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É interessante perceber como o Em Movimento segue ampliando seu repertório de projetos, 
eventos com e para juventudes. Todo o ano de 2019 foi assim, e o Comunicathon com certeza 
reflete isso. Por ser um primeiro evento de cocriação percebemos que há alguns processos 
específicos de produção, facilitação e articulação que precisamos seguir aprimorando, 
entretanto ficamos muito satisfeitos com mais uma rede que pudemos desenvolver junto aos 
coletivos e organizações. Talvez o maior desafio agora seja entender como aproveitar essa rede 
e estabelecer um contato efetivo e duradouro, cada um conhecendo ainda mais o projeto e 
engajamento do outro. Além disso, entender como aplicar os projetos de comunicação que 
foram pensados e elaborados no evento. É de grande interesse do Em Movimento, além de 
coordenar os projetos contemplados, seguir com essa articulação no ano de 2020.

Desafios e oportundiades
O Em Movimento é uma rede de 

organizações que atuam dando suporte 

às juventudes para que possam mudar 

o mundo e fazer com que cada vez mais 

jovens se engajem, se desenvolvam e 

tenham acesso às oportunidades 

oferecidas pelo campo social.

Essa rede funciona a partir de três 

pilares: Inteligência Coletiva, Articulação 

e Mobilização de Jovens e Ampliação do 

Radar. Dentro deste último, que tem 

como um dos focos expandir cada vez 

mais a rede de coletivos de e sobre 

juventudes, decidimos realizar o projeto 

Comunicathon, evento de cocriação 

para pensar na disseminação dos dados 

da pesquisa Atlas das Juventudes.



No Brasil, atualmente, temos 50 milhões de pessoas consideradas jovens entre 15 e 29 
anos. Esse contexto demográfico apresenta uma população jovem, em idade ativa, 
que pode impulsionar a economia e o desenvolvimento local. Ao mesmo tempo, as 
pessoas jovens são as mais atingidas pelos principais desafios da sociedade como o 
desemprego, violência, depressão e acesso à educação de qualidade. Estes fatores 
somados ao rápido processo de envelhecimento da população brasileira, tornam o 
tema ainda mais importante e urgente.

Sendo assim, o Em Movimento e o Pacto das Juventudes pelos ODS, outra rede que 
foca em fortalecer o protagonismo jovem por meio da Agenda 2030, se uniram no 
objetivo de produzir um conteúdo mais completo sobre a situação das juventudes 
brasileiras em uma só pesquisa: o Atlas das Juventudes.

O Atlas tem como missão produzir, sistematizar e disseminar dados sobre as 
diferentes juventudes do Brasil e disponibilizar tudo isto de forma gratuita em uma 
plataforma de fácil acesso.

Esta pesquisa está sendo realizada em três etapas, e no momento estamos prestes a 
fazer o lançamento oficial da primeira etapa - quantitativa - que foi realizada em 
parceira com a Fundação Getúlio Vargas. Nela se apresentam vários detalhes do 
perfil demográfico da população jovem no Brasil, destacando questões sobre 
trabalho e educação.

Sobre o Atlas 
das Juventudes
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Objetivos do 
Comunicathon
A ideia do Atlas é ser uma importante ferramenta de trabalho para as pessoas e 
organizações que atuam na formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas. Além disso, quer contribuir com a construção de 
estratégias, programas, projetos e iniciativas para as juventudes no Brasil. Assim 
observamos também a importância de pensarmos a disseminação desse conteúdo.

Como garantir que os dados possam se tornar mais fáceis de se compreender e de 
serem utilizados enquanto estratégias de comunicação, possibilitando que todos que 
o acessem consigam visualizar melhor o cenário das juventudes brasileiras e 
elaborar melhor suas iniciativas e projetos?

Com isso em mente, o Em Movimento sentiu a necessidade de realizar um espaço de 
cocriação com organizações e coletivos de juventudes, comunicação, ativismo e 
dados. O objetivo central era pensar de forma conjunta soluções de disseminação do 
conteúdo consolidado no Atlas das Juventudes nesta primeira etapa. Assim, criamos 
o Comunicathon: disseminando as realidades das juventudes brasileiras.
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Um contato fundamental para levantar este evento foi a troca com a Fundação Tide Setúbal, 
uma organização não governamental, de origem familiar, que atua com a missão de fomentar 
iniciativas que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável de periferias 
urbanas e contribuam para o enfrentamento das desigualdades socioespaciais das grandes 
cidades. Por conta dessa aproximação e disponibilidade, decidimos realizar o Comunicathon 
no Galpão ZL, no Jardim Lapena. Foi um espaço ótimo para nossa proposta, e nos sentimos 
todo o tempo muito acolhidos nessa parceria.

Parceria com a 
Fundação Tide Setúbal
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Desde o começo entendemos que era importante mapear os participantes do Comunicathon, 
fazendo convites diretos a um público específico. A ideia era ter nesse encontro líderes ou 
representantes de organizações especializadas em jornalismo de dados, jornalismo periférico 
ou de território, campanhas de engajamento e disseminação de dados de interesse público, 
produção de conteúdo web e, principalmente, de coletivos de juventudes. 
Outra preocupação era garantir que tivéssemos nesse mapeamento jovens engajados de fora 
de São Paulo, e fomos muito felizes porque, no fim, tivemos um representante de cada região 
do Brasil. Foram ao todo 16 coletivos de diferentes causas, com 23 pessoas participando. 
Além disso, também contamos com a presença do CESOP (Centro de Estudos de Opinião 
Pública), que foram especialmente convidados para contribuir com a leitura dos dados da 
plataforma feita pelo FGV na entrega da primeira etapa do Atlas.

Mapeando os 
participantes
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Coletivos convidados
Organização Estado Descrição Representante(s)

Agência Mural

CESOP

Coletivo Cara Preta

Coletivo de Mulheres Indígenas 
Suraras do Tapajós

ÉNois

Engajamundo

Escola de Notícias 

SP

SP

PE

PA

SP

SP

SP

Lucas Veloso

Monize Arquer, Otávio Zilioli 
Catelano, Marcela Tanaka e 
Henrique dos Santos Curi

Ana Biatriz Santos de Souza

Darliene Souza Lemos

Kelayne Santos

Mathaus Torres e Thalita 
Silva e Silva

Carolina Angelo Amoedo

A Agência Mural de Jornalismo das Periferias tem como missão 
minimizar as lacunas de informação e contribuir para a desconstrução 
de estereótipos sobre as periferias da Grande São Paulo

O CESOP é um núcleo de pesquisa interdisciplinar estabelecido na 
Universidade Estadual de Campinas desde 1992, tendo como objetivo 
central o desenvolvimento da pesquisa científica no campo do 
comportamento político e social.

Tem com missão de combater a violência e racismo, para o 
empoderamento de mulheres indígenas em sua auto estima e na 
defesa de seus territórios.

Uma escola para produzir conteúdo que dialogue com outros jovens, sobre o 
que rola nas cidades e, principalmente, nas periferias. Falar sobre a vida que 
ninguém vê. E sobre como soluções simples podem virar práticas comuns se 
a gente usar lupa e megafone pra contar como são feitas.

Iniciativa social do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, que usa as 
Tecnologias de Informação e Comunicação para o acesso e a ampliação de 
direitos sociais, culturais e econômicos da juventude.

O Engajamundo é uma organização de liderança jovem e feita para jovens. E 
que acredita na importância da atuação da juventude para enfrentar os 
maiores problemas ambientais e sociais do Brasil e do mundo.

Coletivo de juventude negra de Pernambuco, atuante na cidade do 
Recife e região metropolitana.
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Coletivos convidados
Organização Estado Descrição Representante(s)

International Youth Day

Jovem de Expressão

Nós Madalenas

Nós mulheres da periferia

SP

DF

SP

SP

SC

Mariana Valle

Rayane Soares

Luma Reis

Jessica Moreira

Juliana Cordeiro

Jovens engajados em impulsionar demais jovens para gerar atividades de 
impacto no dia 12 de agosto - data definida pela ONU como o Dia Internacional 
da Juventude.

O programa que trabalha para evidenciar a inteligência advinda dos 
movimentos culturais da juventude e suas formas de convivências e 
transformações no mundo contemporâneo. Focando em criar espaços, 
facilitar a colaboração e apoiar a geração de autonomia entre os jovens.

Informar e divulgar ações, criar um canal de diálogo sobre mulheres da 
periferia e colocar esse tema em discussão. Dar visibilidade, produzir 
conhecimento, reunir histórias e experiências. Além de fomentar conteúdo 
em outros veículos e incidência política.

A Parafuso é uma iniciativa que promove direitos humanos e o engajamento 
social de adolescentes e jovens por meio da educomunicação.

Coletivo feminino de audiovisual que debate a desigualdade social e de 
gênero, composto por 9 mulheres de diversas regiões de São Paulo.
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Coletivos convidados
Organização Estado Descrição Representante(s)

Projeto Rizoma

Rádio Comunitária Milênio

TV Doc

Viração

Voz das Comunidades

SP

SP

SP

SP

RJ

Carlos Eduardo Capella Dias Reis

Karina Vieira de Souza e Eduardo 
Henrique Ferreira Silva

André Luiz dos Santos Menezes e 
Everton Cavalcante

Elaine Souza

Laerte Bruno

Projeto social voltado à educação socioemocional para crianças do Capão 
Redondo (SP) e em Itanhangá (RJ).

Missão de utilizar a comunicação comunitária e multimeios para promover de 
direitos humanos com foco em articulações socioambientais.

Produção de conteúdo educomunicativo com, por e para adolescentes, 
além de mobilização em defesa dos direitos das juventudes.

Veículo de comunicação das favelas, para as favelas do Rio.

Coletivo que busca através dos meios de comunicação, conscientizar e 
incentivar a participação dos jovens dentro de suas comunidades.
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Agenda do evento
O Comunicathon aconteceu no Galpão ZL, Jardim Lapena - SP, nos dia 02 e 03 de 
novembro de 2019.
A equipe responsável foi composta por Jéssica Amorim, coordenadora do projeto e da 
equipe de comunicação do Em Movimento e equipe interna do Em Movimento: Alex Fisberg, 
Camila Nunes, Mariana Resegue e Nayra Lays. Além deles, João Victor Aires do Impact Hub 
e Beatriz Vivanco da Flowmakers integraram a equipe de elaboração e articulação do 
projeto. Ambos também fizeram a co-facilitação dos dois dias de evento e organizaram a 
agenda, realizaram as dinâmicas e apresentaram os dados da plataforma da FGV e das 
metodologias de trabalho para criação das soluções de comunicação.

Falas inspiradoras
Para dar luz aos objetivos do Comunicathon, convidamos o Leonardo Medeiros, 
coordenador de comunicação do Conectas Direitos Humanos para falar sobre a 
experiência da organização com o Carcerópolis, plataforma digital com dados e 
pesquisas sobre encarceramento no país. Além dele, também convidamos a Evelyn 
Gomes, da equipe do LabHacker, para falar sobre como a utilização e visualização de 
dados pode gerar impacto em uma causa social.

Resultados - Projetos criados
Durante o evento, quatro grupos se formaram, cada um com um integrante do CESOP 
presente, para começarem a elaboração de uma ideia de estratégia de comunicação que 
tivesse os dados como base. A facilitação promoveu uma dinâmica primeira no qual cada 
grupo pensasse em um problema, e logo em uma ideia para solucionar essa questão.
Com o tempo limitado, os grupos continuaram em contato com o João pós o evento para 
desenhar melhor a ideia dentro do orçamento disponível. Nesta fase, algumas pessoas se 
ausentaram do processo de construção e uma das ideias não seguiu adiante.
Assim foram aprovados três projetos que serão implementados durante o primeiro 
semestre de 2020, dentro da estratégia geral de comunicação do Atlas das Juventudes. 
Esse processo será coordenado pelo próprio Em Movimento.
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50 milhões 
de uns...

Projetos Aprovados
A dificuldade de acesso e 
interpretação dos dados

Criar narrativas acessíveis que 
promovam identidade para 

disponibilização e compreensão 
dos dados.

4 vídeos ficcionais de histórias 
no metrô, que apresentem 
dados da pesquisa

Problema

A ideia é

O que 
será feito

Participantes

André Luiz, Carolina Amoedo, Eduardo Henrique, Everton Cavalcante, Karina Vieira, Mathaus Torres,
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Qual o impacto 
das políticas 
públicas na 
juventude 
brasileira?

Projetos Aprovados
Impacto das políticas públicas de 

transporte para a juventude brasileira 
e a sua relação com a permanência 

escolar.

Produzir vídeos com conteúdos feitos 
pelos jovens, mostrando a

desigualdade de permanência na 
educação nas capitais brasileiras.

Produzir vídeos com
conteúdos feitos pelos jovens, 
mostrando a desigualdade de 
permanência na educação nas 
capitais brasileiras.

Problema

A ideia é

O que 
será feito

Participantes

Rayane Soares e Luma Reis
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BRABO

Projetos Aprovados
Evidenciar com os dados como o 
genocídio da juventude negra se 

expressa territorialmente em diversas 
esferas sociais, como o trabalho e a 

educação

Utilizar a arte como estratégia política 
para o combate do genocídio

(em suas variadas expressões)

Online: Posts em parceria com 
influenciadores: dados de 
empregabilidade, raça e gênero 
(com hashtag); Textos com 
reflexões baseadas nos dados (em 
parceria com grupos de jornalismo 
periférico); Verificar a possibilidade 
de fazer 1 grafite no nordeste e 1 
grafite no sudeste (com os 
mesmos dados)

Problema

A ideia é

O que 
será feito

Participantes

Biatriz Santos; Elaine Souza; Jessica Moreira; Kelayne Santos; Lucas Veloso; Laerte Breno; Otávio Catelano
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Foram dois dias intensos de troca, e pelo engajamento da galera, acreditamos que foi muito 
rico esse momento. Ainda assim, depois do evento compartilhamos com todos um formulário 
de avaliação para visualizarmos melhor como foi o evento para cada um dos participantes.
As respostas evidenciaram que ainda que tenham curtido a organização e propostas da 
facilitação, sentiram que foi pouco tempo para o momento de mão na massa, que gostariam 
de ter mais possibilidade de contato com os dados, e também de mais tempo para elaborar 
suas propostas. Outra coisa a destacar é que se mostraram interessados a continuar 
participando de encontros como este.

Avaliação
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E o que os participantes acharam?

Lucas Veloso - Agência Mural

Mathaus Torres - Engajamundo
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“Acho que manter encontros 
frequentes pra pensamos 
Juventudes é muito 
interessante. Eu vejo poucas 
iniciativas perto de mim, 
sobretudo no sentido de 
encontrar soluções, pensar 
maneiras de agir 
concretamente.”

“Foi muito bom ter contato 
com a plataforma do Atlas e 
poder pensar nos 
cruzamentos de coleta de 
dados. Além das conexões e 
possibilidades que sairão do 
encontro.”



E o que os participantes acharam?

Laerte Breno - Voz das Comunidades

Juliana Cordeiro - Parafuso Educomunicação
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“O processo de escuta é 
importantíssimo e sempre 
deve ser posto em prática de 
modo espontâneo. Dentro do 
laboratório foi assim. Ouvimos 
o outr(a) com e traçamos 
trocas que vão ser primordiais 
para nossas relações pessoais 
e profissionais.”

“Me senti muito inspirada com 
a troca de conhecimento e 
apoio do pessoal da Unicamp. 
Acho que seria incrível haver 
encontros em que junte 
pesquisadores para auxiliar e 
trocar com quem faz a prática 
nas comunidades.”



É interessante perceber como o Em Movimento segue ampliando seu repertório de projetos, 
eventos com e para juventudes. Todo o ano de 2019 foi assim, e o Comunicathon com certeza 
reflete isso. Por ser um primeiro evento de cocriação percebemos que há alguns processos 
específicos de produção, facilitação e articulação que precisamos seguir aprimorando, 
entretanto ficamos muito satisfeitos com mais uma rede que pudemos desenvolver junto aos 
coletivos e organizações. Talvez o maior desafio agora seja entender como aproveitar essa rede 
e estabelecer um contato efetivo e duradouro, cada um conhecendo ainda mais o projeto e 
engajamento do outro. Além disso, entender como aplicar os projetos de comunicação que 
foram pensados e elaborados no evento. É de grande interesse do Em Movimento, além de 
coordenar os projetos contemplados, seguir com essa articulação no ano de 2020.

Desafios e oportundades
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