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Que jornal é este que não tem nome? Na verdade, 

ele AINDA não tem nome. Mas, quem vai esco-

lher o nome é você. Quer saber mais um 

pouquinho sobre ele?

A idéia de elaborar o jornal surgiu 

de Bruno Siqueira e Leonardo 

Bittar, ex-alunos do Colégio Borba 

Gato, com o objetivo de envolver 

mais pessoas na Gincana da 

Cidadania e trocar experiências 

entre os participantes. A idéia foi se 

desenvolvendo e hoje estamos aqui com 

o nº 0! É, isto mesmo, nº 0!

A partir do nº 1 cada colégio participante da 

Gincana terá um correspondente que trará 

notícias para o Grupo Editorial do Jornal, 

formado por estudantes voluntários de 

jornalismo da Unisanta, das novidades do 

que está acontecendo em sua escola. 

Que tal? Gostou? Então vamos arregaçar as 

mangas para fazer o nº 1? P
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Jovens colocam 
a Cidadania 
para Circular

O ônibus Circular foi o último evento 

realizado pela Gincana da Cidadania 

e contou com a participação de 26 

escolas de Santos. O objetivo foi o 

contato direto dos jovens com os 

temas discutidos em atividades 

durante o semestre passado: Meio 

Ambiente, Cultura de Paz e Saúde.

O Circular levou os alunos para 

diversos lugares históricos onde eles 

participaram de dinâmicas sobre 

estes temas. “Acho que todo mundo 

está descobrindo coisas novas, 

coisas que não tiveram oportunidade 

de
estar
vendo”, diz Daniel Senna do Colégio 

Canadá. Além do Circular, os jovens 

envolveram-se com várias atividades 

como: Feira de Meio Ambiente, 

palestras, oficinas, e até com roteiros 

fotográficos!! Agora, a próxima parada 

é a reafirmação da escolha por uma 

das três causas - Meio Ambiente, 

Cultura de Paz e Saúde - pelos jovens 

para trabalhar durante este ano e ir ao 

encontro da cidadania!!! 

Este espaço é seu! Sugira, com o seu grupo, alguns nomes para o jornal! 

Diferente das 
gincanas 

tradicionais em que os 
desafios não passam de 

corridas de saco, na 
Gincana da Cidadania a 
proposta é outra. Aqui o 

jovem aprende a exercer a 
cidadania de uma maneira 

descontraída com o 
ritmo das demais 

gincanas.

Votação 1º turno

Meio Ambiente

Cultura de Paz
 
Saúde

% de escolas 
por causa

Jovens e Chorão 
respondem 
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“O 
jovem é levado a 
sério?”

40%

32%

28%
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Não é a toa que Meio Ambiente é 

uma das três causas trabalhadas 

pela Gincana. No Circular o tema foi 

abordado no passeio pela Orla, 

Porto, Morros e Lixão de 

Sambaiatuba onde os jovens 

puderam observar de perto as 

agressões sofridas pelo meio 

ambiente.

Percorrendo imediações de 

seu bairro e o próprio ambiente 

escolar, os jovens também 

puderam perceber e fotografar 

problemas ambientais, num
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Aproveitando o atentado nos EUA, os 

jovens, durante o trabalho 

desenvolvido nas escolas, 

mostraram que para construir 

uma Cultura de Paz não basta 

acabar com a guerra! 

Precisamos viver com 

princípios de flexibilidade, co-

responsabilidade e ética. 

Assim, os grupos tiveram 

temas variados como 

valorização da diversidade, 

desarmamento e valores humanos 

de diversas formas.

A Saúde foi a última causa 

trabalhada pelas escolas, fator 

fundamental para se obter uma 

boa qualidade de vida.

Vários tópicos foram debati-

dos, entre eles: alimentação, 

câncer de pele, drogas e 

sexualidade (aborto, gravi-

dez e doenças sexualmente 

transmissíveis, as DSTs).  

Foram feitos debates entre 

os facilitadores e os grupos 

de cada escola com base no 

Manual criado pela Equipe da

verdadeiro roteiro fotográfico 

acompanhado pelos facilitadores. 

Outra iniciativa foi a Feira de Meio 

Ambiente, que ocorreu em 

setembro de 2001 com a 

presença de cerca de 200 

participantes.

Facilitadores: são profissinais 

que fazem parte da Equipe da 

Gincana da Cidadania que 

acompanham e apóiam a 

formação e atuação dos Grupos 

Multiplicadores de cada escola. 

Além de um jogo elaborado pelos 

facilitadores com perguntas sobre 

violência, preconceito entre outros 

assuntos, também foram realiza-

das atividades fora da escola. 

Um roteiro pelo patrimônio 

histórico de Santos levou 

jovens para conhecer mais 

sobre a história e, mais do que 

isto, valorizar a sua cultura. Ah! 

Ainda tivemos o grupo do 

Coração de Maria que teve a idéia 

de fazer questionários para saber os 

índices de preconceito dentro da escola. 

Gincana, além das dinâmicas que 

são características do Projeto.

Entre outras atividades, foi realizada 

a dinâmica do Corpo na qual foi 

mostrado como evitar 

doenças por meio do desenho 

do ser humano.  

DSTs: são as doenças sexual-

mente transmissíveis. Dentre 

tantas, podemos enumerar 

a AIDS, sífilis e gonorréia 

como as responsáveis pela 

maioria dos casos.

VEJA MAIS SOBRE AS CAUSAS NO SITE DA GINCANA: WWW.GINCANADACIDADANIA.ORG.BR  

 

 

Muitos ainda pensam que 

Meio Ambiente é algo distante, 

como a Floresta Amazônica. 

Os problemas ambientais 

aparecem em todos os 

lugares. Nos mangues, na 

nossa casa e nas encostas da 

Serra do Mar. 

Cuidar do corpo é não 
exagerar na exposição ao 

sol, ter uma boa 
alimentação, previnir-se da 
gravidez indesejada e das 

DSTs, e ter consciência em 
relação às drogas. 
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Ju (CE): Eu gosto de estar em movimento, 
principalmente na escola que estudo onde 
fazemos um trabalho de conscientização e 
de despertar para a cidadania.  
Bruno: Comente sobre o seu trabalho! 
Ju (CE): No começo dávamos aulas sobre 
vários temas que englobavam a prática 
cidadã e tentávamos mobilizar a 
comunidade com passeatas e seminários. 
Hoje fazemos um trabalho mais 
direcionado, de acordo com o programa 
Sua Escola a 2000 por Hora. Projetos 
direcionados, pensados e realizados pelos 
jovens rendem mais porque há um 
processo de autonomia, despertando-o 
para ser um protagonista de ver dad e.
Ju (fac): As aulas eram só para jovens? 
Ju (CE): Não. A maioria dos professores, 
por ter ainda aquela coisa de superioridade, 
ficava um pouco indiferente, mas aceitaram 
ao ver que o trabalho era sério. 
Ju (fac): É, às vezes as pessoas esquecem 
que, apesar de experientes e mais velhas, 
são antes de tudo CIDADÃOS.
Bruno: Qual o nome da sua cidade?
Ju (CE): Sou de Araripe, mas viemos morar 
em Crato. A minha irmã já morava e 
estudava aqui, mas era o tipo do aluno robô 
que só estuda para o vestibular. Hoje, moro 
com 2 irmãos e somos mais maduros. 
Nossos pais souberam nos dar 
responsabilidade e autonomia para 
enfrentarmos nossos próprios problemas . 
Bruno: É engraçado! Eu já estudei em 
colégios mais caros e era tratado com um 
aluno robô. Saí por causa disso. No final do 
3º ano tive uma abertura muito maior. Pude 
entrar em contato com projetos como a 
Gincana que me fizeram refletir. 
Ju (CE): É muito chato quando as pessoas 
te tratam como um número e ainda querem 
a tua foto para expor como aluno nota 10, 
sendo que na maioria das vezes você só é 
10 no que eles consideram ser, não no que 
você considera e no que você é.
Ju (CE): Achei muito legal você ir para a 
universidade de jornalismo tão novo. Quais 
são suas perspectivas? 
Bruno: As melhores! Já desenvolvo um 
trabalho de conscientização através de 
textos, letras e poesias e saber que poderei 
atingir um público diferente é muito 

Sou Bruno Siqueira, tenho 18 anos. Moro em Santos, 
terminei o ensino médio no Borba Gato e entrei em 

Jornalismo. Tenho uma banda e Cidadania faz parte 
do nosso repertório. Em Santos convivemos com 

muitos mendigos e meninos de rua, a praia feia 
devido a um passado tóxico e muitas outras 

pequenas coisas. Acho que um pouco disso tudo 
me fez participar da Gincana e tentar trazer outras 

pessoas comigo, porque considero um projeto 
muito sério que pode mudar algo na sociedade 

pouco a pouco.

Meu nome é Juliana, tenho 17 anos, moro no Crato no 
estado do Ceará e faço parte do Grupo Educação e 
Cidadania da escola Estado da Bahia classificado no 
programa SUA ESCOLA A 2000 POR HORA do 
Instituto Ayrton Senna. Nós tentamos 
conscientizar as pessoas para que elas busquem 
sempre o direito de serem cidadãs. Antes de 
participar do Projeto tinha comigo uma 
inquietação, não sabia ficar parada por muito 
tempo. Hoje posso gastar minhas energias de uma 
forma bem gostosa: aprendendo.

 D
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interessante. Estou na Gincana e, mesmo 
entrando na universidade, não vou abandonar 
o Projeto. Tenho carinho pelo ideal da 
Gincana que no meu modo de ver é 
Conscientização, Reflexão e Ação contra tudo 
que não está legal na realidade de cada um.
Bruno: Li o seu texto no site da Gincana.  
Defina pra nós o que é o Protagonismo 
Juvenil.
Ju (CE): Para mim é a forma mais ampla de 
ser um jovem cidadão. Nós nos tornamos um 
problema social diante da imagem que 
fizeram de nós. Então o protagonismo vem 
para mostrar que o jovem pensa, planeja, faz 
e é capaz de caminhar sem que um adulto 
puxe sua mão. Se queremos mudar alguma 
coisa, temos que pensar e agir! Não quero ser 
sempre o futuro da nação, mas sim o 
presente. E para isso preciso me bulir de 
alguma forma. 
Ju (fac): Vamos arregaçar as mangas!!
Ju (CE): Com certeza!! Se nós não podemos 
fazer muito, temos que influir para que outros 
atentem para os problemas e percebam que 
eles também precisam mudar.
Bruno: O que você acha da Gincana da 
Cidadania e de projetos que dão valor ao que 
o jovem pensa e que faz ele pensar?
Ju (CE): Cada vez que conheço um 
movimento como este percebo que tem 
alguém sentindo necessidade de procurar 
meios para mudar o mundo. Nós temos que 
procurar sempre meios de nunca deixar a 
esperança de uma sociedade mais cidadã 
morrer.
Bruno: O que você julga importante na vida 
de um jovem, e qual o papel que ele deveria 
ter na sociedade?
Ju (CE): Apesar da falta de confiança nos 
jovens, estamos mostrando que somos 
capazes, mas temos que mostrar isto para 
nós mesmos. O Brasil é considerado um país 
jovem. Somos responsáveis pela construção 
de uma sociedade de qualidade. Não temos 
que ficar esperando pelos nossos pais. 
Ju (CE): É Bruno, foi muito legal conversar 
como você. Espero que possamos continuar 
discutindo outros assuntos e facilitando a 
interação entre e Santos e Crato. : o )) 
Bruno: Tchau Ju!!! Obrigadão pela 
entrevista.Você é muito simpática! Gostei 
muito de você =) a gente se fala! Qualquer 
coisa é só me mandar um e-mail! ok? Beijão! 
Ju (CE): Idem!! Apesar da distância existe um 
desejo que nos une, não é mesmo? 
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A música tocou no rádio e todo mundo comentou. O recado foi passado, mas o  que o jovem acha? Perguntamos 
ao Chorão do Charlie Brown Jr (autor da música `Não é sério`) e a alguns jovens o que eles pensam. Confira!

O  é 
levado a sério?

jovem

“Eu acho que o jovem não é levado a sério 
porque ele não tem consciência da sua 
capacidade. A maioria dos jovens não está 
preocupada com sua capacidade. Temos que 
trabalhar mais com a cabeça para saber que 
possuímos capacidade! Cada um tem sua 
capacidade, basta descobrir.” Priscila, 15 anos

Mara (Gincana) : Você acha mesmo que o 
jovem não é levado a sério ou foi um momento 
de reflexão?
Chorão: Eu acho que foi reflexão. A gente vê a 
falta de oportunidade, de incentivo, a falta de 
emprego, de estudo. Educação só para quem tem 
dinheiro pra pagar! Não tem faculdade de graça. 
Quem consegue fazer uma faculdade é 
quem tem dinheiro pra fazer um cursinho 
antes. Eu acho isso um absurdo. É por 
isso que fiz esse som, baseado nesta 
idéia de que politicagem é muito 
chato, mas a gente tem que dar um 
toque... Não é só falar de balada, só 
coisa bonita. Fica meio fora da 
nossa realidade.

Mara: Então, qual o compromisso do 
Charlie Brown com os jovens? Você 
fez essa música embora tenha muitas 
baladas no seu repertório. Pretende continuar 
nessa linha de dar sempre o toque, valorizando 
e mostrando a realidade?
Chorão: A gente é um misto de tentar divertir a 
galera e informar também. Não tem esse papo de 
muito compromisso, tá entendendo? A gente faz 
um som simples. Vivenciamos essas coisas e 
passamos através da música. Por isso, as 
pessoas tendem a se identificar, principalmente a 
classe média baixa, a galera que mora na 
periferia. O lance de compromisso é fazer a coisa 
certa, ficar mandando idéia. Fazer um som legal...

Mara: Vocês fazem ações sociais?
Chorão: A gente faz na medida do possível. Já 
doamos bastante cachês pra entidades. A gente 
tem um lado bom pra caramba, não é só ruim 
não...(risos).

“Realmente o jovem não é levado a sério. Aqui 
na Gincana eu sou levada a sério porque é um 
trabalho com os jovens. Mas em geral, no 
Brasil, o jovem não é levado a sério mesmo! 
Por ser jovem tem aquela discriminação... E 
acho a música influência bastante. Os jovens 

se identificam.” Ana Carolina, 15 anos

“Eu acho que o jovem é levado a 
sério, um dos motivos para eu achar 
isso é a própria Gincana. Se tem a 
Gincana da Cidadania é porque se 
acredita nos jovens, se acredita 
que eles têm potencial de fazer 
alguma coisa e por isso estão 
confiando na gente. Foram nas 

nossas escolas e escolheram a 
gente para poder desenvolver alguma 

coisa.”  Lianne, 15 anos

“Todo mundo acha que o jovem é aquele 
bobinho alheio que não tem nada pra fazer, que 
fica em casa o dia inteiro assistindo TV, 
comendo pipoca. Eu acho que não é bem 
assim! Acho que tem muita gente interessada. 
Eu acho que não é todo mundo que gosta de 
ficar em casa sem fazer nada.”*

Todos os depoimentos são de jovens participantes da Gincana da Cidadania.

 * Este depoimento foi colhido durante o Circular, mas o jovem não quis se identificar. 

 “A gente tem que 

dar um toque... Não é só 

falar de balada, só coisa 

bonita. Fica meio fora da 

nossa realidade” 

Chorão

GINCANA
GANHA

PRÊMIO
O BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento) elegeu a 

Gincana da Cidadania como 

uma das quatro melhores 

práticas de voluntariado juvenil 

da América Latina e do Caribe.
Agora o Projeto será 

apresentado na 43ª reunião de 

Governadores do BID dias 7 e 

8 de março em Fortaleza.
Esse reconhecimento é prova 

de que o jovem pode e deve 

ser levado a sério.
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