezes, para custear seus estudos. Poucos destes jovens, 

comparados aos adultos, envolvem-se em atos criminosos, mas sempre que isso 

acontece, o país fica perplexo.  

Sabendo deste cenário, mas também apostando na riqueza de vida destes jovens 

brasileiros, o Futura concebeu o projeto Geração Futura, oferecendo como um de seus 

módulos, a oficina semestral de produção de vídeo.  

Não podemos ignorar o quanto à mídia televisiva ocupa o cotidiano de nossa juventude. 

Numa pesquisa realizada pela Unesco na cidade de São Paulo em 2002, chamava 
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atenção o índice de quase 89 % dos 11.560 alunos entrevistados que afirmavam que a 

televisão constitui a principal forma de ocupação de seu tempo livre. Vinte e cinco por 

cento dos jovens entre 15 e 24 anos não têm acesso a atividades de lazer. Quarenta e três 

por cento dos jovens mais pobres da cidade não estão na escola ou faculdade, 

comparados com 16% entre os de classe média e alta. Na periferia, apenas 24% dos 

jovens têm acesso à Internet, comparados a 72% entre os que vivem nas áreas centrais e 

ricas da cidade. Desconsiderar essa realidade e o papel estratégico que os meios de 

comunicação exercem na vida desses jovens é negligenciar parte importante de suas 

vidas.  

Espaço de troca e experimentação por excelência, a Oficina de Produção de Vídeo do 

Geração Futura funciona justamente como um momento planejado e organizado de 

aprendizagem, onde o Futura abre suas portas e recebe jovens ávidos por aprender sobre 

TV e devolver esse aprendizado, de alguma forma, na comunidade ou escola de onde 

vêm.  

Com isso, acreditamos que estamos dando importantes passos para tornar a nossa 

prática mais próxima do nosso discurso, estabelecendo e fortalecendo elos com a 

comunidade e com a audiência, incorporando suas demandas, discursos e formas de 

entender o mundo em nossa programação. E podendo, por assim dizer, pensar de forma 

mais orgânica e humilde sobre que temas e abordagens deverão compor nossa grade de 

programação, nossas estratégias de atuação nas comunidades, enfim, nossa missão de 

entreter e educar com qualidade. 

 

Erros e acertos fazem parte da caminhada 

Nesse contexto desafiador de construir uma TV de qualidade para a população jovem 

brasileira e de querer conhecer de perto os rostos e sonhos que compõem nossa 

juventude, nasceu o projeto Geração Futura. Galgando seus primeiros e importantes 

passos em 2000, com o convite para que alguns jovens de instituições que empreendiam 

projetos de comunicação e cidadania em várias partes do município do Rio de Janeiro 

participassem dos primeiros encontros, o projeto Geração Futura pretendia estabelecer 

um elo, um canal de contato permanente com o jovem, ao mesmo tempo em que lhes 

mostrava  seu modo de produção e criação de programas.  
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Como em todo processo educativo, erros e acertos estão presentes em nossa trajetória. 

No início, os jovens cariocas e fluminenses que participam do projeto eram indicados 

por seus coordenadores e professores. Mas não necessariamente tinham que apresentar 

um desejo prévio por estar conosco no Futura. Bastava, naquela época, a filiação a uma 

ONG ou escola de trabalho reconhecido. Também não adotávamos uma periodicidade 

de oficina muito precisa. As coisas iam acontecendo ao sabor dos cronogramas e 

brechas de produção. Os profissionais do Futura recebiam a visita de jovens, tentavam 

mostrar aquilo que era possível dentro da rotina de trabalho convencional e muitas 

vezes mal tinham tempo para conhecer melhor os garotos, saber de onde vinham, que 

projetos tinham em mente e o que exatamente pretendiam com essa vivência dentro da 

TV. 

Por outro lado, os jovens participantes dessa primeira etapa do projeto muitas vezes 

tinham a sensação de estarem atrapalhando o fluxo de trabalho, recebendo pouca 

atenção dos profissionais e se sentindo, por assim dizer, à deriva, sem uma orientação 

técnica mais precisa que lhes desse condições de empreender suas idéias televisivas 

naquele espaço de tempo e convívio.  

Esse processo todo, de certa forma pouco organizado, causava frustração em ambos os 

lados. Nós do Futura sentíamos que não explorávamos ao máximo as potencialidades do 

Canal ao receber esses jovens e poder com eles compartilhar conhecimentos e 

aprendizagens. E os jovens, por sua vez, embora tenham produzido alguns vídeos 

durante aquela temporada, não saíam da experiência com a real sensação de um efetivo 

aprendizado. Em outras palavras, havia um desejo de maior  troca, mas as condições 

técnicas e estruturais não permitiam que a idéia avançasse e saísse do plano da intenção 

para a prática efetiva e significante.  

Avaliando o percurso anterior e ainda movidos pela proposta original do Geração 

Futura, acabamos por reformatar totalmente o projeto, permitindo que alguns erros do 

passado pudessem ser contornados ou reencaminhados. A intenção era a de tornar a 

empreitada proveitosa para todos os participantes. Que os profissionais não se sentissem 

incomodados pelo fato de terem de interromper sua rotina de trabalho para receber 

jovens ávidos por informação. Que os jovens se sentissem integrados, bem recebidos, 
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calorosamente acolhidos na casa do Futura e que, principalmente, a experiência de 

compartilhamento de saberes pudesse de fato ocorrer.  

 

Oficina de Produção de vídeo 

Para participar da oficina, meninos e meninas inscrevem um projeto de uso ou produção 

de vídeo com impacto na sua comunidade. Os autores dos quinze melhores projetos 

aprendem, ao longo de quarto semanas de oficina, noções básicas do processo de 

construção do produto audiovisual, como câmera (enquadramento, iluminação, 

movimentos, etc.), edição, videografismo, roteiro, produção, direção. Antes de partir 

para a realização de seus próprios vídeos, discutem temas relevantes para a juventude, 

suas respectivas abordagens pelos meios de comunicação e as possibilidades de 

contribuição do jovem neste cenário. Por fim, na última semana, os jovens colocam tudo 

o que aprenderam em prática e produzem uma peça com cerca de um minuto e meio de 

duração, com formato jornalístico. 

 

Como, entre tantos jovens brasileiros, selecionar a cada semestre apenas quinze 

deles para fazer parte da Oficina?  

A primeira de nossas escolhas se dá no momento de elaboração da ementa do curso e da 

ficha de inscrição. Sabendo que é um espaço para somente alguns escolhidos, essa 

seleção precisa ser equilibrada, ter critérios claros sobre o que está sendo valorizado e o 

que será descartado para podermos, assim, formar um grupo que consiga de fato 

aproveitar esse tempo de aprendizado dentro de um canal de TV. 

Decidimos por trabalhar com jovens entre 15 e 22 anos, prioritariamente estudantes de 

ensino médio ou fortemente engajados a algum projeto social ou comunitário. Mas o 

compromisso, desde o início, precisava ser com o próprio jovem. Ele precisava querer 

estar conosco, querer aprender sobre TV e educação, querer experimentar e produzir 

nesse ambiente. O acordo tácito do início do projeto acontece, portanto, não com a 

instituição ou com a figura de um responsável legal, mas com o próprio jovem. Ele 

precisa decidir se terá tempo, disponibilidade interna e interesse suficientes para 

dedicar-se a um curso intensivo que acontece justamente no período de férias escolares. 

E optar entre estar com os amigos, em casa, vendo TV, talvez até se ausentando por 
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algumas horas do trabalho, curtindo simplesmente seu período de recesso ou se 

realmente ocupará seu tempo de descanso com um curso que exige presença, 

participação e ação constantes.  

E mais do que isso. Para serem selecionados para a oficina, os jovens precisam elaborar 

um projeto de comunicação que tenha condições de ser implementado em sua escola ou 

comunidade de origem. Esse projeto tem que concorrer para o enfrentamento de alguma 

questão relevante naquele espaço.   

Selecionamos, dessa forma, aqueles projetos que são mais bem apresentados em forma 

de texto, que têm clareza de objetivos, mostrando como, quando e com quem será 

realizado, além de considerarmos também a viabilidade técnica da idéia. Contam ainda 

a originalidade da idéia e, por fim, consideramos a demonstração de um desejo real de 

ser escolhido para a oficina.  

Desde o princípio o garoto ou garota que intenciona  participar do Geração Futura já 

começa a perceber o nível de exigência que terá de lidar ao longo do curso e também 

nota que a responsabilidade pela seleção, permanência e aprendizagem efetiva no 

workshop dependerá em grande parte de seu comprometimento, de sua dedicação, de 

seu empenho pessoal. 

Essa seleção não se baseia em nenhuma espécie de privilégio para jovens de classes 

populares ou de escolas públicas. Nem tampouco é voltada somente para jovens de 

escolas privadas. O diferencial, neste caso, é justamente apostar na mistura, no diálogo, 

no conhecimento do novo e na troca possível entre jovens de diferentes grupos sociais, 

com diferentes idades e, por assim dizer, diferentes expectativas de vida e aprendizado.   

Como já disse Vigotsky, o conhecimento se dá por movimentos de avanços e 

retrocessos, pela dúvida, pela formulação de perguntas e pela troca permanente. 

Colocando juntos jovens de diferentes procedências, com níveis de maturidade 

emocional e intelectual igualmente distintos, acreditamos que seja possível um rico 

aprendizado, diminuindo distâncias impostas pela própria conformação social, muitas 

vezes excludente e discriminatória.  
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É importante para um garoto de classe média perceber que há muitos colegas de sua 

turma que quase não podem participar da Oficina porque não têm como bancar suas 

passagens de ônibus até o Futura. Perceber que muitos deles não conseguem ler seus e-

mails porque têm que enfrentar filas grandes em pequenos cibercafés espalhados pelas 

periferias das grandes cidades, pagando relativamente muito por seus breves acessos a 

Internet. É igualmente rico para uma jovem de São Paulo ver que no pequeno município 

de Jaru, em Rondônia, a escola pública quase faz divisa com a floresta amazônica, e que 

na tribo Terena do Mato Grosso do Sul, a luta pela preservação da identidade étnica é 

sinônimo da luta pela preservação da própria comunidade, de suas raízes e de sua 

composição social. E essas descobertas aconteceram durante as quatro semanas de 

Oficina de janeiro e de julho. 

Mesmo sendo dir igido prioritariamente para jovens moradores do Rio de Janeiro, o 

projeto ultrapassou as fronteiras fluminenses e encorajou, via Internet, jovens de 

distantes estados brasileiros a participar. Ainda que tivéssemos deixado claro desde o 

regulamento que despesas com passagem e hospedagem não poderiam ser custeadas 

pelo projeto.  

Acreditamos que esses encontros somente são possíveis porque os jovens estão ávidos 

por conhecer o novo, por resignificar suas próprias histórias de vida, por encontrar seu 

lugar no mundo. E eles têm muito o que dizer. Têm muito o que aprender. Nada mais 

profícuo, portanto, do que um espaço que já na sua origem valoriza os saberes de todos 

os que foram selecionados, independentemente de sua renda, grupo étnico, religioso ou 

opção política. A mistura de vozes, aparentemente dissonantes, pode mesmo formar 

uníssonos sonoros e potentes, montando novos acordes na melodia original das histórias 

de cada jovem do Geração.  

Sabemos das diferenças entre cada jovem, das dificuldades enfrentadas por cada um 

para chegar até o Futura, conhecemos alguns de seus pontos frágeis e fortes. Mas 

preferimos partir da premissa de que para todos, sem distinção, é possível aprender e 

fazer algo bonito e significativo. E também que todos ali têm algo importante a dizer, 

algo que pode fazer diferença para o grupo e para o próprio projeto Geração Futura.  
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Como os palestrantes se organizam para conversar com os jovens  

Alguns profissionais convidados a participar do Geração Futura como palestrantes 

organizam seu discurso  a partir da elaboração de apostilas, disponibilizam textos e 

roteiros para servir de exemplo para o grupo, escrevem até mesmo esquemas de linha 

narrativa para dramaturgia para serem apresentados durante a exposição oral. Outros 

preferem ensinar mostrando o que fazem: trazem suas câmeras Betacam para a sala da 

Oficina, abrem seus computadores e contam como se faz edição linear e não-linear, 

apresentam seus programas produzidos, estimulando o debate e a reflexão coletiva. E 

ainda há outros que contam suas histórias de vida com tanta paixão e dedicação, que 

acabam comovendo os jovens ao falarem de forma tão sedutora sobre as diferentes 

profissões que estão ligadas à produção de TV. 

Um traço comum em todas as palestras é o nível de conhecimento trabalhado. Os 

“educadores” ou palestrantes, embora se preocupem em se fazer entender, não reduzem 

ou limitam as informações trabalhadas somente porque estão diante de uma platéia de 

leigos. Eles mostram  conceitos tal como estes se apresentam na vida real. Sem 

disfarces. Sem meias-palavras. Mas com respeito pelo ritmo de aprendizagem do grupo, 

parando a cada intervenção ou a cada dúvida, e trocando em miúdos expressões de seu 

dia-a-dia de trabalho.  

Dessa forma, quase fazem um convite velado aos jovens para que estes pouco a pouco 

adentrem o universo da TV com coragem, conhecendo seus jargões, seus desafios, as 

diferentes sutilezas e idiossincrasias presentes em cada programa editado, em cada off 

gravado, em cada texto elaborado. Mostrando aos jovens como o Futura faz TV, desde a 

concepção das séries, da escolha dos nomes, das dúvidas quanto a cenário e vinheta, das 

possíveis interpretações que um mesmo texto pode ter, da intenção de cada conceito 

trabalhado e também sobre as distintas formas de apreensão a que uma mesma 

mensagem está sujeita.  

Em princípio, pode parecer que estamos falando de algo essencialmente ligado ao 

universo televisivo. Mas aos poucos, aprendizes e educadores vão se dando conta que 

alguns dos grandes desafios da TV educativa estão também presentes nas escolas. Os 

jovens percebem isso de forma rápida. E são ágeis em apontar essas semelhanças ao 
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longo das palestras. Saber o quê e como ensinar é duvida da equipe do Futura, mas 

também é dúvida de inúmeros professores e professoras, espalhados por esse país. 

Como atrair atenção do aluno? Como trabalhar conteúdos que de fato façam diferença 

em suas vidas?  Como convidá- los ao instigante processo do conhecimento, que pode 

fazer parte de suas vidas de forma definitiva e perene?  

Outra premissa pedagógica implícita na organização da oficina de produção de vídeo é a 

crença de que o ato de ensinar somente se constitui como tal se quem aprende se torna 

produtor do conhecimento que lhe foi ensinado. Paulo Freire defendia isso. Este 

educador pernambucano, de reconhecimento mundial diz que: é nesse movimento 

dialético que ensinar e aprender vão se tornando conhecer e reconhecer. O educando 

vai conhecendo o ainda não conhecido e o educador, re-conhecendo o antes sabido.  

Para nós da equipe do Futura – e mesmo para palestrantes de outras emissoras que 

comparecem à oficina para compartilhar com os jovens aquilo que sabem – é 

extremamente desafiador ter que parar nosso trabalho diário por algumas horas para 

organizarmos pensamentos, nossas práticas e o conhecimento sobre o tema, tornando-os 

acessíveis e compreensíveis para um grupo de jovens, em sua maioria, sem experiência 

anterior alguma no assunto.  

Quem trabalha de perto com jovens sabe bem como estes, por sua própria ebulição 

hormonal e afetiva acabam levantando bandeiras, tecendo teorias sobre a vida, 

proferindo verdades e opiniões quase definitivas sobre o mundo; justificando muito de 

suas atitudes diante de dificuldades, apoiando-se muitas vezes em sua própria condição 

de adolescentes, por exemplo. Sabemos também que muitas vezes o diálogo com 

adultos pode se tornar difícil e quase inexistente, justamente por ambos os lados estarem 

tão concentrados em suas “verdades” que mal conseguem escutar o que o outro tem a 

dizer.  

Fomos aprendendo nessas oficinas que manter uma postura de escuta sincera de suas 

histórias, medos, fantasias e sonhos pode ser um caminho para aproximação. E a partir 

daí, começar a construir uma relação de confiança, onde há cobranças por qualidade, 

prazos e disciplina, mas há também espaço para os relatos engraçados, para os 

momentos delicados de bastidores, para fragmentos muitas vezes dolorosos de suas 
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vidas, para conhecer, aos poucos, o que esperam do mundo a sua volta e de como tudo 

isso os assusta e ao mesmo tempo os seduz.  

Em um desses momentos de conversa descontraída, logo nos primeiros dias da oficina 

de julho, pudemos fazer uma sondagem daquilo que preocupa e povoa a cabeça 

daqueles jovens. Conversamos um pouco sobre tudo: sobre suas expectativas diante do 

mês de atividades que os aguardava; sobre como seria estar dentro de um canal de TV; 

sobre a possibilidade remota, na opinião dos jovens, de conhecer o PROJAC e as 

instalações da Globo; sobre os amigos que fariam por aqui; sobre o material didático 

recebido. Mas em meio a conversas de teor light, como diriam nossos jovens 

companheiros, também ficamos sabendo, por exemplo, que muitos deles vinham de 

famílias de pais separados. E de como essa situação angustiava de alguma forma, 

muitos deles. 

Também notamos o quanto o vestibular consegue assombrá- los. Foi só tocar no assunto 

para ver que embora aparentem levar a grande prova de forma tranqüila, é ela quem 

norteia as ações e escolhas do dia-a-dia de estudo daqueles que estão finalizando o 

ensino médio. Seja por negação ou por escolha, o vestibular realmente intensifica as 

noites mal dormidas, o estudo angustiado e a pressão familiar pelo sucesso na escolha 

de uma carreira. É um divisor de águas. Um muro que precisa ser transposto. 

Conquistado.  

E eles muitas vezes parecem estar perdidos nessa prateleira-de-supermercado-

profissional que lhes é oferecida. Um deles chegou a dizer que estava na dúvida entre 

Psicologia, Direito ou pela carreira militar. Ainda que possamos admitir que este jovem 

tivesse habilidades cognitivas e emocionais suficientes para ingressar em qualquer uma 

dessas profissões, nos parece que estas carreiras figuram em campos do conhecimento 

tão distintos quanto antagônicos. 

E essa mesma confusão ronda a percepção que eles têm de seu universo social e 

econômico. Os alunos de escolas públicas insistem – não totalmente desprovidos de 

razão – na idéia de que os alunos de escolas particulares os hostilizam e agem de forma 

preconceituosa quando se deparam com um jovem vestido com uniforme de escola 
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pública. Entre outras coisas, afirmavam que esses filhos de famílias abastadas os 

consideram incapazes, inferiores.  

Em resposta a essa constatação, um dos jovens do Geração, aluno de escola particular, 

disse que pode até ter um fundo de verdade, mas que não seria possível generalizar essa 

idéia e considerar que todos os jovens com maior poder aquisitivo são rudes ou 

desrespeitosos com meninos e meninas pobres. Há iniciativas sérias  em colégios 

privados de promover encontros, intercâmbios e trocas com jovens de periferia. Ainda 

que não resolvam totalmente a questão e sejam somente breves paliativos, são 

experiências como essas que podem minimizar as diferenças entre jovens, apostando 

mais nas semelhanças e traços em comum. A partir de discussões dessa natureza, eles  

puderam perceber que relativizar e ouvir sempre os vários pontos de vista que uma 

mesma questão possa ter é um bom caminho para a compreensão mútua, para aparar 

arestas e chegar a conclusões mais sensatas e desprovidas de pré-conceitos. E essa 

atitude tem muito a ver com o processo de escolha de tema e investigação jornalística 

que defendemos na oficina.   

 

Nesses mesmos bate-papos de corredor, entre uma palestra e outra, também ouvimos 

relatos contundentes de fragmentos não tão coloridos da vida desses jovens. Algumas 

dessas histórias, davam nó na garganta. Dificuldades familiares, abandono, conflitos na 

comunidade e outras vivências sofridas como essas, depois de compartilhadas com o 

grupo instalavam uma certa sintonia de irmandade. Um olhar contínuo e coletivo de 

apreensão e solidariedade. Esta última revelada em palavras de apoio, em sorrisos 

contidos e alguns tapinhas nas costas. Seguidos do riso, sempre o riso, de quem vive a 

vida de forma despojada e aventureira, apesar das contingências e peculiaridades das 

histórias de vida sentidas por cada um. 

 


