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Jovens debatem sobre democracia nas redes sociais
Atividades estão programadas para a primeira semana do evento, entre os dias 18 e
21
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A primeira edição do ‘Festival da Democracia’ acontecerá entre os próximos dias 18 de agosto e 3 de

setembro, em Matão. O evento será online, respeitando o isolamento social, nas redes sociais do projeto

‘Qual Sua Responsa?’, marcando o encerramento das atividades que o Instituto Terroá/Lab Cidadania – em

parceria com a Citrosuco e o Instituto Votorantim – realizaram com os jovens nos últimos meses. A

intenção é promover diálogos sobre democracia, direitos, meio ambiente, arte, educação e

representatividade, mostrando as ideias dos jovens para o município.

O evento foi organizado visando a realização de atividades sobre os temas que foram discutidos ao longo

do projeto. Dessa forma, os jovens receberão convidados para debater os assuntos que estudaram durante

as oficinas que realizaram. Também entregarão propostas de políticas públicas, oriundas dos próprios

jovens, para pré-candidatos nas eleições deste ano.
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Nos últimos meses, dezenas de jovens da cidade participaram ativamente de estudos, debates e

construções de ideias para Matão. Experimentaram e desenvolveram possibilidades de viver a cidade de

forma mais participativa. Provocados pela crise da pandemia do coronavírus, perguntaram: ‘Qual é sua

responsabilidade para a construção de uma cidade mais inclusiva?’.

 

PROGRAMAÇÃO

A abertura do ‘Festival da Democracia’ acontecerá no dia 18 (terça-feira), às 16 horas, com a ‘Participação

Direta de Crianças e Adolescentes na Democracia’ – uma entrevista com Fábio Paes, diretor Institucional

do Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras) e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Conanda). Neste bate-papo será debatida a participação de crianças e

adolescentes nas atividades do conselho. Também serão abordados os fóruns da criança e do adolescente e

as possibilidades de organização pela garantia de direitos.

No dia 19 (quarta-feira), às 20 horas, haverá a atividade ‘Democracia em Versos (Inverso?)’ – espaço de

conversa com o poeta Sérgio Vaz, a adolescente matonense Beatriz Galvão e o educador Flávio Rodrigues.

Vaz é fundador de um dos principais projetos de democratização da poesia no país, o ‘Sarau Cooperifa’, que

há mais de 20 anos promove encontros e disseminação de poesias na periferia de São Paulo. Nesta

atividade debaterão o papel da poesia e da arte como amplificadores da voz da juventude e consequente

fortalecimento da democracia.

No dia 20 (quinta-feira), às 18 horas, haverá a oficina ‘Escolas Democráticas: a escuta dos jovens como

prática pedagógica’, que será ministrada para os professores da Rede Municipal de Educação. Nesta oficina,

os educadores do projeto trarão reflexões sobre o papel da escola no fortalecimento da cultura

democrática. Serão apresentadas ideias construídas com os adolescentes sobre como a escola pode ser um

espaço mais democrático.

E para fechar a primeira semana do ‘Festival da Democracia’, no dia 21 (sexta-feira), às 20 horas,

acontecerá o ‘Fórum de Mulheres de Matão’, em que as adolescentes participantes do projeto

apresentarão os estudos que realizaram ao longo dos últimos meses sobre políticas públicas para as

mulheres no município. Através do diálogo com as instituições que atendem às mulheres na cidade,

estudos de experiências de outras cidades e uma pesquisa feita com 140 mulheres matonenses, as

adolescentes elaboraram sugestões que serão apresentadas e debatidas neste dia.

Mais informações e programação completa: www.instagram.com/qualsuaresponsa

https://www.facebook.com/qualsuaresponsa/
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Compartilhe com os amigos:

DEIXE UM COMENTÁRIO
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