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Adolescentes e jovens 
atuando pelo direito à 
mobilidade nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro
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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

A insuficiente contribuição 
da juventude nos espaços 
de tomada de decisão sobre 
as políticas públicas que 
afetam cotidianamente suas 
vidas - e seu futuro, 
portanto - compõe uma 
equação multifacetada: 

espaços que não foram 
feitos para adolescentes 
e jovens, comunicações que 
não os enxergam e falta de 
conhecimento básico sobre o 
sistema de tomada de decisão 
são algumas pistas da relação 
entre ação e resultado. Não 
à toa, nos últimos anos, 
até 2022, o interesse dos 
jovens pela política no 
Brasil fluiu em queda. A 
participação de eleitores 
com 16 e 17 anos de idade no 
pleito municipal de 2020, 
por exemplo, foi a menor 
em uma eleição brasileira 
desde 1990, segundo dados do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Já nas eleições de 
2022, houve um crescimento 
de 51,13% no número de 
adolescentes que tiraram 
o título de eleitor, em 

Nada sobre nós sem nósNada sobre nós sem nós

A participação de adolescentes e jovens nos processos de A participação de adolescentes e jovens nos processos de 
tomada de decisão é um direito. Esse direito, no entanto, tomada de decisão é um direito. Esse direito, no entanto, 
pouco se reflete em uma real participação de crianças, pouco se reflete em uma real participação de crianças, 
adolescentes e jovens na construção da sociedade. adolescentes e jovens na construção da sociedade. 
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contraponto à configuração 
da Câmara dos Deputados onde 
dos 513 deputados federais 
eleitos no Brasil, apenas 
4,8% têm até 30 anos. 

Dentre outras questões 
relevantes, essa combinação 
de fatores se reflete em 
políticas públicas que, não 
ouvem as vozes da juventude 
em sua concepção, também não 
refletem suas necessidades, 
desejos e tampouco sua 
capacidade criativa de 
encontrar soluções para 
os problemas coletivos e 
os desafios que os afetam 
diretamente. 

No front da experiência de 
adolescentes e jovens nos 
espaços coletivos, está a 
mobilidade urbana. Em São 
Paulo, 26% da população 
gasta mais de 2 horas por 

dia em deslocamentos todos 
os dias. No Rio de Janeiro, o 
custo de passagens de ônibus 
compromete mais de um terço 
da renda dos trabalhadores 
da periferia. E no Brasil, 
a população gasta em média 
32 dias por ano no trânsito. 
É nesse circular por seus 
bairros e cidades que boa 
parte dos adolescentes e 
jovens têm suas primeiras 
reflexões sobre si e seu 
território, ao se deparar 
com a complexidade dos 
atravessamentos sobre as 
próprias condições sócio-
econômico-geográficas nesse 
transitar: qualidade de 
vida, segurança pública, 
raça e gênero, direito à 
cidade, por exemplo. E, 
para muitos, é também desta 
experiência que surgem as 
primeiras sementes do desejo 
de mudança dessa sociedade.

Mas
como?
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A segunda edição do Geração 
Que Move se coloca com 
esse objetivo de, ao lado 
de adolescentes e jovens 
potentes e inspirados, 
converter o desejo de 
transformação em incidência 
direta e a inquietação 
diante de problemas 
concretos em mudanças reais 
em políticas públicas para 
a mobilidade urbana. Fruto 
de uma parceria entre o 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) e 
NOSSAS, o Geração Que Move 
apoiou no desenvolvimento de 
habilidades, conhecimento 
teórico, ferramentas 
tecnológicas e metodologias 
de mobilização de 437  
jovens, entre 15 e 24 anos, 

das duas maiores metrópoles 
do Brasil: São Paulo e Rio 
de Janeiro.   

Nesta jornada que aconteceu 
entre fevereiro e novembro 
de 2022,  com 91 adolescentes 
e jovens treinados em 12 
oficinas e 10 campanhas 
lançadas, estes jovens - 
imbuídos pelo desejo de 
mudar o mundo no entorno - 
vivenciaram uma experiência 
inédita que combinou 
conhecimento teórico e 
aproximação dos espaços de 
tomada de decisão, de seus 
representantes e da lógica 
por trás das deliberações 
que impactam em suas vidas 
hoje e no futuro. 

Entre fevereiro e Entre fevereiro e 
novembro de 2022novembro de 2022

12 oficinas12 oficinas

91 adolescentes 91 adolescentes 
e jovense jovens

10 campanhas 10 campanhas 
lançadaslançadas
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JOVENS MOBILIZADOSJOVENS MOBILIZADOS

PROCESSO SELETIVOPROCESSO SELETIVO

Pensando na importância de 
repensar a mobilidade urbana 
e debater o direito à cidade, 
principalmente no contexto 
pós-pandêmico, traçamos um 
perfil dos adolescentes e 
jovens que gostaríamos de 
atingir. Entendendo que um 
dos desafios fundamentais 
dos espaços de decisão e 
de participação popular 
na política é a falta 
de diversidade, miramos 

uma heterogeneidade que 
refletisse a realidade da 
sociedade. Desta forma, 
miramos uma composição da 
turma que tivesse 60% de 
meninas, 10% de pessoas com 
deficiência e 70% de pessoas 
não brancas. 

Nesta valorização por 
amplificar vozes diversas e 
pela garantia de diversidade 
e representatividade, 
priorizamos também a seleção 
de pessoas moradoras de 
periferias e de diversas 
áreas das cidades, pessoas 
LGBTQIAP+ e comunicativas, 
cujos olhares e participação 
na dinâmica da cidade 
são imprescindíveis para 
as quais ferramentas de 
mobilização e oportunidades 
de participação coletiva 
ecoariam de forma poderosa. 
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MAPEAMENTOMAPEAMENTO
PRIMEIRA PARADA

Para alcançar esses 
adolescentes e jovens 

com sede e potencial 
de mudança, foi 

realizado um 
mapeamento das 
p r i n c i p a i s 
periferias do 
Rio de Janeiro 
e São Paulo, 
s e p a r a n d o - a s 

por região. No 
Rio de Janeiro: Zona 

Oeste, Zona Norte, Zona 
Sul e Centro. Em São Paulo: 
Centro, Zona Norte, Zona 
Sul, Zona Oeste e Zona 
Leste. Queríamos atingir 
um número equitativo de 
pessoas nas diferentes 

regiões. Assim, nas zonas 
mais populosas selecionamos 
mais pessoas. 

As inscrições foram lançadas 
nas redes sociais (com 
apoio do impulsionamento 
de posts geolocalizados), 
divulgadas para parceiros 
que trabalham ou têm 
contato com juventudes e nos 
nossos grupos de pessoas já 
treinadas em outras jornadas 
de conhecimento lideradas 
pelo NOSSAS. Ao todo, 771 
adolescentes e jovens se 
inscreveram para participar 
do programa.

A seleção foi realizada pelo 
time do NOSSAS em três etapas. 
Dos 771 inscritos, depois 
dos critérios aplicados, 
foram selecionadas 109 
adolescentes e jovens, sendo 
55 no Rio de Janeiro e 54 em 
São Paulo.

mulheres 
cisgênero

negros 
(pardos e 
pretos)

brancos maiores de 
18 anos

menores de 
18 anos

homens 
transgênero

não-binários outras raças 
e etnias

homens 
cisgênero

não sabe ou 
prefere não 
responder

62,4% 57,8% 39,4% 62,2%

37,8%0,9% 2,8% 2,8%

28,4% 5,5%

PERFIL DA TURMA PERFIL DA TURMA 

Gênero Perfil racial Idade

8
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FORMAÇÃOFORMAÇÃO
SEGUNDA PARADA

Todo o ciclo de aprendizagem 
do Geração Que Move foi 
pensado em como o participante 
entende a forma como ele 
se locomove e se movimenta 
pela cidade, como o seu 
corpo é um objeto político 
e como ele extrai conceitos 
dessa vivência para incidir 
politicamente. Por isso, a 
parte didática do programa 
foi dividida em três momentos: 
oficinas conceituais, onde 
foi apresentado o que é 
mobilidade urbana; aulões, 
onde os próprios aprendizes 
fizeram um resumo do que 
aprenderam ao longo das 

semanas anteriores e 
apresentaram para novos 
integrantes; e as oficinas 
de mobilização, onde eles 
começaram a aprender 
sobre ativismo 
e incidência 
política, para 
criar suas 
p r ó p r i a s 
c a m p a n h a s 
com objetivo 
de melhorar 
a mobilidade 
das suas 
cidades e 
bairros. 

OFICINAS CONCEITUAIS

AULÕES

OFICINAS DE MOBILIZAÇÃO

CICLO DE APRENDIZAGEMCICLO DE APRENDIZAGEM
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Oficinas

Conceituais

A primeira parte do ciclo 
de oficinas abordou temas 
relacionados à mobilidade 
urbana em um aspecto mais 
amplo e sob uma perspectiva 
interseccional. O primeiro 
momento proporcionou um 
embasamento político-
teórico e também prático para 
a ampla compreensão dos temas 
e para que fundamentasse 
também a formulação das 
campanhas de mobilização na 
segunda parte do projeto.

Para esta etapa, foram 
convidadas facilitadoras 
especialistas em temas 
diversos e representantes 
de diversas instituições. 
Foram elas: Rafaela 

Albergaria (assistente 
social e pesquisadora de 
mobilidade urbana); Bethânia 
Boaventura, (urbanista e 
consultora da SampaPé); 
Kelly Cristina Fernandes 
Augusto (urbanista e 
especialista em mobilidade 
urbana); Andrea Porto 
(geógrafa e pesquisadora de 
mobilidade urbana e direito 
à cidade); Leticia Sabino 
(urbanista e diretora do 
SampaPé) e Clarisse Cunha 
Linke (Diretora Executiva 
do ITDP Brasil). 

Do ponto de vista 
metodológico, todas as 
facilitadoras tiveram espaço 
para fluir com personalidade 
nas abordagens e dinâmicas, 
mas com apontamentos de 
elementos que deveriam 
ser priorizados, como: o 
uso de materiais de apoio 
prévio para provocar 
reflexões e apropriação 
nos participantes; momentos 
dinâmicos; espaços de fala 
para os participantes e de 
troca entre eles. 

Relatos anônimos compartilhados no formulário de avaliação

Para mim, o destaque foi a participação 
das pessoas, poder ouvir tantas 
vivências incríveis, e o conhecimento 
compartilhado durante as oficinas.

As convidadas foram muito interessantes 
sempre trazendo tópicos relevantes e 
novas perspectivas sobre assuntos que eu 
já havia discutido em outros ambientes.

Foi incrível conhecer todos e suas 
histórias! As Vivências das pessoas. 
Todo mundo compartilhou coisas que fazem 
parte da vida de cada um, o que acabou 
me abrindo os olhos, me ensinando e 
representando.

Eu considero que o ponto alto foi me 
perceber coletivamente como uma jovem 
que pensa, questiona e busca medidas 
para solucionar o sistema da mobilidade 
urbana.

10
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Nesta primeira parte de oficinas conceituais, foram 6 
encontros e cada um deles teve uma facilitadora convidada, 
especialista no tema em questão: 

Objetivo central: Apresentação do que é o NOSSAS e o 
que é o UNICEF e o que cada organização faz na prática. 
Foi falado quais eram as contrapartidas do programa 
e o que era esperado dos participantes. Também, foi 
definido como seriam conduzidos os encontros e sua 
dinâmica virtual, com uma apresentação coletiva 
para que cada um se conhecesse melhor. Por fim, foi 
feito um pacto coletivo, ou seja, regras que cada um 
achava importante para que o Geração Que Move fosse 
um sucesso. No final, foi apresentado o PODE FALAR, 
canal de saúde mental do UNICEF.

Objetivo central: Apresentação de o que é a mobilidade 
urbana, abordando a estrutura de segregação sociorracial 
das cidades e o acesso desigual a oportunidades, com o 
intuito de promover um debate sobre a falsa dicotomia 
centro-periferia e suas conexões com as problemáticas 
relacionadas à mobilidade urbana.

Facilitadora: Rafaela Albergaria, assistente social e 
pesquisadora de mobilidade urbana. Rafaela enviou um 
vídeo prévio e foi feito um debate, discutindo quais 
aspectos do vídeo os alunos encontravam nas suas 
realidades. Ao final da apresentação da convidada, 
uma dinâmica foi feita, com foco em debater como cada 
um mudaria a situação da desigualdade de acesso a 
espaços da sua cidade.

OFICINA 1: APRESENTAÇÃOOFICINA 1: APRESENTAÇÃO

OFICINA 2: A PERIFERIA É O CENTROOFICINA 2: A PERIFERIA É O CENTRO

11
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Objetivo central: Debate sobre a importância de 
sistemas intermodais e da implementação da mobilidade 
ativa (não motorizada) versus modelo hegemônico 
rodoviarista. Também foram apresentados conceitos, 
elementos de diagnóstico e exemplos de boas práticas 
sobre gênero e raça na mobilidade ativa. 

Facilitadora: Bethânia Boaventura, urbanista e 
consultora da SampaPé!. Para a dinâmica, um mural 
interativo coletivo foi construído pela turma, 
onde todos puderam mapear, de acordo com perguntas 
norteadoras, percepções, sensações, memórias ligadas 
a mobilidade e a dimensão de gênero e raça em seus 
bairros ou ruas.

Mural interativo coletivo

OFICINA 3: MOBILIDADE ATIVA, GÊNERO E RAÇAOFICINA 3: MOBILIDADE ATIVA, GÊNERO E RAÇA

12
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Objetivo central: Para esse encontro, foram apresentados 
exemplos de políticas públicas bem sucedidas em 
cidades da América Latina e do Brasil, falando também 
de mudanças climáticas e poluição. Nessa oficina, os 
participantes tiveram a oportunidade de trazer as 
suas visões sobre o que eles consideravam o melhor 
futuro para a mobilidade urbana. 

Objetivo central: abordagem sobre os espaços 
institucionais de participação social e compartilhamento 
de experiências de mobilização de  implementação de 
políticas públicas com ênfase no direito à cidade 
e na mobilidade urbana. Nesse encontro, os alunos 
montaram uma mini estratégia de mudanças nas suas 
próprias ruas. 

Facilitadora: Kelly Cristina Fernandes Augusto, ur-
banista e especialista em Mobilidade Urbana.

Facilitadoras: Andrea Porto, geógrafa e pesquisadora 
na área de mobilidade urbana e direito à cidade; e 
Leticia Sabino, urbanista e diretora do SampaPé. 

OFICINA 4: OS DESAFIOS E O FUTURO DA MOBILIDADEOFICINA 4: OS DESAFIOS E O FUTURO DA MOBILIDADE

OFICINA 5: O LEGADO DAS MOBILIZAÇÕES SOCIAIS 
E A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR
OFICINA 5: O LEGADO DAS MOBILIZAÇÕES SOCIAIS 
E A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

13
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Objetivo central: Discussão do papel dos 3 poderes; 
apresentação dos mecanismos importantes como Plano 
Diretor Estratégico, Plano de Mobilidade Urbana e o 
Estatuto das Cidades, enfatizando a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana e os Planos Municipais de São 
Paulo e do Rio de Janeiro. Também falou-se sobre 
as prioridades e as novas abordagens da mobilidade 
urbana. Ao final, os alunos tiveram que pensar como 
as prefeituras do Rio e de São Paulo estão tratando o 
tema, quais os desafios e as oportunidades. 

Facilitadora: Clarisse Cunha Linke, Diretora Executiva 
do ITDP Brasil.  

OFICINA 6: DECIFRANDO O SISTEMA POLÍTICOOFICINA 6: DECIFRANDO O SISTEMA POLÍTICO

14



15

Desta forma, ao longo dessa 
primeira parte do ciclo 
formativo, os adolescentes 
e jovens tiveram contato 
com uma estrutura teórica 
sobre os assuntos, em 
um espaço que também 
agregou a possibilidade de 
questionamento e reflexões 
para a construção de um 
pensamento crítico sobre 
direitos sociais, econômicos 
e culturais, direitos civis 
e políticos, relacionando-
os em um segundo momento 
com o conceito de 
direito à cidade, suas 
interseccionalidades com 
raça, gênero e sexualidade no 
território, e suas relações 
com a mobilidade urbana. 
Foram abordadas a estrutura 

de segregação sociorracial 
das cidades e o acesso 
desigual a oportunidades, 
promovendo debates sobre 
a falsa dicotomia centro-
periferia e suas conexões 
com as problemáticas 
relacionadas à mobilidade 
urbana. Dentro desse escopo, 
foi possível debater a 
importância de sistemas 
intermodais e de uma maior 
implementação da mobilidade 
ativa, contra um modelo 
hegemônico rodoviarista que 
tem se colocado nas últimas 
décadas.  

Já com uma bagagem de 
conceitos que os deixaram 
aptos a um debate mais 
profundo, exploramos 

15
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os maiores desafios da 
mobilidade urbana no campo 
da justiça social, racial e 
de gênero, trazendo exemplos 
de políticas públicas 
que favorecem a ocupação 
popular em cidades como Rio 
de Janeiro e São Paulo, como 
é o caso da Paulista Aberta, 
que foi uma grande conquista 
da sociedade civil, através 
da mobilização de coletivos, 
ONGs e cidadãos paulistanos 
para manter a Avenida Paulista 
aberta para pedestres aos 
domingos e feriados. Nesse 
momento, apresentamos os 
espaços institucionais 
de participação social e 
convidamos ativistas para 
compartilhar experiências 

de mobilização pela 
implementação de políticas 
públicas.

Continuando a pensar em uma 
transição de como pegamos 
todos esses conhecimentos e 
aplicamos em algo prático, 
abordamos o papel dos três 
poderes, apresentando os 
mecanismos importantes como 
Plano Diretor Estratégico, 
Plano de Mobilidade Urbana 
e o Estatuto das Cidades, 
para que eles começassem a 
entender como funciona o 
caminho de um projeto de lei 
e quais eram as oportunidades 
que estavam colocadas para 
que eles criassem as suas 
mobilizações.

16
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Aulões

Após a conclusão da primeira 
etapa do treinamento, a 
equipe gestora do projeto 
apostou no que recebeu 
o nome de Maratona GQM: 
espaços de compartilhamento 
partindo dos próprios 

aprendizes, que teve como 
objetivo proporcionar 
uma nova experiência 
para os participantes e 
também ampliar o número 
de adolescentes e jovens 
treinados no programa. 

A Maratona GQM também contou 
com um processo seletivo 
simplificado e mais curto, 
que culminou com a chegada 
de 9 novos integrantes 
à turma. Estes novatos e 
novatas tiveram acesso a 
todo o conteúdo teórico 
apresentado na primeira 
etapa do treinamento, desta 
vez, a partir dos olhares 
dos colegas veteranos. 

17
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Oficinas de

Mobilização

Na segunda parte do ciclo 
de oficinas, experimentamos 
uma metodologia inédita no 
histórico de treinamentos 
do NOSSAS, com o objetivo 
de mitigar o desengajamento 
desafiador e comum em 
ciclos de oficinas mais 
longos. Para aumentar o 
interesse dos participantes, 
transformamos o treinamento 
em uma viagem de trem, onde 
cada oficina seria uma 
estação com um desafio. 
Ao longo do treinamento, 
os aprendizes avançavam um 
número pré-determinado de 
quilômetros de acordo com 
a resolução das tarefas 
e todos os avanços foram 
registrados em um painel, 
atualizado semanalmente. 

O trem tinha 14 vagões, 
representados por grupos 
formados pelos jovens que 
trabalharam conjuntamente 
para construir suas 
campanhas. O objetivo é que 
eles alcançassem os 30 km do 
percurso para a criação da 
campanha. Cada desafio tinha 
um prazo, mas se o grupo 
atingisse o objetivo antes 
do prazo, ele ganhava um 
combustível que aumentava a 
velocidade do vagão e fazia 
com que ele avançasse mais 
1km. 

Conforme os seus vagões 
iam percorrendo os trilhos 
dos trens, eles aprenderam 
sobre os diferentes tipos 
de campanhas (online e 
offline), entendendo 
conceitos básicos da nossa 
metodologia de mobilização. 
Também foi falado sobre 
como criar a narrativa de 
uma campanha, ou seja, como 
contar a melhor história para 
convencer outras pessoas a 
se engajarem na mobilização; 
e quais são as melhores 
formas de comunicar a nossa 
campanha para o mundo, seja 
através das redes sociais, 
seja através da nossa 
rede familiar e de amigos. 
Explicamos conceitos básicos 
de métricas e algoritmos.

Relatos anônimos compartilhados no formulário de avaliação

Acredito que desenvolver sua 
campanha foi a melhor parte do trem.

A melhor parte foi saber sobre as 
mobilizações já feitas e a aproximação 
política que nós tivemos, tanto os 
políticos acessíveis a diálogo.

O ponto alto pra mim foram os 
aprendizados que podem ser usados em 
futuras ações e movimentos que eu 
for participar.

18
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O avanço no percurso se 
relacionava com definições 
e com a realização de etapas 
da criação de uma campanha 

de mobilização. Ao todo, 5 
oficinas foram realizadas, 
sempre com uma missão ao 
final. Foram elas: 

TRILHO DE APRENDIZAGEMTRILHO DE APRENDIZAGEM
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ESCOLHENDO A MOBILIZAÇÃO

MONTANDO A ESTRATÉGIA

NARRATIVA DE CAMPANHA

Nesta oficina foi apresentado que é uma mobilização 
e quais as possibilidades de incidência. Os alunos 
tiveram que pesquisar notícias e os debates que 
estavam acontecendo nas Câmaras das suas cidades 
e chegar a um objetivo de campanha. A missão da 
semana era criar um vagão (grupo de whatsapp) e 
o nome do vagão (nome do grupo que construiria a 
campanha).

Apresentação de como construir uma estratégia de 
campanha e quais as principais táticas para iniciar 
uma mobilização. Também foi proposto uma reflexão 
sobre o objetivo da campanha. A missão da semana foi 
preencher no caderno de atividades do grupo: “Qual 
transformação eu quero?” (objetivo), “Quem pode 
fazer isso se tornar realidade?” (alvo), “Existe 
algum ponto de decisão?” (análise do cenário), 
“Como eu posso me mobilizar?” (táticas), “Quem são 
as pessoas que me apoiariam?” (público).

Explicação de quais são as principais características 
de u ma narrativa de campanha, ou seja, a história 
da campanha. É o texto que vai convencer as 
pessoas a entrarem em ação. A missão da semana 
seria escrever um esboço da narrativa no caderno 
de atividades do grupo.
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APROFUNDANDO A NARRATIVA

Nesse encontro, foram relembrados os elementos 
narrativos mais importantes e ênfase na teoria 
da mudança. Nessa oficina, os alunos tiveram a 
oportunidade de finalizarem as suas narrativas e 
receberam dicas para melhorá-las. A missão da semana 
foi finalizar a narrativa da campanha.

COMUNICAR A CAMPANHA PARA O MUNDO

Explicação de como funciona o BONDE, plataforma de 
tecnologia do NOSSAS, e como fazer boas comunicações 
para o lançamento da campanha. Ou seja: como escrever 
textos para as redes sociais, whatsapp, email, como 
usar as redes sociais a favor da campanha e boas 
práticas de divulgação da campanha. A missão da 
semana foi fazer uma lista de pessoas, organizações 
e coletivos que poderiam ser parceiros da campanha.
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Além dessas oficinas 
temáticas sobre mobilização, 
foi marcado um encontro final 
para fazer o lançamento da 
campanha, ou seja, colocar 
todas as campanhas no ar (com 
site pronto e comunicações 
prontas) e fazer a divulgação 
da campanha conjuntamente. 

Ao final, o vagão que cruzou 
primeiro a linha de chegada 
ganhou alguns prêmios, 
incentivando o trabalho ao 
longo de todo o Geração Que 
Move: o direito e a ocupação 
à cidade. Para o Rio de 
Janeiro, o grupo vencedor 

ganhou uma aula-passeio 
pela Região Portuária da 
cidade, com o objetivo de 
promover e fortalecer a 
educação patrimonial; além 
de entradas para o Museu do 
Amanhã e o Museu de Arte 
do Rio de Janeiro, e vale 
presentes do Ifood. Em São 
Paulo, o grupo vencedor 
ganhou ingressos para o Museu 
Catavento, Museu da Lingua 
Portuguesa e a Caminhada 
São Paulo Negra, um tour 
por bairros que resgatam 
histórias importantes dos 
negros na cidade.

Com o pontapé na etapa de 
construção das campanhas, 
tiveram início também as 
mentorias. Ao longo de 7 
meses todos os 14 grupos 
contaram com o apoio direto 
de um Mobilizador do NOSSAS. 
A metodologia utilizada 
pelos mentores consistiu 
na criação de grupos com 
os alunos e na realização 
de encontros semanais ou 
quinzenais. Cada mentor 

apoiou seu grupo desde o 
início deste trajeto na 
definição do tema da campanha, 
no desenho da estratégia, na 
articulação para o advocacy 
e o eventual contato com 
os parlamentares e também 
na organização interna dos 
integrantes dos grupos na 
divisão das tarefas, além 
de incentivá-los ao longo 
de todo o percurso.

MENTORIAS PERSONALIZADASMENTORIAS PERSONALIZADAS
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NAS CASAS LEGISLATIVAS
ROLEZINHOROLEZINHO
NAS CASAS LEGISLATIVAS

TERCEIRA PARADA

Em uma comunidade ainda 
experimentando a vida pós-
pandêmica, ocupar espaços 
físicos, levar a energia de 
realização do digital para 
o presencial, é um desafio 
instigante. E não seria 
exagero dizer que as visitas 
às casas legislativas 
promovidas pelo Geração 
Que Move em São Paulo e no 
Rio de Janeiro - apelidadas 
internamente de “Rolêzinhos” 
- foram o ponto alto deste 
ciclo de aprendizados. Aqui, 
vale explicar com detalhes a 
articulação que viabilizou 
essa experiência e seus 
principais ganhos. 

O ponto de partida para os 
Rolêzinhos foi a ideia de 
que as casas legislativas 
são a Casa do Povo, ao mesmo 
tempo que a presença do povo 
de fato não chega a ser 
tão numerosa e consistente 
quanto poderia e deveria. Nas 
galerias, é comum encontrar 
integrantes de grupos já 
organizados em torno de 
pautas que ocupem a ordem de 
determinado dia. No entanto, 
para além disso, este espaço 
acaba cumprindo muito mais 
um papel burocrático do que 
de interação entre o povo 

e seus representantes. No 
total, 48 adolescentes e 
jovens estiveram presentes 
em ambas as cidades. Destes, 
89,5% considerou uma 
experiência importante de 
aprendizagem e 64,5% 
acredita que a 
visita à Casa 
Legislativa na 
sua cidade foi 
i m p o r t a n t e 
na etapa de 
construção 
da campanha. 

Para realizar 
essas visitas, 
que tomaram 
c o n t o r n o s 
m e t o d o l ó g i c o s 
distintos em cada 
cidade, foi necessária 
uma articulação com os 
parlamentares já engajados 
em pautas como Infância e 
Adolescência e Mobilidade 
Urbana. Foi neste diálogo 
com os parlamentares que 
foram articuladas agendas 
que fizessem sentido para 
a experiência destes 
jovens e adolescentes, 
além de garantir 
internamente espaço físico 
e estrutura para recebê-
los. 
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RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO

A visita à Câmara de 
Vereadores do Rio de Janeiro 
foi articulada em parceria 
com o mandato da vereadora 
Tainá de Paula, que integra 
a Comissão de Assuntos 
Urbanos da Casa e contou 
com o apoio da vereadora 
Thais Ferreira, da Comissão 
de Direitos da Criança e 
do Adolescente. O evento 
começou com uma conversa 
com a vereadora Tainá 

de Paula, onde 
os adolescentes 
e jovens do 
Geração Que 

Move 

puderam entender melhor o dia 
a dia na Câmara e o contexto 
e os desafios das discussões 
sobre mobilidade na Câmara. 
Em seguida, os participantes 
debateram sobre os desafios 
da mobilidade no Rio de 
Janeiro com as vereadoras, 
em um momento que também 
contou com a participação da 
oficial de Desenvolvimento e 
Participação do UNICEF, Joana 
Fontoura, e do Coordenador 
da campanha “Somos Maré, 
Temos Direitos”, Arthur 
Viana de Andrade. Por fim, 
os aprendizes participaram 
de uma visita guiada pela 

Câmara de Vereadores. 

24
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SÃO PAULOSÃO PAULO

Na cidade de São Paulo 
a visita à Câmara de 
Vereadores teve uma dinâmica 
diferente, proposta pelo 
mandato coletivo Quilombo 
Periférico. Antes do 
início da dinâmica, os 
participantes conversaram 
com os vereadores e 
vereadoras sobre o exercício 
do trabalho de um mandato 
e as especificidades de um 
mandato coletivo. Também 
participaram deste momento 
Rafael Sampaio, Diretor 
de Campanhas do NOSSAS e 
Manoela Miklos, Diretora de 
Representação e Estratégia 
do NOSSAS e Adriana 
Alvarenga, Coordenadora 
do Escritório do UNICEF 
em São Paulo. Os jovens 

também puderam fazer 
perguntas. Em seguida, teve 
início a dinâmica de fato, 
cujo principal objetivo era 
proporcionar aos aprendizes 
uma experiência tão próxima 
quanto possível do exercício 
de vereadores e vereadoras. 
Cada participante assumiu 
o papel de um especialista 
político e recebeu um 
documento prévio explicando 
brevemente um projeto de 
lei ao qual ele deveria 
se posicionar. Durante a 
dinâmica, eles tiveram que 
expressar suas opiniões 
enquanto pessoa política 

sobre aquela temática.

25
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É importante frisar que 
transformar a lógica de 
realização de políticas 
públicas para que estas 
reflitam as necessidades 
reais da sociedade é uma 
tarefa que combina a atuação 
nas redes com o olho no 
olho. A presença da maioria 
dos jovens treinados no GQM 
nesta atividade, permitiu 
a eles adicionar uma nova 
camada de conhecimento 
acerca do legislativo, 
desde a compreensão sobre 

os trâmites para entrar 
nesse espaço, até a postura 
de vereadores e vereadoras 
antes tão distantes. Por 
fim, também é válido 
ressaltar que este foi o 
primeiro momento da turma se 
encontrando presencialmente 
(para alguns, o único), algo 
que foi amplamente destacado 
por eles como fortalecedor 
do pertencimento no Geração 
Que Move e da criação de 
laços de parceria e amizade 
para o futuro. 

Gostei de tudo! Foi uma experiência 
completamente diferente e divertida, e 
eu aprendi e me senti acolhida ali! 

O melhor foi ter a experiência de ser 
uma vereadora, pensar e agir como uma.

Estar na Câmara foi algo muito 
significativo, ver o local onde eles 
realizam decisões e tudo mais, acho 
que deu uma esperança de alguma forma 
conseguir “fazer parte e mudar” algo na 
nossa sociedade.

Relatos anônimos compartilhados no formulário de avaliação
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CAMPANHAS LANÇADASCAMPANHAS LANÇADAS

Depois do ciclo de formação, 
com conhecimento teórico 
sobre mobilidade urbana 
e seus atravessamentos 
e ambientados com o 
funcionamento do sistema 
de tomada de decisão e seus 
atores, os adolescentes e 
jovens do Geração Que Move 
colocaram no mundo suas 
próprias campanhas, com um 
objetivo comum: mobilizar 
a população para incidir 
diretamente na realização 
de políticas públicas 
concretas em mobilidade nas 
suas cidades. 

Todas as campanhas foram 
lançadas utilizando a 
metodologia de pressão 
direta nos tomadores de 

decisão. As campanhas 
utilizaram a plataforma 
ativista desenvolvida pelo 
NOSSAS - o BONDE. No BONDE, 
qualquer pessoa interessada 
pelo tema das campanhas 
pode enviar sua pressão 
ao tomador de decisão: ao 
inserir o seu nome e e-mail, 
uma mensagem é enviada 
diretamente para a caixa 
de entrada deste tomador de 
decisão público, reforçando 
o pedido da campanha, através 
de um texto produzido pelos 
grupos de cada campanha. Ao 
final, 10  grupos lançaram 
suas campanhas que, ao longo 
das semanas seguintes, 
reuniram um total de 4.391 
mil assinaturas. 

O BONDE é a plataforma de ativismo criada pelo NOSSAS. Nele o 
ativista pode levantar recursos para a sua organização; criar 
uma petição fácil de assinar; pressionar um tomador de decisão, 
lotando sua caixa de email ou ligando para o seu telefone; 
conectar pessoas que precisam de ajuda com pessoas dispostas a 
ajudar e ter acesso a dados sobre todo mundo que agiu na sua 
campanha.
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A CRIAÇÃO DAS CAMPANHASA CRIAÇÃO DAS CAMPANHAS

O processo desde a definição 
da oportunidade sobre a 
qual incidiriam até a 
escolha da narrativa e o 
mapeamento de redes para o 
lançamento das campanhas, 
foi totalmente coletivo. 
Os adolescentes e jovens se 
organizaram em grupos que 
levaram em consideração o 
perfil etário, geográfico 
e o interesse individual 
pelos temas abordados ao 
longo das oficinas. Nestes 
grupos, eles se dedicaram 
a uma jornada que envolveu 
todo o apanhado metodológico 
do NOSSAS sobre campanhas 

de mobilização atravessado, 
oficina a oficina, por 
momentos práticos. Desta 
forma, cada etapa de criação 
de uma campanha reunia 
seus conceitos e momentos 
de realização. Assim, os 
aprendizes desenvolveram a 
narrativa da campanha, todo 
o conteúdo de embasamento e 
as mensagens que as pessoas 
mobilizadas receberiam pós-
ação e as comunicações de 
divulgação da campanha. Ao 
final de 5 oficinas, então, 
as campanhas estavam prontas 
para o lançamento.  
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TODAS AS CAMPANHASTODAS AS CAMPANHAS

Campanha pelo incentivo e facilitação do uso de 
bicicletas na cidade por estudantes através da 
implementação de bicicletários em escolas públicas 
e privadas do Rio de Janeiro, que contou com 373 
pressões. 

Pedalando 
para o futuro

Cartão TOP 
pra quem?

Campanha que contou com 539 pressões pela criação 
de pontos de emissão físicos do cartão TOP de São 
Paulo para melhorar os problemas para solicitar o 
cartão dentro do aplicativo. 

https://pedalandoprofuturo.geramove.org/
https://pedalandoprofuturo.geramove.org/
https://www.cartaotoppraquem.geramove.org/
https://www.cartaotoppraquem.geramove.org/
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Passe Livre
Intermunicipal Já!

Campanha pela isenção do pagamento de tarifa para 
alunos do ensino superior de instituições públicas 
e privadas de ensino no transporte rodoviário 
intermunicipal do Rio de Janeiro, que contou com 
980 pressões feitas. 

Segurança Delas 
Prioridade

Campanha com 310 pressões realizadas pela criação 
de ouvidorias para denunciar assédio no transporte 
público de São Paulo, além de outras medidas que 
garantam o tratamento adequado às centenas de 
casos de assédio que ocorrem diariamente contra 
as mulheres. 

https://passelivreintermunicipal.geramove.org/
https://passelivreintermunicipal.geramove.org/
https://segurancadelasprioridade.geramove.org/
https://segurancadelasprioridade.geramove.org/
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Maina, cadê 
minha linha?

Campanha pelo aumento da oferta das linhas de 
ônibus 601, 485 e 386, do Rio de Janeiro, que 
foram reduzidas nos últimos meses. Ao todo, 350 
pressões foram realizadas. 

MobiliTEA

Campanha com 241 pressões realizadas pela gratuidade 
no transporte público e reserva de 2 bancos para 
pessoas no espectro do autismo no Rio de Janeiro. 

https://cademinhalinha.geramove.org/
https://cademinhalinha.geramove.org/
https://mobilitea.geramove.org/
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Campanha que contou com 373 pressões, pela 
implementação de carros na frota dos vagões de 
trem destinados a mulheres em São Paulo. 

O Vagão 
É Delas

Sampa
Elétrica

Campanha pelo aumento da frota de ônibus elétricos, 
implementação de Wi-fi e entrada USB em todos os 
ônibus de São Paulo até 2024. Ao todo, 259 pressões 
foram realizadas. 

https://ovagaoedelas.geramove.org/
https://ovagaoedelas.geramove.org/
https://sampaeletrica.geramove.org/
https://sampaeletrica.geramove.org/
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Como que
chega?

Campanha pela isenção do pagamento de tarifa para 
alunos do ensino superior de instituições públicas 
e privadas de ensino no transporte rodoviário 
intermunicipal do Rio de Janeiro, que contou com 
980 pressões feitas. 

Expresso já!

Campanha pela volta do ramal de trem expresso 
Santa Cruz para que os passageiros do trem do Rio 
de Janeiro tenham mais dignidade. Esta campanha 
contou com 767 pressões.

https://comoquechega.geramove.org/
https://comoquechega.geramove.org/
https://expressoja.geramove.org/
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RESULTADO DE INCIDÊNCIARESULTADO DE INCIDÊNCIA

Em pouco tempo, uma das 
campanhas lançadas foi 
vitoriosa. A campanha 
Expresso Já! pressionou 
para que o ramal expresso 
do trem que ia em direção a 
Santa Cruz, bairro do Rio 
de Janeiro, retornasse. O 
Ramal Santa Cruz foi, no 
passado, símbolo de avanço 
e modernidade, ao integrar 
em suas viagens, também, a 
forma expressa. No entanto, 
durante a crise sanitária 
instaurada em março de 2020 

e os avanços 

da pandemia do COVID, o 
serviço expresso no ramal 
foi encerrado, fazendo com 
que o que antes era avanço, 
virasse um atraso de cerca 
de 1h20 nos deslocamentos 
diários de seus usuários, 
em um transporte sucateado 
e superlotado.

O trem expresso deixou 
de circular através de um 
decreto que regulamentou 
o estado de calamidade, 
com intuito de ajudar no 
distanciamento social 
durante a pandemia. A 
campanha pedia para que 
esse decreto não vigorasse 
nos transportes públicos, 
já que comércio, indústria 
e serviços já estavam 
normalizados. 

As integrantes do grupo 
responsável pela campanha 
fizeram contato com 
coletivos e pessoas que 
também estavam interessadas 
nesse avanço, incluindo a 
Rafaela Albergaria, que 
foi uma das especialistas 
convidadas e é idealizadora 
do Observatório dos 
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Trens. Elas pressionaram 
por email, através da 
plataforma BONDE, do 
NOSSAS, o Presidente da 
Supervia, Antônio Carlos 
Sanches, o secretário de 
transporte do estado do 
Rio de Janeiro, André Luiz 
Nahass e o presidente da 
Agetransp, Murilo Leal. 
Foram 767 emails enviados 
pedindo a volta do ramal 
expresso para Santa Cruz. 
A incidência da campanha 
se somou a outras pressões 
que já existiam por 
parte desses coletivos e 
pessoas interessadas no 
trem expresso.

Em um mês, o compromisso 
veio: a promessa feita 
pelo presidente da 
Supervia, Antônio Carlos 
Sanches, foi de retomar a 
operação do ramal com três 
composições que circulariam 
nos períodos matutino e 
vespertino. Isso só foi 
possível graças à pressão 
pública e ao diálogo junto 
aos tomadores de decisão. 

No entanto, a volta do 
expresso não foi como 
o desejado. A Supervia 
colocou poucos carros para 
fazer esse trajeto e a 
oferta de horários também 
não foi ideal. 

35

Jovens conseguem vitória em campanha
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EDUCAÇÃO ENTRE PARES:
OFICINAS DE MULTIPLICAÇÃO NAS ESCOLAS
EDUCAÇÃO ENTRE PARES:
OFICINAS DE MULTIPLICAÇÃO NAS ESCOLAS

Depois de toda a jornada 
de aprendizado e com as 
campanhas lançadas, foi 
hora de multiplicar esse 
conhecimento para novas 
pessoas da mesma faixa 
etária e com o mesmo 
desejo de aprender e 
mudar o mundo. Aqui, o 
objetivo era incentivar 
nos próprios adolescentes 
e jovens a capacidade de 
partilha e proporcionar 
para outros adolescentes o 
contato com o conhecimento 
sobre mobilidade urbana e 
mobilização de pessoas para 
transformação social.  

As oficinas de 
multiplicação foram 
lideradas por 20 
adolescentes e jovens 
do Geração Que Move, 
sendo 10 em cada uma das 
cidades. Inicialmente, 
nossa proposta era 
multiplicar esta 
experiência para 200 
adolescentes e jovens 
estudantes de escolas 
públicas em São Paulo e 
no Rio de Janeiro, mas 
ao final da jornada, 
347 estudantes foram 
alcançados nas duas 
cidades. 

Ao final, seis oficinas 
foram realizadas, três em 
São Paulo e três no Rio 
de Janeiro, ao longo de 
duas semanas. As oficinas 
tiveram em torno de 3 horas 
de duração, divididas em 
partes mais expositivas 
e outras mais dinâmicas, 
com atividades em grupo e 
momentos de interação. 

O principal tema abordado foi 
os desafios da mobilidade 
urbana e as desigualdades 
sociorraciais e de gênero, 
e como esses estudantes 
poderiam se mobilizar para 
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enfrentá-los no cotidiano. 
Os multiplicadores 
apresentaram conceitos, 
elementos de diagnóstico e 
exemplos de boas práticas 
sobre gênero e raça na 
mobilidade ativa, além 
de exemplos de políticas 
públicas bem sucedidas em 
outras cidades do mundo. 
Através da experiência que 
tiveram dentro do Geração 
Que Move, eles puderam 
encorajar outros jovens da 
mesma idade a se organizar 
para propor soluções para 
os incômodos do ir e vir. 

Os multiplicadores também 
acharam importante levar 
temas que eles têm visto 
na escola, como as mudanças 
climáticas e a questão 

da poluição. Ao final da 
oficina, de forma conjunta, 
eles imaginaram o futuro da 
mobilidade e como seriam 
as melhores formas dos 
representantes políticos 
olharem para a juventude, 
levando em consideração as 
suas vivências particulares. 
Foi a primeira vez que muitos 
deles tiveram contato com um 
entendimento básico sobre 
tramitação de projetos de 
lei ou sobre o papel de um 
tomador de decisão público. 
Além da experiência de 
ocuparem o lugar de promotores 
do conhecimento, as oficinas 
também proporcionaram aos 
multiplicadores a expansão 
do olhar sobre a própria 
cidade em que vivem, na 
medida em que se deslocaram 
dos seus bairros e da sua 
experiência socioeconômica 
para vivenciar uma realidade 
diferente das suas - algo 
destacado por eles como 
importante. 
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AÇÕES CRIATIVASAÇÕES CRIATIVAS

Com as campanhas lançadas 
e pessoas começando a se 
engajar nas redes, é o 
momento de amplificar as 
vozes que pedem por mudanças 
e potencializar ainda mais as 
mobilizações. Assim nasceu 
o Edital de Ações Criativas 

do Geração Que Move. Nele, 
todos os grupos cujas 
campanhas de incidência 
já haviam sido lançadas, 
tiveram a oportunidade de 
criar, elaborar, propor, 
produzir e realizar ações. 

Eu amei o contato que eu consegui ter com novas pessoas que também estão engajadas na pauta da mobilidade urbana e pessoas que não fazem ideia de como isso pode afetar o cotidiano delas.O que eu mais gostei foi a atividade de pintar a rua com o que sentimos em relação ao acesso à cidade e as interseccionalidades que a permeiam. Porque foi uma ação que envolveu várias idades, inclusive crianças, que já podem ter essa experiência de ocupar espaços que elas não teriam ideia que poderiam, e adultos que perderam essa sensibilidade de como pode ser reivindicado ou não e viram nela uma possibilidade de externalizar seus anseios. 

Kaylane Machado, 18 anos, Rio de Janeiro
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APRENDIZADOSAPRENDIZADOS

Ao longo de toda a jornada 
do Geração Que Move alguns 
desafios se apresentaram e, 
contornados, se consolidaram 
também como aprendizados 
importantes para novas 
edições do programa e para 
qualquer experiência de 

troca e relacionamento com 
adolescentes e jovens no 
ambiente virtual. Abaixo 
estão reunidas as principais 
reflexões sobre esses 
desafios e aprendizados. 

Acessar os jovens na cidade de São Paulo foi mais desafiador 
do que o previsto inicialmente. O tempo do processo 
seletivo, especificamente para a cidade, precisou ser 
expandido para que novas pessoas fossem alcançadas. 

Desafios

PARIDADE REGIONALPARIDADE REGIONAL
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A turma do Geração Que Move tinha desde adolescentes de 14 
anos até jovens de 24 anos. Reuní-los para que trabalhassem 
conjuntamente, com uma distância tão relevante e níveis 
de conhecimento tão distintos, foi desafiador em alguns 
momentos. Para enfrentar esse desafio, decidimos formar 
grupos que tinham a mesma faixa etária, moravam em bairros 
próximos e tinham interesses em comum.

Um ciclo de oficinas de 3 meses e de atividades extras 
que se estendeu por mais 3 meses e quase 100% online 
exigiu uma constante atenção à evasão e ao entusiasmo dos 
participantes ao longo de todo o processo e nas diferentes 
etapas. Especialmente no momento de criação das campanhas 
e de realização das ações criativas, quando nem todos os 
grupos estavam engajados.  A necessidade de continuar 
atento aos trâmites legislativos, as demandas da agenda 
escolar/universitária e a distância física entre os 
participantes podem ter contribuído para a dificuldade no 
engajamento. O processo de mentoria foi fundamental para 
o enfrentamento a este desafio, uma vez que no contato 
diário e em fóruns menores, era possível identificar as 
maiores dificuldade dos alunos e ajudá-los a superá-las 
de forma super-personalizada. 

FAIXA ETÁRIA

ENGAJAMENTO

FAIXA ETÁRIA

ENGAJAMENTO
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A campanha começa, de fato, depois do lançamento. No 
entanto, foi bastante desafiador manter os adolescentes e 
jovens atentos à pauta, monitorando resultados e mapeando 
reações dos tomadores de decisão nas semanas seguintes 
ao lançamento. Ainda que desafiador, este desengajamento 
é esperado, dentre outras coisas, por se tratar de um 
momento mais autônomo da jornada, sem encontros periódicos 
e com o processo de mentoria menos intenso. Para diminuir 
seus impactos, a mentoria também foi relevante, ao passo 
que os mentores estavam sempre alimentando seus grupos 
com as notícias e informações mais especializadas sobre 
as campanhas e seus temas. 

ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHASACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS

Ingredientes

essenciais

Convidar especialistas para compartilhar com os 
participantes os principais aspectos políticos e teóricos 
sobre as mais diversas camadas do tema da mobilidade. 

LUGAR DE FALALUGAR DE FALA
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Foi fundamental ter momentos abertos de debate, reflexões 
coletivas e para tirar dúvidas sobre os conteúdos. Ampliou 
a possibilidade de assimilação do conhecimento e aproximou 
os participantes entre si e com o programa. 

Ter momentos de colheita de impressões com os adolescentes 
e jovens ao longo do Geração Que Move foi fundamental para 
sentir o pulso da turma e fazer os rearranjos necessários 
e possíveis. 

As visitas às Casas Legislativas cumpriram um papel 
fundamental, pela aproximação dos jovens e adolescentes 
com o espaço de tomada de decisão mas também para que 
eles, literalmente, vestissem a camisa do projeto e se 
sentissem pertencentes a um grupo. 

ESPAÇO PARA O DEBATE

ESCUTA ATIVA E CONSTANTE

ENCONTRO PRESENCIAL

ESPAÇO PARA O DEBATE

ESCUTA ATIVA E CONSTANTE

ENCONTRO PRESENCIAL
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RESUMO DOS RESULTADOSRESUMO DOS RESULTADOS

jovens
treinados 

aulões 

ações 
criativas 
realizadas 

jovens 
impactados
nas escolas

oficinas de 
multiplicação 
em 4 escolas públicas

campanhas
lançadas

campanha
vitoriosa

grupos 
formados 

oficinas 
realizadas 

9191

0202

0505 347347 0606

1010 0101

1414 1212
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DEPOIMENTOSDEPOIMENTOS

O que se destacou pra mim foram os aprendizados que podem ser usados em futuras ações e movimentos que eu for participar. Além, do apoio e disposição dos mentores em nos ajudar a tirar as campanhas do papel!

Relato anônimo no formulário de avaliação 

Participar do Geração que Move foi incrível! Poder colocar em prática o conteúdo das oficinas através da construção das campanhas e principalmente na multiplicação nas escolas foi uma experiência única. Saber que criar uma mudança visível e concreta pela participação e pressão popular é possível e poder construir esse repertório junto a jovens incríveis com certeza me criou a vontade de continuar engajada nesta temática futuramente! 

Isabele Pessoa, 19 anos, Rio de Janeiro

Participar do Geração que Move mudou minha vida completamente, durante as mentorias tive contato com pessoas inspiradoras  que estão empenhadas em transformar o Brasil. Tive grande apoio das facilitadoras durante todo o processo de elaboração da minha campanha de mobilização. Queria agradecer ao NOSSAS e a UNICEF pela oportunidade de impactar positivamente a vida da minha comunidade, Obrigada!
Dandara Medeiros, 20 anos, São Paulo

O GQM foi essencial na minha vida! As pessoas que eu conheci, as campanhas criadas, os rolêzinhos e claro, as oficinas me trouxeram mais conhecimento, despertaram a minha curiosidade e me trouxeram situações  que eu não fazia ideia. Eu sempre fui uma pessoa que fala o que pensa, “ põe a cara a tapa” e entrar no GQM, foi o que faltava para mim. Não tenho palavras o suficiente para demonstrar o quanto o GQM influenciou na minha adolescência e na formação do meu ser. A sociedade que me ature, pois a cria do GQM vai incomodar mesmo! 

Ana Andrade, 15 anos, São Paulo
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parceria realização


