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2. O Projeto 

2.1. Apresentação 

Vivemos num mundo conectado em tempo real através das redes sociais; com essa 

facilidade de troca de informações houve possibilidade de mobilizar as pessoas 

para questões antes não abordadas por haver uma maior manipulação dos fatos 

pela mídia, o que segue porém com alta chance de descontruir notícias e 

denunciá-las. Então conseguimos despertar de alguma forma uma maior preocupação 

dos brasileiros para assuntos políticos, e isso pôde ser observado desde 

polêmicas acerca da Copa do Mundo, corrupção, o cenário socioeconômico mundial 

até grandes protestos como as Manifestações dos 20 centavos em 2013, que seguiu 

com o cenário eleitoral em 2014, eleição do Congresso mais conservador desde 

1964 e um processo de impeachment infundado maquiando um golpe de Estado. 

Esta nova militância online tem sua relevância para os debates e assuntos 

políticos e é sobretudo um movimento benéfico e positivo. Porém esta repentina 

descoberta da importância da cidadania não veio acompanhada de formação 

política, e isso faz com que esta seja vazia, tornando estes personagens tão 

manipuláveis quanto os analfabetos políticos de antes, com a diferença de haver 

a liberdade de expor e compartilhar seus pensamentos sem censura ou filtro de 

nenhum órgão. As pessoas passaram a se importar com política, mas elas não 

buscam suas próprias ferramentas de obtenção de informação confiável, e acabam 

construindo opiniões infundadas, ou fundadas nos interesses daqueles que já 

controlam a informação, como vamos interpretá-la e como vamos reagir. 

E a maior parte da população não tem acesso a esses meios de comunicação, e 

esta parcela é justamente a mais utilizada como massa de manobra, justamente 

aqueles que mais necessitam de educação política e informação imparcial. 

 

O interesse pela agenda política me persegue a todo o instante, o que culminou 

na escolha do meu curso de graduação um ano após o início do projeto, Relações 

Internacionais. Curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e me interesso 

pela àreas de políticas públicas, conflito, estratégia, meio ambiente e saúde. 

O projeto começou com uma única frente, mas o seu precoce início me 

possibilitou a ampliação, melhoramento, erros e consertos. Pelo qual hoje me 

encontro mais que satisfeito com os seus resultados, tanto que ainda este ano 

(2016) pretendo escrever um artigo científico sobre o impacto social do 

movimento escoteiro no mundo, tratar do Movimento Escoteiro como ator de 

relações internacionais. 
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2.2 Gerente de Projeto 

Eduardo Matos de Oliveira (reg. 746441-0) 

 

-Ingressou no movimento escoteiro em 15/03/2013; 

- Promessa feita no dia 13/07/2013; 

-Passagem para o ramo pioneiro em 12/10/2013; 

- Investido em 21/07/2014; 

- Recebeu o distintivo Recrutador +15 em 04/05/2014; 

- Foi coordenador de Infraestrutura do Mutirão Regional Pioneiro da Região São 

Paulo “Hakuna Matata” em 2014; 

- Participou do Curso de Coordenadores Regionais em 2014; 

- Escreveu o regimento interno da CIC em um GT específico para isso em 2015; 

 

- Se tornou Coordenador Regional dos Mensageiros da Paz do Rio de Janeiro em 

agosto de 2015; 

- Participou do Congresso Nacional de Educação Escoteira em 2015; 

- Coordenador de base do Grená 2015; 

- Coordenador de Módulo no ARPE 2015; 

- Representante do Escotismo na Coletiva de Imprensa do filme Ivan em 2015, 

integrado ao projeto Escoteiros pela Ucrânia; 

- Medalha de Gratidão Bronze recebida em fev/2016; 

- Ingressou na Equipe de Interiorização do Escotismo do Rio de Janeiro em 2016; 

- Delegado eleito do 95/RJ para a Assembleia Regional em 2016; 
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2.3 Equipe de Interesse 

As pessoas que me ajudaram a otimizar e executar o projeto. 

- Área Intelectual 

 Rafael Roda 

 Ícaro Moro 

 Juliana Monteiro 

 Muana Martins 

 Gabriela Sarmet 

 Yasmin Carpenter 

 Jéssica Sol 

- Área prática (Aplicação de jogos) 

 Évelin Leal 

 Ariane Oliveira 

 Willamy Pedrosa 

 Felipe Frota 

 Alice Severiche 

- Colaboradores Importantes 

 Carlos Eduardo Trindade 

 Denis Maia 

 Mariângela Antunes 

 Áquila Paz da Rosa 

 Ariane Oliveira 

 Lelayne Jau 

 

- Aplicadores em outros grupos que retornaram 

 Raphael de Taranto (04/SP) 

 Douglas Bedin (146/RS) 
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 Barbara Sant’Anna (88/RJ) 

 Nicolas Iargas (77/PR) 

 Ana Amaral (10/AM) 

 Vitor Alves (47/RJ) 

 Diogo Laux (97/RS) 

 Rafael Roda (210/SP) 

 Pedro Tadeu Lourenço (77/RJ) 

 Yule Oliveira (12/RR) 

 Isabella França (56/SP) 

 

3. Objetivo 

O meu objetivo é levar informação imparcial, segura e confiável para a grande 

parcela da população que não tem acesso aos meios digitais de informação para 

que estes possam formar suas próprias opiniões, promovendo a formação política 

destas pessoas através de uma publicação de linguagem simples e clara, com 

colunas explicativas, notícias e dúvidas, sendo as edições distribuídas pelos 

jovens dos grupos escoteiros do meu distrito e por mim, que receberão uma série 

de jogos e palestras com o intuito de criarmos cidadãos aptos para explicar e 

conscientizar a população da relevância do projeto. 

                         3.1. 1. Fase I 

Objetivo:  Conscientização e formação política dos membros jovens do 13º Distrito Escoteiro do Rio de 
Janeiro (95º GE, 43º GE, 115º GE do Mar, 5º GE). Para desconstruir o estigma de que política é chato e 
não leva a lugar nenhum, tornando- os assim aptos para esclarecer as dúvidas da população e ser 
parte integrante do projeto de maneira plena. 

Meio:   Palestras e jogos para todos os ramos, com focos diferentes e adaptação de linguagem para 
cada ramo. 

Localidade:  Sedes e ambientes externos.  

                     3.1.2  Fase II 

Objetivo:  Trabalhar no Campus Macaé do IFF o tema política através da apresentação de uma peça 
teatral a ser apreciada pelos alunos  e trabalhada pelos professores de história em sala de aula. 

Meio:   Esquete teatral “Flâmula de Sangue”. Em Anexo 

Público alvo: Alunos do IFF Macaé. 
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Localidade: IFF  Macaé 

                    3.1.3.  Fase III 

Objetivo:  Informar  os assuntos debatidos na câmara de vereadores e prefeitura de maneira imparcial, 
promovendo a formação de opinião e política. 

Meio:   Publicação quinzenal em formato de jornal,  usando linguagem informal  e objetiva distribuídas 
pelos jovens do 95º GE e 43º GE. E também pela página do Facebook. 

Público alvo: População não politizada e não incluída nos meios de comunicação digital. 

Localidade: Comunidades de Macaé e Rio de Janeiro 

                    3.1.4. Fase IV 

Objetivo: Instituir e fazer a manutenção do empoderamento jovem no 95º Grupo Escoteiro José 
passos de Souza Júnior.        

Meio: Fórum Jovem. Projeto e execução em anexo. 
Público Alvo: Jovens do 95/RJ.       

Localidade: 95/RJ GE 

 

 

          3.2.  Necessidade 

Para alcançarmos um desenvolvimento social e econômico sustentáveis é necessária a consciência 
política para que sejamos úteis e eficientes nos processos das instituições democráticas. Hoje esta 
capacidade é deficiente em todos os setores da sociedade brasileira, porém os de menor escolaridade 
estão mais fragilizados. 

 

 

                      3.3. Justificativa 

O Brasil possui índices de desenvolvimento humano discrepantes dentre suas classes sociais, regiões 
geográficas e demais grupos e setores. Deve ser do interesse de todos, sobretudo dos escoteiros 
amenizar este problema através de projetos sociais educacionais e da constante busca e luta pelos 
direitos humanos, do trabalhador, pelo meio ambiente e para igualdade social. 
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                       3.4. Produto 

O produto do projeto é subjetivo, portanto de difícil medição. Quero fomentar o interesse político, 
despertar a capacidade de olhar crítico. A única forma que enxergo isso é fazendo uma pesquisa de 
avaliação do público final. 
 
Para além, obviamente outros produtos foram:  

- 1 peça de teatro; 

- 5 esquetes; 

- 2800 cópias entre as edições da Carta Lumini; 

- A página do facebook Carta Lumini com aproximadamente 800 curtidas; 

- A conquista do Fórum Jovem no 95/RJ que faz parte do calendário anual do grupo em 2 edições; 

 

 

                       3.5. Restrições 

O que pode dar errado no proejto é o desinteresse das pessoas alcançadas pelo 

assunto persistir mesmo após o projeto. O Forum Jovem não atingir seus 

objetivos mais claros ou não ser executado da forma planejada. Pode acontecer 

de esgotar o meu tempo de membro jovem e não terminar todas as quatro frentes 

que iniciei, ou das peças de teatro não sensibilizarem o público como o 

esperado. E que eu não consiga imprimir e distribuir as edições da Carta 

Lumini. 
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                       3.6. Organogrma 
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4. Programação  da Fase I 

 

4.1. Método e diretrizes para cada seção: 

- Alcateia: Quebra de estigmas e vacinação anti-preconceito; noção de certo e errado; fomentar 
questionamento e conversa; 

O lobinho precisa abrir os seus horizontes para novas idéias e ter cautela na absorção daquilo 
que escuta. Ele precisa discernir a sua opinião própria das influências e persuasão alheia, saber 
o limite da informação e do exagero, e sobretudo criar o sentimento de empatia. 

- Tropa Escoteira: Quebra de estigma que política é chato e n serve pra nada; Fomentar 
questionamento, argumentação e ação; Apresentação de ideologias, regimes; Conscientização 
da responsabilidade e cidadania, Desconfiança na mídia; 

O escoteiro além de abrir os seus horizontes, deve entender a sua responsabilidade enquanto 
cidadão e deveres enquanto escoteiro para a construção do mundo que queremos, por isso 
deve entender o porque das diferenças políticas do mundo e saber observar criticamente os 
assuntos que o rodeia. 

- Tropa sênior: Apresentação de ideologias e regimes, desconfiança na mídia; Conscientização 
da responsabilidade e cidadania; Fomentar a participação nas eleições; O movimento como 
instrumento de cidadania: fomentação do servir; 

O sênior já vive relações políticas mais maduras quando tem de negociar com seus pais, 
amigos, professores e chefes. Por isso é necessária a lapidação dessa habilidade para que ele 
não fuja dos valores escoteiros. Deve ser fomentada a ação para que exerça a cidadania 
ativamente, com voz e posicionamento dos assuntos do mundo. 

- Clã Pioneiro: Ideologias políticas e regimes; O movimento como instrumento de cidadania; A 
responsabilidade do pioneiro com a comunidade; Articulação de projetos de ação; 

O pioneiro é protagonista de sua vida política, e convive com polêmicas das mais diversas. Por 
isso deve refletir como deve agir de maneira ideal para com esses problemas e injustiça. O 
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pioneiro deve saber que tem o poder de mudar a sua comunidade com o seu clã e isso deve ser 
articulado sempre que for necessário. 

 

4.2. Jogos 

 

 Esquete do cotidiano perverso: 

Dividindo a seção em grupos, eles deverão fazer uma esquete, com uma cena de algo 
cotidiano que prejudique a sociedade, podendo ser coisas banais ou não. Por exemplo, 
alguém jogando lixo no chão, xingando o motorista do ônibus, sendo machista, e os 
próprios jovens explicarem o porque aquilo é errado, sendo complementado pelo aplicador 
do jogo. Tomando cuidado para não alimentar estigmas e enfatizando que o certo e o 
errado são convenções sociais, e que errado é aquilo que atrapalha o bem estar do nosso 
semelhante. 

Sugestão: Alcateia e Tropa Escoteira; 

 Esquete do cotidiano ideológico: 

Dividindo a seção em grupos, eles deverão fazer uma esquete, com uma cena de algo 
cotidiano que identifique a ideologia política adotada num Estado. Requer sucinta 
explicação sobre estes regimes. 

Sugestão: Tropa Escoteira e Tropa Sênior; 

 Debate Dinâmico 

A seção não  é divida no primeiro momento. Todos ficam posicionados num círculo, e então é 
jogado um tema a ser debatido. Alguém que quiser se posicionar primeiro o fará, e aqueles que 
concordarem devem sair do círculo em direção a quem disse, formando uma linha horizontal 
com este, e vai poder complementar o que o outro disse se quiser. E se o primeiro discordar do 
complemento, ele sai daquele lugar e se põe em outro na roda. 
A idéia é formar palanques,  com pontos de vista parecidos, e que possa haver mobilidade, os 
jovens poderão mudar de idéia, ser convencidos, se posicionar novamente. 

O grupo vencedor será aquele que aglomerar mais pessoas. O interessante deste jogo é que 
mesmo o que não quiserem falar, participarão tomando partido de alguma idéia, concordando 
com alguém, demonstrando seu penar. 

Sugestão:  Tropa Escoteira, Tropa Sênior, Clã Pioneiro; 

 

 Imagem e ação 
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 Tratar de preconceito; Cada grupo receberá um personagem para desenhar ou 
representar, e é importante que no primeiro momento as figuras sejam estigmatizadas, e 
trabalhar preconceito racial, de origem, religião, poder aquisitivo. Por exemplo, pede-se 
para desenhar/representar como as pessoas se amam, como elas se comunicam com Deus, 
como elas vivem, onde elas moram, uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Infelizmente é 
esperado que os jovens encham seus desenhos de estigmas, e então após a apresentação de 
todos eles, e de todos q descobrirem, explica-se  que os estigmas são preconceituosos, e 
expondo possibilidades para cada situação. 

Sugestão: Alcateia e Tropa Escoteira 

 

 Jogo do Mercado Econômico: 

Haverão 5 ou 6 países, dependendo do número de patrulhas, cada país com suas 
características de ideologia política, regime, economia etc. Cada patrulha vai ficar com um 
país por sorteio. Uma pessoa será o governo e a outra a economia, num revezamento em 
corrida para alcançar moedas, exatamente como no mercado internacional. Uma ou duas 
patrulhas irão perder, previsivelmente. Não terão chances contra as outras patrulhas, mas 
esse desconforto e sensação de injustiça será o objetivo, pois assim refletirão como a 
política adotada pelos países influi na vida das pessoas. As condições para alcançarem as 
moedas serão desiguais, por exemplo o país com educação ruim ter a cabeça das duplas 
unidas com uma corda, e dependendo do grau de desenvolvimento do país o jogo será 
facilitado ou não, unindo as pernas, pulando de um pé só, unindo as mãos.. 
 
Aplicação: as patrulhas formam lado a lado com seus dois representantes 

O povo (os outros que ainda não estão no revezamento) estará em fila, e ao receber as 
moedas, o primeiro da fila só vai repassar uma moeda quando acumular três. O segundo da 
fila só repassará quando acumular duas, e assim por diante. 
Os dois que vão correr para pegar as moedas, uma em uma vão ser colocados da seguinte 
maneira: política ideológica: se o estado for autoritário, as mãos serão amarradas. 
Economia: se o estado for interventor na economia os pés serão amarrados, e quantos pés 
ou mãos isso vai depender da intensidade de cada país. Educação: se o país tiver má 
educação, as cabeças serão amarradas. 
 
E então, se pusermos uma patrulha com a Noruega e outra com a Etiópia, logicamente a 
Noruega vai vencer. E assim, os jovens observarão o quanto política influi na vida das 
pessoas, e no desenvolvimento dos países. Claro, isso vai ser explicado pra eles. 

Sugestões: Noruega,  Etiópia, Coréia do Norte, Canadá, Alemanha e Russia. 

Sugestão: Tropa Escoteira e Tropa Sênior 
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 QUIZ Político 

Uma pequena palestra sobre um assunto, e logo após os jovens correm até um balde, pegam a 
pergunta e colocam no balde da resposta, ou no balde com a resposta. Podem ser tratados os mais 
diversos temas em dias diferentes. Regime, ideologia, os três poderes, etc. 

Sugestão: Tropa Escoteira e Tropa Sênior. 

 Guerra mundial 

Um jogo de queimado entre potências militares e países emergentes. Por sorteio cada patrulha será 
um país com poder bélico maior que o outro, e outros serão satélites e aliados, sem armas. O 
interessante será ver as patrulhas se unindo contra uma, e negociando a participação das patrulhas 
em prol de um lado ou outro, e isso será livre. Uma patrulha receberá duas bolas, a outra poderá 
receber quatro bolinhas, uma pode receber bola nenhuma mas ter duas vidas, e outra não recebe 
benefício algum.  O jogo mostrará como a política é importante para definir as alianças, e os motivos 
por trás delas. Será interessante ver o porque uma patrulha terá mais aliados, e isso instigará o senso 
de justiça da tropa. Porém somente uma patrulha será vencedora, ao irem perdendo (é queima e fica) 
a organização dos times pode mudar. 
 
Sugestão:  Tropa Escoteira e Tropa Sênior 

 Palestras 

Uma apresentação com bate papo sobre determinado assunto político, buscando as opiniões dos 
participantes, e adaptando os temas para sua linguagem. 

Sugestão: Alcateia, Tropa Escoteira, Tropa Sênior e Clã Pioneiro 

 Simbolos Nacionais 

Acreditamos que ao conhecer os símbolos nacionais, sua história, normas de utilização e valor, cria-se 
o sentimento de pertencimento e identidade nos jovens, que fomentará o interesse em participar dos 
assuntos pertinentes ao desenvolvimento do Brasil. 

Apresentar o verdadeiro significado das cores da bandeira do Brasil, as bandeiras anteriores, o Selo 
Nacional, a introdução negligenciada do Hino Nacional, o Hino à Bandeira, o Hino da Independência, o 
Brasão das Armas, as bandeiras e códigos que representam o Brasil, etc. 

Sugestão: Alcateia, Tropa Escoteira, Tropa Sênior e Clã Pioneiro. 

 Corujão Político 

Atividade que começa a noite e termina no dia seguinte, de palestras e debate livre para temas 
diversos.  Acompanhado sempre de pesquisa. 

Sugestão: Tropa Sênior e Clã Pioneiro  

 Cara- a – preconceito 
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Serão preparados papeis sem que os jovens vejam, cada papel estará escrito um grupo social que 
sofra preconceito. Então os papeis através de sorteio serão grudados na testa dos jovens, eles não 
poderão saber qual é o papel grudado em sua própria testa. Os jovens serão convidados a se 
espalhar por um espaço qualquer e andar, e andar. E então os outros colegas terão que tratar de 
maneira preconceituosa os seus amigos, sem dizer a palavra que está escrita na testa, podem ter 
pequenos diálogos, mas nada que ultrapasse um minuto, e continuar andando e interagindo com 
diversos jovens. No fim de 5 minutos, os joves serão enfileirados e cada um dirá que personagem 
acha que é. E depois de dizer poderão ler o papel de suas testas. Ele dirá o porque ele pensou ser 
aquele personagem e as suas impressões. No fim de todos terem dito, haverá uma reflexão sobre 
preconceito, e os jovens se quiserem poderão dividir experiências pessoais. 
Existe possibilidade de tratar temas específicos como religião, gênero, 

Sugestões de personagens: Gay, Lésbica, Mudo, Negro, Nordestino, Favelado, Deficiente, Gordo, 
Transgênero, Muçulmano, Judeu, Japonês, Mulher; 

Sugestão: Tropa Sênior e Clã Pioneiro 

 

 Grandes Mulheres 

Dê um papel para cada membro da seção e diga que a atividade deve ser feita em silêncio e 
individualmente. Peça para que eles escrevam o nome de duas figuras/lideranças importantes. Depois 
pergunte para eles quem eles escreveram. Note se a maioria escreveu o nome de dois homens, 
problematize e fale sobre figuras femininas importantes. 
 
Sugestão de mulheres: Marie Curie, Dandara, Joana D’Arc, Margareth Thatcher, Tarsila do Amaral, 
Frida Khalo, Irmã Dulce, Olga Benário, Dilma Rousseff, Chica da Silva, Maria Quitéria. 
 
Sugestão: Alcateia, Tropa Escoteira, Tropa Sênior e Clã Pioneiro 

 Corrida da Vida 
 
Corrida de percurso com obstáculos e dificuldades. O jovem terá preso com um barbandt em 
seu tornozelo uma bexiga. E essas bexigas serão cheias a critério do jovem, se muito ou pouco 
eles decidirão antes mesmo de explicar o jogo. 
 
Haverão obstáculos diversos e o objetivo será chegar ao final com a bexiga intacta. E cada 
obstáculo vai representar uma dificuldade para o sênior seguir com a bexiga que será 
associado de maneira alusiva a um problema da sociedade, que será no primeiro momento 
identificado apenas no subjetivo do jovem, ele passará por lixo protegendo a bexiga do lixo 
(problemas ambientais), vai ter que passar a bexiga por um buraco que é menor que ela 
(inclusão social), vai ter que pintar a bexiga com guache pois haverá uma placa indicando que 
só bexigas verdes podem passar (descriminação) e as bexigas verdes passarão direto, vai ter 
que passar por altos e baixos correndo, e protegendo ela de coisas pontiagudas 
(associabilidade). E haverão os que passarão sem quaisquer dificuldades e este vai depois 
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observar a demora dos outros. No fim do percurso cada elemento vai pra um grande painel 
onde identificará onde coisas semelhantes acontecem na sociedade podendo exemplificar em 
palavras suas no  mural. No fim, haverá uma reflexão tal que a a sociedade tem muitos 
problemas, que todas as bexigas deveriam ter as mesmas condições pra passar, que a paz só 
existe quando compartilhada por todos, que nós escoteiros podemos fazer bastante pra ajudar 
a amenizar ou solucionar estas demandas através de projetos. Como as coisas são alusivas 
apenas, tudo fica bem abrangente e eles poderão citar os mais diversos casos que lembrarem 
em vários aspectos, sejam ambientais, sociais, comunitários, educacionais, pessoais, afetivos, 
intelectuais etc. 
Convidamos os jovens a compartilhar experiências se algum deles tem algo a dividir com o 
grupo e quiser fazer isso, e motivaremos eles a querer mudar as coisas, fala mais do 
Mensageiros da Paz... 
Se a bexiga estourar, o sênior apenas sai do percurso e vai para o painel. A gente apresenta os 
resultados como paralelo de situações reais. Se estourar fica mais explícito. Se não, eles vão ver 
a dificuldade. 
 É algo agitado, será desafiador se bem elaborado e alcançaremos objetivos tanto sociais dos 
MoP como a motivação da cultura de paz, e a reflexão esperadas de um momento espiritual. O 
sucesso dependerá da qualidade dos obstáculos, para isto também aceito sugestões de novos 
obstáculos alusivos. 

 (Jogo aplicado pela equipe dos Mensageiros da Paz do Rio de Janeiro no Grená 2015.) 
 
Sugestão: Alcateia, Tropa escoteira, Tropa sênior e Clã Pioneiro. 

 

5. Cronograma 

O projeto deveria durar 6 meses. 2 para aplicação dos jogos e 4 para a 

edição e publicação dos exemplares da Carta Lumini, sendo a apresentação da 

peça e trabalho dos alunos com os professores do IFF durante esse período. 

Porém com a expansão do projeto, o surgimento de novas ideias, e com eventos 

importantes da minha vida o projeto se estendeu para mais de dois anos, 

nunca estando completamente parado. 

Mês 

2014-2016 

 Ação  

Março - 

2014 

Idealização 

do projeto 

(fase II) 

Idealização 

da fase I 

Escolha do 

nome 

  

Junho - 

2014 

Escolha do 

nome 

Apresentação 

para os 

mestres e 

COMAD 

Aprovação 

no 

conselho 

de clã 

Início da 

fase I 

Idealiza

ção Fase 

II 

Julho - Convite- 

pioneiros 

Abertura da 

página no 

Início da Aprovação 

fase II pelo 

Início 
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2014 para 

aplicar 

jogos 

Facebook fase I IFF Fase II 

Agosto -

2014 

Buscar 

parceiros 

para fase 

III 

Findar fase 

I 

Começar a 

assistir 

sessões 

plenárias 

Escrever as 

primeiras 

publicações 

Começar 

fase III 

Setembro 

- 2014 

Manter fase 

III 

Findar fase 

II 

Findar 

fase I 

Queima de 

etapas 

 

Outubro - 

2014 

Manter fase 

III 

Queima de 

etapas 

   

Novembro 

- 2014 

Finalizar 

Fase III 

Expor 

resultados 

Aprovação Queima de 

etapas 

Envio  

Dezembro 

-2014 

Manter fase 

III 

Queimar 

Etapas 

   

Janeiro -

2015 

Manter fase 

III 

Queimar 

Etapas 

   

Fevereiro 

- 2015 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

   

Março - 

2015 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

   

Abril -

2015 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

   

Maio - 

2015 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

   

Junho -

2015 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

   

Julho -

2015 

Manter Fase 

III 

Idealização 

Fase IV 

Queimar 

Etapas 

Primeira 

Divulgação 

dos jogos 

 

Agosto - 

2015 

Manter Fase 

III 

Buscar ajuda 

e literatura 

para Fase IV 

Queimar 

Etapas 

  

Setembro 

- 2015 

Manter Fase 

III 

Desenvolver 

a Fase IV 

Queimar 

Etapas 

  

Outubro -

2015 

Manter Fase 

III 

Autorização 

e 

Agendamento 

Queimar 

Etapas 
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Fase IV 

Novembro 

- 2015 

Execução da 

Fase IV 

Queimar 

Etapas 

Manter 

Fase III 

  

Dezembro 

- 2015 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

Fechar 

Fase IV 

  

Janeiro - 

2016 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

Divulgação 

dos jogos 

  

Fevereiro 

- 2016 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

Divulgação 

dos jogos 

  

Março - 

2016 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

Divulgação 

dos jogos 

  

Abril - 

2016 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

Divulgação 

dos jogos 

Adição de 

jogos no 

guia 

 

Maio - 

2016 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

Divulgação 

dos jogos 

Convite da 

Rede de 

Jovens 

Lideres(RS) 

 

Junho - 

2016 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

Divulgação 

dos jogos 

Desenvolvime

nto com a 

R.J.L/RS 

 

Julho - 

2016 

Manter Fase 

III 

Queimar 

Etapas 

Findar a 

Divulgação 

dos Jogos 

Consolidação 

parceria com 

a R.J.L. 

 

Agosto - 

2016 

Manter Fase 

III 

Expor 

Resultados 

Aprovação Queimar 

Etapas 

Envio 

    

Cumprido      Não cumprido    Cumprido em parte 

 

Principais agravantes para o descumprimento ou cumprimento em partes dos 

objetivos do cronograma: 

 

- Novas ideias e correções; 

- Estudar para o vestibular; 

- Mudança para o Rio de Janeiro em 2015; 

- Expansão do projeto para o Rio de Janeiro; 
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- Faculdade; 

- Trabalho; 

- Outros trabalhos com o Escotismo; 

 

 

6. Execução 

- Surgimento da idéia: 

Março de 2014 

Dentre várias idéias que tive desde que passei para o clã, eu escolhi trabalhar 

com um tema que eu gosto muito e me identifico que é política. E eu sempre quis 

que as pessoas tivessem o mesmo interesse e gosto, só era difícil saber como 

fazer isso. Comecei a desenvolver a idéia em 14 de março de 2014. 

Junho de 2014 

No dia 1 de junho enviei a proposta da idéia já desenvolvida para apreciação da 

COMAD e da mestria, incluí o meu padrinho para que ele ficasse a par de tudo, 

me auxiliando. A COMAD, e mestria aprovaram a idéia. 

No dia 3 de Juno decidi o nome do projeto, com ajuda do Allan. Eram das 

propostas: Carta Clara, Mensagem Clara, Carta Lumini e Mensagem Lumini. 

Elegemos Carta Clara, mas depois eu resolvi por Carta Lumini, por achar que soa 

melhor. O nome representa a clareza e objetividade das informações contidas na 

publicação, que é o principal veículo do projeto. 

 

No dia 28 num conselho de clã através de uma apresentação de slides, o clã 

conheceu o meu projeto, e o aprovou. Ainda no dia 28 a equipe de interesse para 

o meu auxílio foi formada pelos interessados no projeto. 

E no restante do mês desenvolvemos a fase um, escolhendo os temas para 

trabalhar em cada seção, pensando e formando os jogos para a aplicação destes 

temas. 

Julho de 2014 

Houve no dia 15 o convite para os pioneiros que se interessariam de aplicar os 

jogos nas seções, uma vez que os jogos estavam sujeitos a serem aplicados 

simultaneamente. Na alcatéia ficaram Lara Lopes, Matheus Portugal e Ariane 

Oliveira na Tropa Escoteiros fiquei eu e os meus afilhados Évelin Leal e Felipe 

Frota. Com a tropa Sênior ficaram os mais velhos e experientes Luana do Valle e 

Robson Leal. 
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No dia 20 foi inaugurada a página do projeto para que todos pudessem 

acompanhar, entendemos que o foco é quem não possui computador, mas se 

utilizarmos também da internet, o alcance do projeto vai ser ainda maior. 

Julho de 2015 

Os jogos foram enviados por email para diversos chefes, e divulgados em grupos 

do facebook de cunho escoteiro de toda comunidade lusófona e também em grupos 

do Whatsapp. Ampla divulgação. 

 

 

 

FASE I e II 

 

    

 

As edições da Carta Lumini se encontram em anexo. 

Mais fotos e vídeos da aplicação dos jogos se encontram no CD, 

também em anexo. 

No dia 26, após os chefes, separarem tempo em suas reuniões, começamos a 

aplicar os jogos na Alcateia e Tropa Escoteira, que puderam encaixar nas suas 

reuniões os nossos jogos. A avaliação foi: 

Tropa escoteira: Os jogos foram extensos demais, e o conteúdo também, 

eles se saíram bem mas o tédio era notável, mas eles entenderam sobre as 

ideologias, duas patrulhas foram muito bem, uma foi bem e a outra foi 

mal mesmo. Quizes menores e conteúdo simplificado pode resolver. Eu não 

consegui ser muito claro porque eu tinha medo de acabar falando algo que 

soasse parcial..  

A imagem e ação deu certo, apesar deles não terem demonstrado nenhum 

estigma. O que mais deu certo foi a apresentação dos exemplos de 

superação, eles se impressionaram e soltaram comentários muito bons, 

como "Eu não sabia que gente famosa, assim importante poderia ser gay" e 
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coisas do tipo. Acho que houve uma sensibilização e até quebra de 

estigmas. 
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Alcateia: 

100%. As crianças curtiram muito, e o resultado foi muito bom, segundo 

os aplicadores. E eles só apresentaram um estigma, que foi do morador da 

comunidade, que um lobinho desenhou com uma arma. Mas explicamos aquela 

coisa toda que nem todo morador das comunidades era mau etc. E outros na 

esquete até falaram da importância do meio ambiente, do mal que é o 

bullying.. IMPRESSIONANTE! 

 

14 de Julho 

Escrevi a esquete “Flâmula de sangue”, foi apreciada pelo Grupo de 

Teatro Manicômio, do qual faço parte e sou bolsista no IFF Macaé. A 

proposta de fazer o trabalho de Campus com os professores foi 

apresentada e aprovada pela professora de teatro Clarice Terra. 
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Agosto de 2014  

Os chefes queriam uma maior integração sobre o projeto, e por isso os jogos 

foram interrompidos na alcatéia por duas semanas, mas se manteve nas outras 

seções. E a Luana do Valle sugeriu a expansão do projeto para o 43º Grupo 

Escoteiro Vale dos Crubixais, que fica num distrito longínquo de Macaé, e o 

quão interessante isso poderia ser para aquela comunidade. 

No dia 2, aplicamos atividades apenas para a tropa escoteira, pois a tropa 

sênior não estava na sede. 

Tropa Escoteira 95º: Hoje foi 100% tropa cheia, 3 jogos e eles curtiram 

bastante, e erraram MUITO POUCO! o assunto é mais fácil e foi menos maçante, 

eles correram mais, se divertiram, e se indignaram porque haviam patrulhas 

predestinadas a perder e eu expliquei isso pra eles, foi sorteado e tudo. E a 

Raposa venceu, eles deram a sorte de pegar a Noruega, tem problema quase nenhum 

aquele país, e o jogo foi facilitado pra eles. Tudo nos conformes  

 

 

No dia 3 subí a Serra Macaense para aplicar os jogos para a tropa do 43º pela 

primeira vez. 
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Tropa Escoteira do 43: Apliquei apenas dois jogos, mas o aproveitamento foi de 

8... Eles são MUITO aplicados, meu Deus, e eles puxaram debate, e eles 

conversaram sobre muitas coisas, e entenderam a coisa num todo, já estariam 

aptos pra distribuir, e olha que eu não expliquei sobre regimes, ideologias nem 

nada ainda. O feedback deles valeu a pena demais! Deram de 7x1 nos nossos 

jovens. 

Estatística interessante: 3 patrulhas do 95 falaram de violência. 3 patrulhas 

do 43, que é um grupo na região serrana de Macaé, falaram de meio ambiente. 

Lógica: eles abordaram os temas que eles mais convivem! 

 

Alcateia do 43: Os lobinhos renderam muito bem e se mostraram muito dedicados e 

interessados com o assunto, e diferente da alcatéia do 95, eles apresentaram 

mais estigmas, mas era notável que eles entenderam que os estigmas apenas 

atrapalham as nossas relações.  
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No dia 09 de agosto apresentei os símbolos nacionais para os escoteiros, eles 

não conheciam muito além do hino nacional e a bandeira. Eles aprenderam a 

cantar a introdução do hino nacional, o hino da independência e o hino à 

bandeira, também conheceram quem criou a bandeira nacional, no caso Debret, e o 

porque das cores e formas, desmitificando o mito que aprende-se de forma 

popularmente. Foi muito proveitoso, e os escoteiros demonstraram bastante 

interesse e curiosidade. 
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No dia 16 de Agosto eu e Luana demos uma palestra sobre ideologias políticas 

para a tropa sênior, e então eles aplicaram esses conhecimentos numa cena 

cotidiana de um país da respectiva ideologia. Todos foram bem, exceto uma 

patrulha que confundiu um pouco, mas logo corrigimos eles, foi super tranquilo 

com a tropa sênior apesar dos vetos que o chefe impôs aos lugares que iriamos 

aplicar "hoje eles não podem se sujar" e dele ter escolhido os jogos que eu 

iria aplicar hoje. Mas o rendimento dos sêniores foi legal, eles respeitaram, e 

absorveram o conteúdo bem, o que já era esperado por eles estarem mais 

grandinhos. No jogo do Mercado Econômico, mais uma vez o resultado esperado, 

dessa vez exatamente como esperávamos. 

 

  

Na alcatéia apresentamos exemplos de pessoas com limitações e diferenças, que 

superaram essas características fazendo grandes obras pra humanidade, 
participaram de um debate interessante. Citaram também os casos de violência 

contra os negros nos Estados Unidos, se espantaram que Leonardo da Vinci era 

gay, teve um menininho que reconheceu o Rei Jorge VI da Inglaterra por causa do 
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filma O Discurso do Rei, aproveitamento muito alto. Eles soltaram o verbo sem 

medo, e conversaram bastante sobre o assunto. 

 

No dia 17 subimos à Serra Macaense e então  eu e Ariane fizemos um intensivão, aplicamos diversos 
jogos para a alcatéia e para a tropa escoteira, que são as únicas seções do 43. E então concluímos as 
nossas diretrizes ali, fazendo conexões entre os jogos, foi a reunião quase inteira daquele dia. Os 
lobinhos estavam um pouco acanhados no debate, acho que por conta da vivência que tem mais 
conservadora na Serra que tem ainda um ritmo mais pacato de vida, mas eles se desenvolveram bem 
apesar disso, falaram de um exemplo de um amigo Gabriel que conhecem na escola que é cadeirante e 
faz de tudo como todo mundo e consegue ser melhor que todo mundo. Eles mostraram também uma 
certa inquietação ao tratar desse assunto, pois pra eles a convivência com o diferente parecia ser 
muito natural. Gostaram também dos hinos, acharam muito interessante. 
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Já na tropa escoteira encontrei maior dificuldade pra alcançar o meu objetivo, eles são muito 
animados e entusiasmados com o jogo em si, mas não pareceram se importar muito com o fundo dele 
no nosso melhor jogo, o Jogo do Mercado Econômico, a patrulha que pegou o país menos desenvolvido 
desistiu ao ver que estavam muito aquém dos outros. Considerei este jogo como fracassado, depois eu 
expliquei o porque dele ser assim, e parece ter servido de algum consolo. Mas os outros jogos eles 
gostaram, de novo sem eu ter percebido se absorveram bem ou não. Acho que foi um dia atípico no 43, 
pois nas outras experiências com eles foi muito produtivo, e restavam poucos jogos para aplicar para 
eles neste dia, então o prejuízo foi menor. 

 

 

No dia 24 começamos os trabalhos no 115, aplicamos alguns jogos para a tropa escoteira e eles 
gostaram bastante. Com as outras seções neste dia não foi possível pois nós tínhamos que ir para uma 
atividade com o nosso clã e não deu tempo. Mas já marcamos intensivões, pois é mais fácil interligar 
os assuntos e o jovem parece ter se situado melhor, como no caso da alcatéia do 43. Foram aplicados 
os jogos do Mercado Econômico, esquete sobre preconceito, debate sobre preconceito e palestra de 
exemplos de vida. Esta ultima palestra foi importante pois encontramos no 115 o que pensávamos 
encontrar nos outros grupos desde o inicio, que eram estigmas. E ali tinham MUITOS! Então acho que 
a questão da intolerância deve ser mais abordada na tropa. Mas o rendimento foi ótimo e foi  a 
primeira vez que a patrulha do país menos desenvolvido conseguiu mais de uma moeda. Foram com 
vontade mesmo! 
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Setembro de 2014  

Em virtude do insucesso ao procurar para encontrar  

sindicato, tínhamos  

conseguido apoio do sindicato dos bancários de Maca 

é, mas eles depois  

pediram em troca posicionamentos favoráveis à lider 

anças políticas que eles  

apoiavam, o acordo não frutificou.  

Precisei a arrecadar e juntar  

dinheiro próprio e repensar no  
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modelo das publicações para viabilização das mesmas.  Mas felizmente o trabalho 

com as seções em todos  

os grupos pretendidos foi terminado com sucesso! 

 

 

Algumas aplicações por outros grupos 

Alguns dos grupos que aplicaram os jogos não enviaram relatório ou fotos 

para o nosso e-mail de contato até a data limite. 

 

Jogo Debate Dinâmico – 4/SP Grupo Escoteiro Avanhandava 

 

“A atividade foi bastante interessante, porque foram naturalmente se aliando e formaram grupos que 
discordavam entre si e dentro de cada um, apesar das divergências, mantinham-se unidos, votando pelos 
mesmos ideais apesar de meras discordâncias. A partir disso conseguimos trabalhar regimes militares e 

cidadania em outros atividades que vieram depois.” 

Relatório e ficha completos em anexo 

Aplicador: Raphael de Taranto 
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Jogo Cara-a-preconceito – 88/RJ Grupo Escoteiro Atol das Rocas 

 

“Foi realmente interessante essa atividade. 

Causou nos pioneiros o que é estar do outro lado. 

A reação dos meus pioneiros foi de constrangimento ao ter que tratar 

alguém com preconceito 

Ao final da atividade falamos sobre as minorias e eles falaram como é 

realmente estranho se sentir fragilizado por questões de características 

Meu clã é cheio das minorias então não foi muito difícil aplicar isso 

com eles.” 

 

Aplicadora: Barbara Sant’Anna 
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Jogo Imagem e ação – 56/SP Grupo Escoteiro Santo Amaro 

 

“ O Jogo precisa ser aplicado outras vezes, ele é genial! Eles estavam 

focados em desenhar e falar sobre pessoas sem os membros, e conversamos 

que não é apenas isso, e que também não se deve vitimizar os 

deficientes, oferecer ajuda é fundamental mas existem milhares de 

exemplos de deficientes que fazem coisas extraordinárias, citamos os 

jogos paraolímpicos como exemplo. Também foi discutido os preconceitos 

que os deficientes sofrem e como preconceito é uma coisa ruim. Eles 

ficaram animados e disseram que querem fazer um projeto relacionado com 

deficientes físicos para o segundo semestre” 

 

Aplicadores: Isabella França e Matheus França 
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Jogo Corrida da Vida – 97/RS Grupo Escoteiro Taquató 

  

 

“Na fotos tu consegue ver os obstáculos que usamos... 

A conversa posterior foi bem tri e não foi preciso 'traduzir' a relação entre os 

obstáculos da atividade e os obstáculos da vida. 
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A gente conduziu perguntando se eles achavam que tinha relação e eles trouxeram vários 

exemplos. 

Algumas das coisas mais legais que ouvimos: 

- É deprimente ter que se adaptar pra apenas poder continuar a atividade... 

- Minha família cria obstáculos como esses pra mim. 

- Para algumas pessoas não foi tão difícil... 

- Eu fiz tudo errado, enchi demais o balão e escolhi a cor errada...” 

 

Aplicador: Diogo Laux 

Jogo Esquete do Cotidiano Ideológico – 10/AM Grupo Escoteiro do Mar 

Almirante Tamandaré 

 

 

“As crianças adoraram! Elas tiveram liberdade de tratar de qualquer aspecto político e 

de conflitos que estão no nosso dia dia. Elas lembraram sobre o trânsito e futebol 

quando falaram de violência e de corrupção quando encenaram uma pessoa que achou 

dinheiro e não procurou o dono. Foi incrível como eles depois discutiram o como isso é 

errado pra eles.” 

Aplicadora: Ana Amaral 
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Jogos Cara-a-Preconceito, Imagem e Ação e Debate Dinâmico –  295/SP 

Grupo Escoteiro Salto do Peixe 

 

 

 

“Muito obrigada pelo envio do material! 

Apliquei hoje com a Tropa Escoteira Panda, do 295° G.E. Salto do Peixe- SP, os jogos 

Cara-a Preconceito, Imagem e Ação e  Debate Dinâmico. 
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Foi muito interessante as opiniões dos jovens e como eles perceberam que as vezes 

cometemos algum tipo de preconceito sem se dar conta no impacto que isso causa na vida 

do outro. 

Ao concluir cada atividade, os jovens acabaram relatando, espontaneamente, episódios de 

preconceitos que eles vivem no dia a dia a dia, principalmente relacionado a questões 

físicas, como por serem gordos ou magros. 

Durante o Debate, eles levantaram principalmente a questão do preconceito com Gays. O 

interessante nesse debate foi que eles levantaram a questão de que o termo "gay" muitas 

vezes é usado para ofender e isso gerou uma certa divisão entre eles, que se 

questionaram até onde uma característica da pessoa pode ser usado como expressão ou até 

mesmo de maneira ofensiva. 

 

Enfim, as atividades renderam muitas discussões pertinentes e puseram os jovens a 

pensar e questionar a sociedade atual. 

 

Mais uma vez, muito obrigada!” 

Aplicadora: Maria Clara Albuquerque 

 

 

 

 

Jogos Cara-a-Preconceito, Grandes Mulheres e Corrida da Vida –  76/RJ 

Grupo Escoteiro Nossa Senhora Medianeira 
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“ A experiência com os jovens foi excelente, eles soltaram cada absurdo nos jogos hahahaha mas eles 
próprios iam se cobrando e chamando atenção para as coisas. Foi bastante proveitoso. Alguns não se 
interessaram muito, mas quando o jogo dinâmico foi aplicado todos ficaram indignados com o 
resultado, o que já era esperado desde a experiência com os jogos no Grená. Também aplicamos para 
a Tropa Sênior.” 
 

Aplicador: Pedro Tadeu Lourenço 
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Distribuição da Carta Lumini 

 

A distribuição dos exemplares da Carta Lumini aconteceram nas cidades de Macaé e Rio de Janeiro, 
em Macaé pelos jovens que se dispuseram em ajudar, do Clã Pioneiro e Tropa Sênior, e no Rio, por 
mim mesmo, Eduardo. 

Por fim depois de recusar ajuda dos patrocinadores que infelizmente todos que aceitaram ajudar 
queriam influenciar de alguma forma no conteúdo ou condicioná-lo a uma aprovação e o infrutífero 
contato com a Fundação Konrad Adenauer Stiftung, consegui a impressão das edições aos poucos, com 
ajuda de amigos, chefes e parentes. Foram produzidas em média 2800 cópias das edições, e 
distribuídas em diversos lugares em quantidades pequenas, 10 unidades em média por local. Pela 
dificuldade de impressão o número de exemplares foi reduzido do plano inicial, e o conteúdo foi 
melhor selecionado para tratar de assuntos mais urgentes para a conjuntura política atual. 



                        
                      

 
 
 
 
 

 
38 

Ao deixar os exemplares em uma Paróquia em Olaria membros da Esquerda Católica se interessaram 
e propuseram em ajudar o projeto, fazendo cópias e redistribuindo. A ajuda foi aceita desde que o 
conteúdo não fosse alterado. E ainda me convidaram para participar de um projeto futuro para 
Educação Política Comunitária. 

Nos exemplares continha a seguinte mensagem para que o incentivo a redistribuição fosse feita: 

 

 

 
Os exemplares em sua maioria foram deixados em locais estratégicos onda havia concentração de 
pessoas, e em vários lugares, de forma que as publicações atingissem mais localidades. Os locais foram 
igrejas Evangélicas e Católicas, Padarias e Escolas. 

 
O meu problema nesta etapa foi o fato dos jovens que me ajudaram não terem me enviado as fotos que 
tiraram, ou perderem as fotos ou não terem tirado, isto ajudaria muito nos registros. 

 
As comunidades abordadas foram todas de classe média-baixa e baixa. De alcance direto ou indireto 
através das áreas de influência que os locais deixados abrangiam. Foram elas: 

 Aroeira – Macaé/RJ 

 Malvinas – Macaé/RJ 

 Nova Holanda – Macaé/RJ 

 Praia Campista – Macaé/RJ 

 Campo d’Oeste – Macaé/RJ 

 Penha – Rio de Janeiro/RJ 

 Olaria – Rio de Janeiro/RJ 
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40 
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Página no Facebook Carta Lumini 

 

A página no Facebook tem um número considerável de curtidas, e foi 

por onde eu tive maior facilidade de movimentar o projeto. Através 

dela, chefes e jovens de todo o país conheceram o projeto e tiveram 

acesso ao conteúdo criado pela Carta Lumini. As publicações tiveram 

em média alcance mínimo de 120 pessoas e máximo de 1100. Os vídeos e 

fotos de atividades e de conteúdo didático-político eram os de maior 

audiência, e os textos de menor. Textos eram mais frequentes que as 

outras mídias, mas considero isso como natural pelo caráter do 

projeto. 

 

Foi através da página do Facebook que a Rede de Jovens Líderes do Rio 

Grande do Sul conheceu o projeto e propôs a parceria para 

desenvolvimento de conteúdo com abordagem de cidadania e direitos 

humanos para o público escoteiro e a continuação do projeto mesmo após o 

envio do relatório da IBP. 
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Reação ás publicações: 
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De onde vem os fãs da página 

 

Dados sobre os fãs: 

 

 

 

 

 

 



                        
                      

 
 
 
 
 

 
44 

Alcance: 

 

 

FASE III e IV 

 

       

    Fase III 

E no IFF Campus Macaé a peça foi apresentada, e de 

pois houve um fórum para  

a discussão da situação política do país, com presença de 38 

pessoas,estas as que mais se interessaram pela pelo assunto depois da 

apresentação da peça e ainda tivemos participando os professores de 

humanidades. E os professores de humanidades se comprometeram em 

trabalhar mais o tema em sala de aula.  

Ainda houveram pequenas esquetes e a caracterização 
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 de atores para tornar o debate mais confortável, aproveitando o 

clima de um a esquete de comédia  

sobre um debate das eleições de 2014 e temas sobre direito dos 

trabalhadores, segurança do trabalho, da área de petróleo, gás e 

energia. A peça está disponível nos anexos para apreciação. 
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     Fase IV 

 

Desenvolvimento integral do projeto em anexo.  

O fórum jovem foi um momento onde os jovens do 95/RJ tiveram contato com o 

estatuto do grupo, o POR, o estatuto regional e o da UEB e com as literaturas 

dos seus ramos, e foram convidados a refletir se tudo estava andando como 

realmente deveria. No anexo está o método, avaliação dos jovens e demais 

detalhes da fase IV. 
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Lobinhos durante o Fórum Lobinho 

 

7. Conclusão e considerações finais 

A percepção das pessoas sobre o que é política ainda é muito errônea. Mas 

consegui a simpatia do público alvo original e significativas mudanças entre 

os jovens. O trabalho com os jovens foi a maior gratificação do meu projeto. 

A desconstrução de preconceitos e construção de empatia e senso crítico 

neles foi incrível, eles me surpreenderam a todo momento, e o que me anima é 

que eles são o futuro e os atores num futuro não distante de todas as 

esferas da sociedade. Acredito sim que os meus objetivos em todas as 4 

frentes foram alcançados, pois eles sempre foram baseados no esforço máximo 

para conseguir o mínimo. 99% de esforço para onde houver 1% de esperança. 

Existiram pessoas que elogiaram, gostaram e aprenderam, houveram pessoas que 

questionavam quando a Carta Lumini não chegava no dia combinado. Existiram 

as críticas, no sentido que eu não conseguiria nada com isso tudo e até 

mesmo com o conteúdo do projeto, ainda com todo meu esforço de manter este 

mesmo conteúdo o mais descritivo e neutro possível. 
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Existe um longo caminho para o amadurecimento da democracia no Brasil. Há de 

se entender que não somos uma democracia clássica, somos uma república 

representativa, não se entende de conceitos políticos, de teoria de Estado, 

e nunca tive a ilusão de que alguém tivesse. Inclusive no meio acadêmico 

ainda se erra muito. 

A política é uma ciência essencial e presente em toda relação humana. A 

política é ampla e totalmente construída. Nós se quisermos podemos fazer do 

mundo o lugar que todos queremos. E eu sigo com o sonho e a luta incansável 

de colaborar para que todos conquistemos isso. 

 

8. Anexos 

I – Ofício pedindo parceria com o Sindipetro, infrutífero; 

II – Edições da Carta Lumini; 

II – Peça “Flâmula de Sangue”; 

III – Relatório Completo do I Fórum Jovem 95; 

 


