
Propostas de Políticas Públicas 
para Arte, Cultura e Meio Ambiente



Se o futuro está nas mãos da juventude, para
nós, ele começa agora por meio da nossa
participação ativa na vida política do nosso
município!

Acreditamos no nosso dever como cidadãos de
propor aprimoramentos para anossa sociedade
e para a consolidação de nossa democracia.
Para construir ofuturo que queremos, devemos
pensar globalmente e agir localmente.

Nos últimos meses, participamos ativamente
em debates e construções de ideias para o
município de Matão, no interior de São Paulo.
Experimentamos e criamos possibilidades de
viver a cidade de forma mais participativa.

Quem somos nós?
Provocados pela crise da Pandemia do
COVID-19, nos indagamos: “Qual sua
responsa para a construção de uma cidade
mais inclusiva?”

As propostas foram desenvolvidas
coletivamente por nós – dezenas de jovens do
município que participaram do projeto ‘Qual
Sua Responsa?’ desenvolvido pelo Instituto
Terroá, com o apoio da Citrosuco e do
Instituto Votorantim. Foram meses de
discussões que culminaram nestes
documentos que buscam abrir o diálogo e
propor sugestões aos candidatos e
candidatas nas eleições de 2020.



A juventude é um período essencial para a
formação do cidadão. No Brasil,  jovem é a pessoa
com idade entre 15 e 29 anos e os jovens
constituem 18,1% da população brasileira (IBGE,
2019). Para garantir a democratização da política
no sentido participativo é necessário considerar o
que essa parcela da população pensa e ouvir suas
demandas para a construção da sociedade. Por
isso acreditamos na participação ativa dos jovens
na política.

Juventude e 
democracia

Se você está lendo esse documento é porque você está
assumindo uma responsabilidade com a nossa Cidade. Se
candidatar a um cargo público é assumir um compromisso com
a coletividade, um cuidado com as pessoas que aqui vivem. Se
comprometer com a juventude é fundamental neste sentido. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente reitera que os jovens
têm os mesmos direitos fundamentais assegurados pela
Constituição, tais como o direito à liberdade, o qual
compreende participar da vida política. A participação das
crianças e adolescentes sempre traz consigo um caráter político
e outro pedagógico ao possibilitar o posicionamento de que
cidade os jovens querem para se desenvolver com saúde, paz e
alegria e também ao contribuir com a formação de cidadãos. 

Sua responsa com a juventude é ler e considerar esse
documento durante e após o período de eleição. A qualidade
democrática de nossa cidade depende da tarefa de transformar
a eleição em um momento de debate sobre a sociedade que
queremos. Um momento da cidade olhar para si e pactuar os
rumos que deseja tomar; de aproximar as demandas da
população das propostas e compromissos dos gestores
públicos.

Olá candidata, olá candidato!

Qual sua responsa,
Candidat@?

 Claro que tudo isso só tem sentido se você, depois de
eleito, estiver comprometido em trabalhar por essas
ideias que serão pactuadas na eleição. O que acha? Você
se compromete com as pautas elencadas pelos jovens de
Matão? Elas farão parte de seu plano de governo? Você
está pronto para assumir essa responsa?!



Fundado em 2015, o Instituto Terroá é uma associação sem fins
lucrativos cuja missão é apoiar e facilitar processos participativos
para a criação de soluções integradas que promovam o
desenvolvimento sustentável. Para tanto, tem como base o
protagonismo, a proteção e o empoderamento de indivíduos,
organizações e comunidades onde atua.

A organização trabalha de forma transparente e ética, e vem
ampliando sua credibilidade por trabalhar na resolução de
desafios globais de forma sistêmica, humanizada e participativa,
respeitando identidades e contextos locais. Seus projetos,
programas e ações são pautados nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações
Unidas (ONU) e estão separados em quatro linhas estratégicas:
inteligência para o desenvolvimento territorial, cadeias de valor
inclusivas e sustentáveis, lideranças para o desenvolvimento
sustentável e democracia e inovação política.

Acompanhe nosso trabalho pelas redes sociais:

https://www.institutoterroa.org/quem-somos

https://www.instagram.com/institutoterroa/

https://www.facebook.com/institutoterroa



Todo indivíduo é socialmente construído. Se o cidadão é fruto do
meio, quais são as condições atuais no meio matonense? Foi a partir
dessa pergunta que reflexões e percepções quanto ao meio social
foram desenvolvidas e compartilhadas pelos jovens nos encontros
semanais realizados durante o primeiro trimestre deste ano. 

A participação nas discussões dessas pautas contribui com o
desenvolvimento de uma sociedade sustentável e fortalece o
sentimento de pertencimento dos indivíduos à sua cidade. O
sentimento de pertencimento impulsiona a valorização da arte, da
cultura e do meio ambiente. 

Políticas culturais estruturadas e perenes são fundamentais para a
formação cultural dos cidadãos, o conhecimento e compartilhamento
da cultura local e o ensino do fazer artístico e cultural.

Por que pensar em arte,
cultura e meio
ambiente?

O que os jovens
desejam?

A elaboração de um mapeamento cultural pelos jovens possibilitou a
identificação de diferentes manifestações culturais. Os jovens

praticaram a “arte” de desesconder a cultura local, revelando uma
cidade rica de espaços e coletivos culturais, artes e artistas. O tornar
visível jogou luz às potencialidades da cidade e dos seus cidadãos. O
movimento contribuiu com a valorização do meio social e da cultura

do município.

Neste contexto, é fundamental a construção de políticas públicas
direcionadas à arte, cultura e ao meio ambiente, em especial por

meio do Conselho de Cultura.



Educação
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Educação 

i) Escolas de artes com oferta de aulas de música, pintura,
desenho, dança, teatro, artesanato, maquiagem, oficinas de
leitura e poesia, meditação e yoga, oficinas de educação racial e
ambiental, entre outras. As ofertadas hoje ficam restritas a locais
centrais, como a Casa da Cultura, o que dificulta o acesso das
pessoas que moram nos bairros periféricos. Sugerimos a
descentralização das ações ou oferta de meio de transporte até
esse locais de forma gratuita.



Infraestrutura
i) Construção de centros comunitários nos bairros de modo a oferecer aos moradores espaços
de convivência;

ii) Grafite no muro: falta em Matão mais cores nos lugares de destaque. Seria interessante
utilizar o conjunto do lago poliesportivo para realizar grafites e intervenções artísticas, com a
intenção de colorir esse ambiente turístico e  de lazer dos jovens matonenses;

iii) Criação de um espaço a céu aberto, no lago por exemplo, onde seja possível assistir shows,
peças e filmes ao ar livre;

iv) Revitalização da biblioteca com o aumento do acervo de livros e criação de espaços favoráveis
à leitura e outros projetos de democratização do livro e da leitura;

v) Revitalização das ruas e banheiros públicos;

vi) Melhorias da infraestrutura do lago e das praças para que possam ser utilizados como espaço
de convivência, cultura, esporte e lazer.



Esporte

i) Competição de esportes: retomar as competições esportivas
para os jovens. Por exemplo: a extinta copa TVM. Buscar apoio
de empresas que ajudem o município a arcar com os custos
desses eventos. Utilizar com mais frequência o conjunto do
Lago para a prática de esportes aberta à população, junto com
torneios de futsal, vôlei de areia e futevôlei;

ii) Reativação das piscinas do ginásio.



Lazer

i) Shows e Festas: fomentar a realização de eventos artísticos,
shows em praça pública ao longo do ano (não somente em
datas comemorativas). Sugerimos a busca de parcerias com
o sistema S para realizar shows e eventos;

ii) Teatro: fomentar o teatro aberto ao público.



Preservação Ambiental

i) Plantação de árvores como Ipê, Sibipiruna,
Jacarandá, Mulungu, Pitangueira, Aceroleira, Oiti,
Jaboticabeira, Quaresmeira, Tipuana e tantas outras
espécies arbóreas, em praças e demais áreas
públicas, de modo a ampliar a arborização urbana e
contribuir com uma cidade mais sustentável.



Gestão de resíduos 

i) Implementação da coleta seletiva em todos os
bairros de Matão e fomento à criação de
cooperativa para destinar o lixo e gerar empregos.

ii) Implementação de centros de destinação de lixo
eletrônico e lixo tóxico (pilhas e baterias).


