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Cheios de disposição, jovens começam o mapeamento de arte e cultura em SP
Quarta-feira, 13 de maio de 2009 as 10h50

A Coordenadoria de Programas para a 

Juventude do governo do Estado de São 

Paulo firmou convênio com o Centro de 

Estudos de Políticas Públicas (CEPP) para 

que, nos próximos quatro meses, um grupo 

de jovens realize uma pesquisa de 

identificação de iniciativas de arte e cultura 

desenvolvidas por ou para a juventude em 

todo estado.

Para o desenvolvimento do projeto, foram 

selecionados 16 jovens pesquisadores que 

ficarão divididos entre capital, Ribeirão 

Preto, Sorocaba, Sertãozinho e São 

Vicente. Em todos os casos o espaço físico 

e computadores são oferecidos pela 

organização e/ou pelas prefeituras 

parceiras dessas cidades.

Segundo Mariana Montoro, coordenadora de programas para a juventude, inúmeras iniciativas envolvendo a arte e a 

cultura são desenvolvidas por jovens em São Paulo, porém, assim como acontece em outros estados, essas iniciativas 

são, em sua maioria, desconhecidas e consequentemente pouco valorizadas e apoiadas. “Este mapeamento será uma 

oportunidade inédita para, além de descobrir a riqueza e diversidade das iniciativas de arte e cultura que envolvem os 

jovens paulistas, organizar e disponibilizar essas informações de tal maneira que financiadores e poder público possam 

acessá-las buscando aprimorar suas políticas. Além disso, um verdadeiro universo de possibilidades se abre para os 

jovens interessados em fazer intercâmbio com seus pares”. Mariana ainda ressaltou a importância da parceria com o 

CEPP neste projeto. “Esta parceria é crucial para a realização desta pesquisa, pois agrega não apenas know-how 

metodológico, mas a possibilidade - no futuro - de um diálogo do resultado de São Paulo com o de outros estados do 

Brasil”, concluiu.

Para a estudante Adriana dos Santos Ferreira, 16 anos, uma das selecionadas para o projeto, o mais importante em 

estar integrada a um projeto como este é a comunicação. Adriana conta que hoje existem muitos grupos e pouca 

divulgação. ”É importante mostrar para pessoas que no Cachoeirinha [Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São 

Paulo], por exemplo, região que eu venho, existem muitos grupos artísticos promovidos por jovens e ainda 

desconhecidos”. Outro selecionado, Rodrigo Felipe Vieira, 20 anos, morador do Grajaú, zona sul da capital, conta que o 

legal do projeto é a troca de informações, mas vai além. “É muito bom saber que existem outras pessoas que querem 

mudar. Estou fazendo parte de um projeto que pode fazer a diferença, algo que não tinha até agora”, disse o jovem.

Resultados

Durante os quatro meses de realização do levantamento, os jovens ganharão uma bolsa auxílio de R$ 300/mês para se 

dedicar, meio-período diário, à identificação dos grupos e projetos, encaminhamento dos questionários e inclusão on-

line das informações no banco de dados. O resultado deste mapeamento será divulgado pela Coordenadoria da 

Juventude no Portal da Juventude Paulista (www.juventude.sp.gov.br). Também serão produzidos folders e catálogos 

com o resultado do mapeamento em São Paulo.

Paralelamente, a base de dados do Estado de São Paulo será integrada ao Banco de Experiências do Programa 

Juventude Transformando com Arte (www.juventudearte.org.br), somando-se à dos outros estados já mapeados, 

gerando assim, um grande banco de dados nacional.
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Ribeirão Jovem inicia o mapeamento de experiências sociais com arte e cultura
O objetivo da iniciativa é dar visibilidade e divulgar informações sobre esses temas, envolvendo jovens através do 

“Banco de Experiências Sociais com Arte e Cultura”

O Programa Ribeirão Jovem deu início esta semana ao mapeamento das experiências sociais com arte e 

cultura de grupos e instituições envolvendo jovens na região administrativa de Ribeirão Preto. O 

mapeamento na cidade será feito em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela 

Secretaria da Cultura.

O objetivo da iniciativa é contribuir, dando visibilidade e divulgando informações sobre estes assuntos, 

envolvendo jovens através do “Banco de Experiências Sociais com Arte e Cultura”. Esta ação possibilita 

maior integração e interação entre os grupos, instituições financiadoras, além de subsidiar o trabalho de 

pesquisadores interessados no tema da arte, cultura e transformação social, atraindo a atenção de 

institutos, fundações e empresas que atuam nesta área.

Serão objetos do mapeamento as ONGs, entidades sem fins lucrativos, grupos ou organizações lideradas 

por jovens e todo tipo de programa ou projeto ligado à arte e cultura, seja ele público ou privado, voltado 

para jovens. A metodologia consistirá em pesquisa a ser realizada por jovens selecionados junto a 

instituições que trabalham com juventude no Estado de São Paulo. Estes jovens foram capacitados para o 

mapeamento e receberam a tarefa de produzir conteúdo para o Banco de Experiências a partir de 

questionários respondidos pelos grupos e instituições. O pesquisador responsável pelo mapeamento em 

Ribeirão Preto é Leandro Torre.

O mapeamento é uma realização da Coordenadoria Estadual de Juventude em parceria com as Prefeituras 

de Ribeirão Preto (Programa Ribeirão Jovem), Sorocaba, São Vicente e Sertãozinho, e é coordenada pelo 

Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). Conta também com o apoio do Centro Cultural da 

Juventude Ruth Cardoso (CCJ) e da ONG Cidade Escola Aprendiz. O banco de experiências atualmente 

contém informações sobre 572 grupos e organizações de nove estados nordestinos e até o final deste ano, 

será incorporado o mapeamento nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Os resultados 

das iniciativas mapeadas em São Paulo serão divulgados em folders e publicados em março de 2010, no 

Banco de Experiências do site www.juventudearte.org.br.

Os interessados em participar do mapeamento podem entrar em contato com pesquisador Leandro, na 

sede do Ribeirão Jovem, na rua Álvares Cabral, 930, telefone 3610-6555 ou pelo e-mail 

cid@ribeiraojovem.com.br Para o coordenador do Ribeirão Jovem, Jason Albuquerque, esse mapeamento 

é de grande importância para a preservação e o desenvolvimento cultural da

juventude ribeirão-pretana. “Uma ponte entre o Ribeirão Jovem e a Coordenadoria da Juventude Estadual 

foi criada para trocarmos experiências e fornecermos apoio um para o outro. Graças ao incentivo de 

trabalho fomentado pela prefeita Dárcy Vera, estamos estabelecendo vínculos importantes como este”, 

afirmou Jason.
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RIBEIRÃO JOVEM INICIAL O MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS SOCIAIS COM 

ARTE E CULTURA

O Programa Ribeirão Jovem deu início esta semana ao mapeamento das experiências sociais com arte e cultura de 

grupos e instituições envolvendo jovens na região administrativa de Ribeirão Preto. O mapeamento na cidade será 

feito em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Cultura.

O objetivo da iniciativa é contribuir, dando visibilidade e divulgando informações sobre estes assuntos, envolvendo 

jovens através do “Banco de Experiências Sociais com Arte e Cultura”. Esta ação possibilita maior integração e 

interação entre os grupos, instituições financiadoras, além de subsidiar o trabalho de pesquisadores interessados no 

tema da arte, cultura e transformação social, atraindo a atenção de institutos, fundações e empresas que atuam nesta 

área.

Serão objetos do mapeamento as ONGs, entidades sem fins lucrativos, grupos ou organizações lideradas por jovens e 

todo tipo de programa ou projeto ligado à arte e cultura, seja ele público ou privado, voltado para jovens.

A metodologia consistirá em pesquisa a ser realizada por jovens selecionados junto a instituições que trabalham com 

juventude no Estado de São Paulo. Estes jovens foram capacitados para o mapeamento e receberam a tarefa de 

produzir conteúdo para o Banco de Experiências a partir de questionários respondidos pelos grupos e instituições. O 

pesquisador responsável pelo mapeamento em Ribeirão Preto é Leandro Torre.

O mapeamento é uma realização da Coordenadoria Estadual de Juventude em parceria com as Prefeituras de Ribeirão 

Preto (Programa Ribeirão Jovem), Sorocaba, São Vicente e Sertãozinho, e é coordenada pelo Centro de Estudos de 

Políticas Públicas (CEPP). Conta também com o apoio do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (CCJ) e da ONG 

Cidade Escola Aprendiz.

O banco de experiências atualmente contém informações sobre 572 grupos e organizações de nove estados 

nordestinos e até o final deste ano, será incorporado o mapeamento nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

São Paulo. Os resultados das iniciativas mapeadas em São Paulo serão divulgados em folders e publicados em março 

de 2010, no Banco de Experiências do site www.juventudearte.org.br.

Os interessados em participar do mapeamento podem entrar em contato com pesquisador Leandro, na sede do 

Ribeirão Jovem, na rua Álvares Cabral, 930, telefone 3610-6555 ou pelo e-mail cid@ribeiraojovem.com.br   

Para o coordenador do Ribeirão Jovem, Jason Albuquerque, esse mapeamento é de grande importância para a 

preservação e o desenvolvimento cultural da juventude ribeirão-pretana. “Uma ponte entre o Ribeirão Jovem e a 

Coordenadoria da Juventude Estadual foi criada para trocarmos experiências e fornecermos apoio um para o outro. 

Graças ao incentivo de trabalho fomentado pela prefeita Dárcy Vera, estamos estabelecendo vínculos importantes 

como este”, afirmou Jason.
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Governo vai mapear arte e cultura jovem em São Paulo
Inédito no Estado, projeto da Secretaria de Relações Institucionais recrutou bolsistas para identificar 

iniciativas voltadas ao público jovem

Nos próximos quatro meses, um grupo de jovens, convocados pela Coordenadoria de Programas para a 

Juventude do Governo e o Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), realizará uma importante uma 

pesquisa de identificação de iniciativas de arte e cultura desenvolvidas por ou para a juventude em todo o 

Estado.

Para o desenvolvimento do projeto foram selecionados 16 jovens pesquisadores que ficarão divididos 

entre a capital, Ribeirão Preto, Sorocaba, Sertãozinho e São Vicente. Em todos os casos o espaço físico e os 

computadores são oferecidos pela organização ou por prefeituras parceiras.

Segundo Mariana Montoro, coordenadora de programas para a juventude, inúmeras iniciativas 

envolvendo a arte e a cultura são desenvolvidas por jovens em São Paulo. Mas, assim como acontece em 

outros estados, as iniciativas são, em sua maioria, desconhecidas e consequentemente pouco valorizadas e 

apoiadas.

"Este mapeamento será uma oportunidade inédita para descobrir a riqueza e a diversidade das iniciativas 

de arte e cultura que envolvem os jovens paulistas. Também será útil para organizar e apresentar essas 

informações de tal maneira que financiadores e poder público possam acessá-las buscando aprimorar suas 

políticas", diz Montoro.

Mariana destaca também a importância da parceria com o CEPP neste projeto. "Esta parceria é crucial para a 

realização desta pesquisa, pois agrega não apenas know-how metodológico, mas a possibilidade - no 

futuro - de um diálogo do resultado de São Paulo com o de outros estados do Brasil", concluiu.

Resultados

Durante os quatro meses de realização do levantamento os jovens ganharão uma bolsa auxílio de R$ 300 

por mês. Eles vão se dedicar meio-período diariamente à identificação dos grupos e projetos, 

encaminhando questionários e fazendo a inclusão on-line das informações no banco de dados do projeto. 

O resultado deste mapeamento será divulgado pela Coordenadoria da Juventude no Portal da Juventude 

Paulista (www.juventude.sp.gov.br). Também serão produzidos folders e catálogos com o resultado do 

mapeamento em São Paulo.

Da Secretaria de Relações Institucionais
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São Vicente participa de projeto que vai mapear arte e cultura jovem

 
A Coordenadoria de Programas para a Juventude do Governo firmou convênio com o Centro de Estudos de 

Políticas Públicas (CEPP) para que, nos próximos quatro meses, um grupo de jovens realize uma pesquisa de 

identificação de iniciativas de arte e cultura desenvolvidas por ou para a juventude em todo o Estado.

Para o desenvolvimento do projeto foram selecionados 16 jovens pesquisadores que ficarão divididos 

entre a capital, São Vicente , Ribeirão Preto, Sorocaba e Sertãozinho. Em todos os casos o espaço físico e os 

computadores são oferecidos pela organização ou por prefeituras parceiras. Os jovens iniciaram o trabalho 

nesta segunda-feira, 11.

Segundo Mariana Montoro, coordenadora de programas para a juventude, inúmeras iniciativas 

envolvendo a arte e a cultura são desenvolvidas por jovens em São Paulo. Mas, ressalta que, assim como 

acontece em outros estados, as iniciativas são, em sua maioria, desconhecidas e consequentemente pouco 

valorizadas e apoiadas.“Este mapeamento será uma oportunidade inédita para descobrir a riqueza e a 

diversidade das iniciativas de arte e cultura que envolvem os jovens paulistas. Também será útil para 

organizar e apresentar essas informações de tal maneira que financiadores e poder público possam acessá-

las buscando aprimorar suas políticas”, diz Montoro.

Há ainda um terceiro fator a destacar, a troca de experiências. “Um verdadeiro universo de possibilidades se 

abre para os jovens interessados em fazer intercâmbio com seus pares”, frisa a coordenadora. Mariana 

destaca a importância da parceria com o CEPP neste projeto. “Esta parceria é crucial para a realização desta 

pesquisa, pois agrega não apenas know-how metodológico, mas a possibilidade - no futuro - de um 

diálogo do resultado de São Paulo com o de outros estados do Brasil”, concluiu.

 

Vivências

Para a estudante Adriana dos Santos Ferreira, 16 anos, uma das selecionadas para o projeto, o mais 

importante na experiência é a comunicação. Adriana conta que hoje existem muitos grupos e pouca 

divulgação. ”É importante mostrar para pessoas que no Cachoeirinha [Vila Nova Cachoeirinha, zona norte 

de São Paulo], por exemplo, região de onde vivo, existem muitos grupos artísticos promovidos por jovens e 

ainda desconhecidos”, conta.

Outro selecionado, Rodrigo Felipe Vieira, 20 anos, morador do Grajaú, zona sul da capital, conta que o legal 

do projeto é a troca de informações, mas vai além. “É muito bom saber que existem outras pessoas que 

querem mudar. Estou fazendo parte de um projeto que pode fazer a diferença, algo que não tinha até 

agora”, diz o jovem.

 

Resultados

Durante os quatro meses de realização do levantamento os jovens ganharão uma bolsa auxílio de R$ 300 

por mês. Eles vão se dedicar meio-período diariamente à identificação dos grupos e projetos, 

encaminhando questionários e fazendo a inclusão on-line das informações no banco de dados do projeto. 

O resultado deste mapeamento será divulgado pela Coordenadoria da Juventude no Portal da Juventude 

Paulista (www.juventude.sp.gov.br). Também serão produzidos folders e catálogos com o resultado do 

mapeamento em São Paulo.
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Um grupo de 16 jovens começou na semana passada o mapeamento de grupos e organizações que trabalham com 

arte e cultura em processos educativos e de mobilização social no estado de São Paulo. Durante os próximos quatro 

meses os integrantes do projeto Juventude transformando com arte irão pesquisar e catalogar grupos e instituições 

paulistas que promovam atividades de arte e cultura, voltadas ou lideradas por jovens e que busquem a transformação 

social. Até o final do ano, os dados estarão disponíveis na Internet.

O projeto é uma iniciativa da Coordenadoria de Programas para a Juventude do Governo do Estado de São Paulo e é 

coordenado pelo Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP). “A ideia de trabalhar com juventude em processos 

educativos para transformação social através da arte e da cultura é um fenômeno muito marcante da atuação social no 

Brasil. O mapeamento serve para dar visibilidade a esse fenômeno. Também pode ser referência e gerar subsídios para 

quem trabalha nesta área, como investidores sociais e poder público”, explica a diretora da CEPP e coordenadora do 

projeto, Beatriz Azeredo. Para o desenvolvimento do projeto, os jovens pesquisadores estão divididos nas cidades de 

São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Sertãozinho e São Vicente. Na capital, seis jovens estão atuando na Associação 

Cidade Escola Aprendiz e cinco no Centro Cultural da Juventude (CCJ).

Antes de iniciarem as atividades, os jovens pesquisadores passam por um treinamento para entender a metodologia. 

Nas quatro horas diárias de pesquisa, eles enviam e-mails, explicam o projeto e ligam para os grupos e instituições - 

sempre orientados por um coordenador local. Para participar, cada jovem recebe uma bolsa no valor de R$ 300, mais 

vale-transporte.

“Previamente foram levantados 700 grupos que trabalham com arte e cultura no estado de São Paulo. Cada jovem 

recebe uma lista de grupos e instituições, com os quais eles precisam entrar em contato, além dos próprios grupos, 

que eles conhecem e que possam acrescentar nessa lista”, explica o coordenador local, que atua com o grupo presente 

na Associação Cidade Escola Aprendiz, Wilq Vicente.

Hebert Alves Senna, 17 anos, é um dos jovens pesquisadores. Para ele, o maior desafio do programa é conferir a lista de 

grupos e instituições. “Muitos grupos não têm site, nem telefone, apenas o nome, o que dificulta o contato. Mas estou 

adorando, o programa é muito importante para divulgar e ajudar iniciativas, principalmente as que são 

desconhecidas”.

Resultados

Os indicadores gerados têm como objetivo descobrir os perfis dos grupos culturais - se são formais ou informais, 

tempo de trabalho, áreas de atuação, tipos de financiadores e volume de recursos mobilizados, mecanismos de 

divulgação e comunicação, graus de articulação e características das parcerias, principais dificuldades e necessidades, 

e potenciais para intercâmbio. “O mapeamento pode ajudar, por exemplo, a Coordenadoria da Juventude a elaborar 

políticas públicas neste campo. Por meio do diagnóstico levantado pelo programa, é possível pensar em ações para 

uma determinada região do estado”, explica Beatriz Azeredo.

O programa já foi aplicado e finalizado no Nordeste. Também está sendo realizado no Espírito Santo. No próximo mês, 

começa no Rio de Janeiro. A intenção é realizar o mapeamento de todo o Brasil. Para pesquisar as iniciativas do Banco 

de Experiências Sociais com Arte e Cultura em todos os estados mapeados visite o site www.juventudearte.org.br.

Para informar sobre grupo ou organização que desenvolva atividades regulares com arte e cultura em processos de 

transformação social envolvendo jovens, envie o contato (nome, telefone e e-mail) para 

juventudearte@juventudearte.org.br ou juventude@sp.gov.br. 

fazendo a diferença 22 de Maio de 2009 
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Jovens fazem mapeamento cultural do estado de SP
Tuesday, 02 June 2009 12:51

Um grupo de 16 jovens começou no final de maio o mapeamento cultural do estado de São Paulo. Durante os 

próximos quatro meses os integrantes do projeto Juventude transformando com arte irão pesquisar e catalogar 

grupos e instituições paulistas que promovam atividades de arte e cultura, voltadas ou lideradas por jovens. Até o final 

do ano, os dados estarão disponíveis na Internet. O projeto é uma iniciativa do Centro de Estudos de Políticas Públicas 

(CEPP), e conta com a parceria da Coordenadoria de Programas para a Juventude do Governo do Estado de São Paulo. 

“A ideia de trabalhar com juventude em processos educativos para transformação social através da arte e da cultura é 

um fenômeno muito marcante da atuação social no Brasil. O mapeamento serve para dar visibilidade a esse 

fenômeno. Também pode ser referência e gerar subsídios para quem trabalha nesta área, como investidores sociais e 

poder público”, explica a diretora da CEPP e coordenadora do projeto, Beatriz Azeredo.

Para o desenvolvimento do projeto, os jovens pesquisadores estão divididos nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, 

Sorocaba, Sertãozinho e São Vicente. Na capital, seis jovens estão atuando na Associação Cidade Escola Aprendiz e 

cinco no Centro Cultural da Juventude (CCJ).Antes de iniciarem as atividades, os jovens pesquisadores passam por um 

treinamento para entender a metodologia. Nas quatro horas diárias de pesquisa, eles enviam e-mails, explicam o 

projeto e ligam para os grupos e instituições - sempre orientados por um coordenador local. Para participar, cada 

jovem recebe uma bolsa no valor de R$ 300, mais vale-transporte.

“Previamente foram levantados 700 grupos que trabalham com arte e cultura no estado de São Paulo. Cada jovem 

recebe uma lista de grupos e instituições, com os quais eles precisam entrar em contato, além dos próprios grupos, 

que eles conhecem e que possam acrescentar nessa lista”, explica o coordenador local, que atua com o grupo presente 

na Associação Cidade Escola Aprendiz, Wilq Vicente. Hebert Alves Senna, 17 anos, é um dos jovens pesquisadores. 

Para ele, o maior desafio do programa é conferir a lista de grupos e instituições. “Muitos grupos não têm site, nem 

telefone, apenas o nome, o que dificulta o contato. Mas estou adorando, o programa é muito importante para divulgar 

e ajudar iniciativas, principalmente as que são desconhecidas”.

Resultados

Os indicadores gerados têm como objetivo descobrir os perfis dos grupos culturais - se são formais ou informais, 

tempo de trabalho, áreas de atuação, tipos de financiadores e volume de recursos mobilizados, mecanismos de 

divulgação e comunicação, graus de articulação e características das parcerias, principais dificuldades e necessidades, 

e potenciais para intercâmbio. “O mapeamento pode ajudar, por exemplo, a Coordenadoria da Juventude a elaborar 

políticas públicas neste campo. Por meio do diagnóstico levantado pelo programa, é possível pensar em ações para 

uma determinada região do estado”, explica Beatriz Azeredo.

 O programa já foi aplicado e finalizado no Nordeste. Também está sendo realizado no Espírito Santo. No próximo 

mês, começa no Rio de Janeiro. A intenção é realizar o mapeamento de todo o Brasil. Para pesquisar as iniciativas do 

Banco de Experiências Sociais com Arte e Cultura em todos os estados mapeados visite o site 

http://www.juventudearte.org.br.

(Envolverde/Aprendiz)

(por Vivian Lobato e Talita Mochiute, do Aprendiz)
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Sertãozinho participará de mapeamento cultural

A Coordenadoria Estadual da Juventude, em parceria com a Prefeitura de Sertãozinho, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, promoverá nos próximos meses, um mapeamento das 

ações culturais voltadas para o público jovem desenvolvidas pelas 645 cidades do Estado de São Paulo.

O lançamento e a explicação de como será o trabalho em Sertãozinho ocorreu na última quarta-feira, dia 

27, no Esporte Clube Mogiana, no Jardim Alvorada. Estiveram no encontro a secretária da pasta e primeira 

dama Edna Garcia da Costa; o diretor do Departamento de Cultura, Marcos Favaretto; os vereadores: Nilton 

César Teixeira, Rita de Cássia Tonielo Felício, Luiz Augusto da Silva e Maria Zeferina Baldaia; convidados e 

público geral, totalizando cerca de 200 pessoas.

Para realização dessa pesquisa, a Coordenadoria Estadual da Juventude firmou convênio com o Centro de 

Estudos de Políticas Públicas (CEPP) e a primeira etapa deste trabalho consistiu na capacitação dos jovens 

pesquisadores.

Para o desenvolvimento do projeto, foram selecionados 16 jovens pesquisadores. Desses, 11 ficarão na 

capital, 1 jovem em Ribeirão Preto; 1 em Sorocaba, 2 em Sertãozinho e mais 1 em São Vicente. Tiago Aráujo 

Chaves será um dos agentes que desenvolverão a pesquisa em Sertãozinho. “Me sinto muito feliz por 

participar de uma ação como essa, que descobrirá quais são as ações culturais que estão sendo 

desenvolvidas para nós, jovens”, declarou.

Durante o encontro, o diretor Marcos Favaretto explicou os vários projetos, programas e ações culturais que 

são desenvolvidos pela Administração Municipal, enquanto a vereadora Dra Rita pontuou a importância da 

parceria entre os Poderes Legislativo e Executivo.

Já a primeira dama, Edna Garcia Costa, que, na ocasião representou o prefeito municipal, comentou a 

importância dessa ação. “A gente fica muito feliz por saber que Sertãozinho faz parte das cidades 

responsáveis pelo mapeamento do Estado; no caso, dos municípios da região nordeste, que engloba 

Barretos, Araçatuba e São José do Rio Preto. Penso que são essas ações que fortalecerão a nossa juventude 

e, esta Administração tem um compromisso importante com os nossos jovens”, afirmou.

A previsão é de que a pesquisa seja realizada em 4 meses. Durante esse tempo, os 16 jovens vão dedicar 

meio período diário à identificação dos grupos e projetos, encaminhamento e fechamento dos 

questionários e inclusão online das informações no banco de dados. Nessa fase, eles serão acompanhados 

por um coordenador local.

É importante ressaltar que, todas as informações serão enviadas para um banco de dados que, 

futuramente, será divulgado em todo Estado. 
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Jovens fazem mapeamento cultural do estado de SP
Tuesday, 02 June 2009 12:51

Um grupo de 16 jovens começou no final de maio o mapeamento cultural do estado de São Paulo. Durante os 

próximos quatro meses os integrantes do projeto Juventude transformando com arte irão pesquisar e catalogar 

grupos e instituições paulistas que promovam atividades de arte e cultura, voltadas ou lideradas por jovens. Até o final 

do ano, os dados estarão disponíveis na Internet. O projeto é uma iniciativa do Centro de Estudos de Políticas Públicas 

(CEPP), e conta com a parceria da Coordenadoria de Programas para a Juventude do Governo do Estado de São Paulo. 

“A ideia de trabalhar com juventude em processos educativos para transformação social através da arte e da cultura é 

um fenômeno muito marcante da atuação social no Brasil. O mapeamento serve para dar visibilidade a esse 

fenômeno. Também pode ser referência e gerar subsídios para quem trabalha nesta área, como investidores sociais e 

poder público”, explica a diretora da CEPP e coordenadora do projeto, Beatriz Azeredo.

Para o desenvolvimento do projeto, os jovens pesquisadores estão divididos nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, 

Sorocaba, Sertãozinho e São Vicente. Na capital, seis jovens estão atuando na Associação Cidade Escola Aprendiz e 

cinco no Centro Cultural da Juventude (CCJ).Antes de iniciarem as atividades, os jovens pesquisadores passam por um 

treinamento para entender a metodologia. Nas quatro horas diárias de pesquisa, eles enviam e-mails, explicam o 

projeto e ligam para os grupos e instituições - sempre orientados por um coordenador local. Para participar, cada 

jovem recebe uma bolsa no valor de R$ 300, mais vale-transporte.

“Previamente foram levantados 700 grupos que trabalham com arte e cultura no estado de São Paulo. Cada jovem 

recebe uma lista de grupos e instituições, com os quais eles precisam entrar em contato, além dos próprios grupos, 

que eles conhecem e que possam acrescentar nessa lista”, explica o coordenador local, que atua com o grupo presente 

na Associação Cidade Escola Aprendiz, Wilq Vicente. Hebert Alves Senna, 17 anos, é um dos jovens pesquisadores. 

Para ele, o maior desafio do programa é conferir a lista de grupos e instituições. “Muitos grupos não têm site, nem 

telefone, apenas o nome, o que dificulta o contato. Mas estou adorando, o programa é muito importante para divulgar 

e ajudar iniciativas, principalmente as que são desconhecidas”.

Resultados

Os indicadores gerados têm como objetivo descobrir os perfis dos grupos culturais - se são formais ou informais, 

tempo de trabalho, áreas de atuação, tipos de financiadores e volume de recursos mobilizados, mecanismos de 

divulgação e comunicação, graus de articulação e características das parcerias, principais dificuldades e necessidades, 

e potenciais para intercâmbio. “O mapeamento pode ajudar, por exemplo, a Coordenadoria da Juventude a elaborar 

políticas públicas neste campo. Por meio do diagnóstico levantado pelo programa, é possível pensar em ações para 

uma determinada região do estado”, explica Beatriz Azeredo.

 O programa já foi aplicado e finalizado no Nordeste. Também está sendo realizado no Espírito Santo. No próximo 

mês, começa no Rio de Janeiro. A intenção é realizar o mapeamento de todo o Brasil. Para pesquisar as iniciativas do 

Banco de Experiências Sociais com Arte e Cultura em todos os estados mapeados visite o site 

http://www.juventudearte.org.br.

(Envolverde/Aprendiz)

(por Vivian Lobato e Talita Mochiute, do Aprendiz)



CLIPPING INTERNO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

            09 DE JUNHO DE 2009

CLIPPING SRI



CLIPPING INTERNO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FONTE: AGÊNCIA EPTV.COM (GLOBO DE RIBEIRÃO)

            16 DE JUNHO DE 2009

CLIPPING SRI

Estado mapeia projetos culturais para adolescentes
Iniciativa vai ajudar no intercâmbio de experiências e na divulgação das ações

16/06/2009 - 17:57 - EPTV

A Coordenadoria de Programas da Juventude do Governo do Estado de São Paulo firmou 

convênio com o Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) para que, nos próximos quatro 

meses, um grupo de jovens realize uma pesquisa de identificação de iniciativas de arte e cultura 

desenvolvidas por ou para a juventude em todo estado.

O "Protagonismo Juvenil: mapeando a arte e a cultura no Estado de São Paulo" formará um 

banco de dados que futuramente será divulgado para contribuir com o aperfeiçoamento das 

políticas públicas na área. Além disso, o levantamento ajudará no intercâmbio entre os projetos 

e vai divulgar as iniciativas.

“À medida que a gente consegue localizar os projetos, podemos traçar formas de intercâmbio 

entre esses grupos”, afirma Leandro Gomes de Paula, um dos pesquisadores do projeto.

Os resultados estarão no site da Coordenadoria até o final de 2009 e vai ser transformado em 

um relatório.

O levantamento será feito até setembro por 16 jovens de São Paulo, Ribeirão Preto, 

Sertãozinho, Sorocaba e São Vicente. Cada pesquisador ganha uma bolsa de R$ 300 por mês 

para trabalhar meio período e com a responsabilidade de pesquisar as cidades próximas de 

onde moram.

Os projetos são localizados pela internet e depois visitados pelos pesquisadores. “Esse 

mapeamento nunca ocorreu no estado de São Paulo”, afirma o coordenador de políticas 

públicas, Rodrigo Clemente.
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O projeto Protagonismo Juvenil: Mapeando a Arte e a 

Cultura no Estado de São Paulo vai levantar as 

iniciativas de arte e cultura desenvolvidas por jovens e 

também as voltadas para a juventude.

A ação é da Coordenadoria de Programas para a 

Juventude, que firmou convênio com o Centro de 

Estudos de Políticas Públicas (Cepp) para os trabalhos. 

A primeira etapa consistiu na capacitação dos 

pesquisadores que farão o levantamento. Os 16 jovens 

selecionados farão, nos próximos quatro meses, a 

pesquisa das experiências que comporão um banco de 

dados.

“Um trabalho anterior nos levou à ideia deste projeto”, conta a coordenadora de Programas para a 

Juventude do Estado, Mariana Montoro. “Existem milhares de grupos de jovens produzindo cultura e que 

podem nunca ser conhecidos. É importante saber que há um grupo próximo e que faz um trabalho bacana”, 

exemplifica Mariana. O produto final, segundo a coordenadora, deverá despertar o interesse de vários 

segmentos da sociedade. “Pode interessar ao Poder Público, para planejar e direcionar políticas públicas 

para os jovens, ou pode despertar o interesse de financiadores que queiram apoiar novas iniciativas 

culturais”, observou.

Outro aspecto levantado pela coordenadora foi o intercâmbio entre os próprios jovens, a partir do 

conhecimento de trabalhos e ações culturais de outros grupos. “Com um banco de dados disponível, os 

artistas poderão trocar ideias, projetos, criar fóruns de discussão, unir-se para promover festivais, organizar 

eventos” comenta Mariana Montoro. E acrescenta: “tudo depende do resultado, do banco de dados, que 

deve ser público e gratuito, e isso é um compromisso nosso”, finalizou.

Também serão produzidos fôlderes e catálogos com o resultado do mapeamento em São Paulo. 

Paralelamente, a base de dados do Estado será integrada ao banco de experiências do programa Juventude 

Transformando com Arte, e tudo se somará à dos outros Estados já mapeados, formando um amplo banco 

nacional de dados.

Cultura e Arte para jovens
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Mapeamento de arte e cultura avança por São Paulo  - 1/2

Projeto inédito no Estado de São Paulo, o mapeamento de arte e cultura está em andamento com equipes 

de jovens pesquisadores que iniciaram os contatos e enviaram questionário para entidades envolvidas com 

o tema de arte e cultura. As equipes estão distribuídas entre a capital e interior para que o maior número de 

entidades possa ser contatada.

Na dinâmica dos trabalhos, cada um dos pesquisadores é responsável por uma quantidade de entidades, 

que recebe o telefonema ou e-mail de um dos jovens que apresenta o objetivo do mapeamento e descobre 

se o grupo está dentro dos critérios para participar da pesquisa. Depois de detectado o perfil do grupo 

cultural, um questionário com 80 perguntas é enviado para esclarecer o maior número de informações 

possíveis sobre o grupo.

Durante o período de contato as situações que os pesquisadores tem enfrentado são as mais diversas. 

Alguns encaminham as respostas de seu questionário prontamente, outros pedem um tempo para elaborar 

as respostas, mas ainda há os que acham que precisam pagar algo para participarem da pesquisa. Os 

pesquisadores contam que esta é a parte mais difícil, fazer a pessoa do outro lado da linha entender que não 

se trata de telemarketing, e sim de um mapeamento realizado pelo Governo de São Paulo.

Cada pesquisador trabalha quatro horas por dia, cinco dias por semana, para conseguir cumprir a árdua 

tarefa de mapear as manifestações culturais de formação em todo o Estado. Para não atrapalhar os estudos 

e também para que consigam sucesso nos contatos, as equipes trabalham por escala, desta forma durante 

boa parte do dia tem um jovem pesquisador buscando mais informações para a pesquisa. Na capital 

paulista, os trabalhos estão concentrados em dois pólos, CCJ - Centro Cultural da Juventude e Escola 

Aprendiz, que servem de referência para a moçada usar o telefone e a internet durante o horário de 

trabalho.

O Centro Cultural da Juventude, um dos 

parceiros da iniciativa de mapeamento, abriga 

uma equipe de cinco jovens pesquisadores. 

Localizado no coração da Vila Nova 

Cachoeirinha, no CCJ os pesquisadores tem à 

disposição uma sala com computadores e 

telefones onde fazem os contatos com as 

entidades e grupos artísticos. Os contatos com a 

Coordenadoria da Juventude são frequentes por 

e-mail ou telefone, periodicamente uma equipe 

da Coordenadoria vai até os jovens para um 

balanço do andamento dos trabalhos.

De acordo com a pesquisadora Karen Rego a maior dificuldade no momento é ter o retorno das respostas 

com mais rapidez e encontrar alguns grupos do interior. "Existem grupos que respondem no mesmo dia, 

outros deixam passar 15 dias, depois perguntam até quando vamos mapear, como se fosse deixar para 

última hora", disse a jovem ansiosa pelo retorno dos questionários. Karen comenta que já encontrou 

cidades onde não há nenhum tipo de manifestação artística de formação, ou seja, nenhum projeto que 

esteja no perfil do mapeamento.

Pesquisadores do CCJ
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Mapeamento de arte e cultura avança por São Paulo - 2/2 

Sediado na Vila Madalena, o Aprendiz é outro 

parceiro que abriga pesquisadores, são mais 

seis jovens que fazem do espaço voltado a 

atividades para a juventude mais um "QG" do 

projeto. Segundo os membros desta equipe o 

trabalho tem se desenvolvido bem, inclusive 

porque muitos mapeados indicam outros 

grupos, o que facilita bastante o progresso da 

pesquisa. A diversidade de manifestações 

culturais já mapeadas chega a despertar nos 

pesquisadores o desejo de ampliar os 

conhecimentos artísticos. "Temos visto tantas 

coisas, que está surgindo a necessidade de 

conhecer mais, até para mapear melhor os 

grupos que estamos encontrando", disse o jovem Jean Tadeu de Mello Silva.

Um ponto em comum entre as avaliações da equipe do CCJ e do Aprendiz é que ainda existem muitas 

pessoas que desconfiam do contato, por isso, o trabalho inicial tem sido mais delicado, de modo que os 

pesquisadores têm se esforçado para mostrar, por todas as formas, a veracidade da coleta de informações e 

o quanto será importante à contribuição de todos, para que o mapeamento de arte e cultura seja uma 

ferramenta multiplicadora das ações culturais para os jovens em todo o estado. 

Pesquisadores no Aprendiz
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Sorocaba é uma das cidades escolhidas pelo Governo do Estado, por 

meio da Coordenadoria de Programas da Juventude, para ter um 

representante no projeto "Protagonismo Juvenil: Mapeando a Arte e a 

Cultura". A pesquisa, que começou em maio, tem o objetivo de 

identificar iniciativas de arte e cultura desenvolvidas por ou para os 

jovens no Estado. Essas experiências serão enviadas para um banco de dados que futuramente será 

divulgado para ampliação e melhoria das políticas públicas voltadas à juventude.

Para o desenvolvimento do projeto, que tem o apoio do Centro de Estudos de Políticas Públicas 

(CEPP), foram selecionados 16 jovens pesquisadores: 11 da capital, 1 de Ribeirão Preto, 1 de Sorocaba, 2 de 

Sertãozinho e 1 de São Vicente. Durante esse período de pesquisa os jovens - que ganham uma bolsa auxílio 

de R$ 300/mês - estão dedicando meio-período diário à identificação dos grupos e projetos, 

encaminhamento questionários e incluindo, de forma on-line, informações no banco de dados. 

Em Sorocaba, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, o escolhido foi o 

integrante do Conselho Municipal do Jovem de Sorocaba (Comjov), Luciano Frontelle de Paula Filho. Sua 

missão tem sido mapear 79 cidades que fazem parte da região. "Estou gostando muito de realizar este 

trabalho, agora estamos finalizando a pesquisa que já tem 55 projetos catalogados. Estou feliz, pois esta é 

uma experiência essencial que vai ser muito importante para o desenvolvimento de novas políticas públicas 

para o jovem. Os projetos culturais que estou conhecendo oferecem uma perspectiva de vida diferente para 

estas pessoas", explica.

Resultados

Na manhã da última sexta-feira (7), Carol Godoi e Marla Santos, respectivamente representantes da 

Coordenadoria Estadual da Juventude e do CEPP, estiveram em Sorocaba discutindo as estratégias com 

Luciano e a equipe da Secretaria da Juventude para que o mapeamento da região seja o mais completo 

possível. "É importante que todos os grupos de jovens que tenham propostas realizadas há mais de um ano 

procurem o projeto. O mesmo é válido para municípios e ONGs que tenham programas há mais de 2 anos", 

finaliza o jovem sorocabano.

O Banco de dados resultante deste mapeamento será divulgado pela Coordenadoria Estadual da 

Juventude no Portal da Juventude Paulista (www.juventude.sp.gov.br). Também serão produzidos folders e 

catálogos com o resultado do mapeamento em São Paulo. Paralelamente, a base de dados do Estado será 

integrada ao Banco de Experiências do Programa Juventude Transformando com Arte 

(www.juventudearte.org.br), somando-se aos demais estados já mapeados, gerando assim, um grande 

banco de dados nacional. 

Representantes de cidades da região de Sorocaba, ONGs e grupos de jovens que desejarem incluir 

seus projetos na pesquisa devem entrar em contato com o Luciano as quartas-feiras na sede do Comjov, 

que fica na Secretaria de Cidadania, na Rua Santa Cruz, 116, Centro, entre 14 e 17h. Contato pelo telefone 

(15) 3219.1920 (ramal 78) ou e-mail: comjovsorocaba@yahoo.com.br.

Projetos realizados para a juventude são mapeados em Sorocaba 
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Sorocaba é uma das cidades escolhidas pelo Governo do 

Estado, por meio da Coordenadoria de Programas da 

Juventude, para ter um representante no projeto 

“Protagonismo Juvenil: Mapeando a Arte e a Cultura". A 

pesquisa, que começou em maio, tem o objetivo de 

identificar iniciativas de arte e cultura desenvolvidas por ou para os jovens no Estado. Essas experiências 

serão enviadas para um banco de dados que futuramente será divulgado para ampliação e melhoria das 

políticas públicas voltadas à juventude.

Para o desenvolvimento do projeto, que tem o apoio do Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), 

foram selecionados 16 jovens pesquisadores: 11 da capital, 1 de Ribeirão Preto, 1 de Sorocaba, 2 de 

Sertãozinho e 1 de São Vicente. Durante esse período de pesquisa os jovens - que ganham uma bolsa auxílio 

de R$ 300/mês - estão dedicando meio-período diário à identificação dos grupos e projetos, 

encaminhamento questionários e incluindo, de forma on-line, informações no banco de dados. 

Em Sorocaba, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, o escolhido foi o integrante 

do Conselho Municipal do Jovem de Sorocaba (Comjov), Luciano Frontelle de Paula Filho. Sua missão tem 

sido mapear 79 cidades que fazem parte da região. “Estou gostando muito de realizar este trabalho, agora 

estamos finalizando a pesquisa que já tem 55 projetos catalogados. Estou feliz, pois esta é uma experiência 

essencial que vai ser muito importante para o desenvolvimento de novas políticas públicas para o jovem. Os 

projetos culturais que estou conhecendo oferecem uma perspectiva de vida diferente para estas pessoas”, 

explica.

Resultados

Na manhã da última sexta-feira (7), Carol Godoy e Marla Santos, respectivamente representantes da 

Coordenadoria Estadual da Juventude e do CEPP, estiveram em Sorocaba discutindo as estratégias com 

Luciano, a secretária da Juventude Edith Di Giorgi e a equipe da Secretaria da Juventude para que o 

mapeamento da região seja o mais completo possível. “É importante que todos os grupos de jovens que 

tenham propostas realizadas há mais de um ano procurem o projeto. O mesmo é válido para municípios e 

ONGs que tenham programas há mais de 2 anos”, finaliza o jovem sorocabano.

“Existem muitas iniciativas culturais realizadas com foco no jovem em nossa cidade e região. A importância 

deste censo é que nós poderemos conhecer melhor estas iniciativas e, consequentemente, apoiá-las da 

melhor forma possível, ampliando nossas ações para este segmento da sociedade”, explica a secretária da 

Juventude.

O Banco de dados resultante deste mapeamento será divulgado pela Coordenadoria Estadual da Juventude 

no Portal da Juventude Paulista ( ). Também serão produzidos folders e catálogos 

com o resultado do mapeamento em São Paulo. Paralelamente, a base de dados do Estado será integrada 

ao Banco de Experiências do Programa Juventude Transformando com Arte ( ), 

somando-se aos demais estados já mapeados, gerando assim, um grande banco de dados nacional. 

Representantes de cidades da região de Sorocaba, ONGs e grupos de jovens que desejarem incluir seus 

projetos na pesquisa devem entrar em contato com o Luciano as quartas-feiras na sede do Comjov, que fica 

na Secretaria de Cidadania, na Rua Santa Cruz, 116, Centro, entre 14 e 17h. Contato pelo telefone (15) 

3219.1920 (ramal 78) ou e-mail: comjovsorocaba@yahoo.com.br. 

www.juventude.sp.gov.br

www.juventudearte.org.br

SOROCABA - Projetos realizados para a juventude são mapeados

http://www.juventude.sp.gov.br/
http://www.juventudearte.org.br/

