
Seminário debate ideias 
da nova geração 

Divulgação 

52% jovens veem o Brasil nos próximos cinco anos mais perto de ser o País da criatividade 

por Marcos Bonfim 

Em continuidade à proposta 
de "Sonho Brasileiro", projeto 

realizado pela Box 1824, o semi-
nário "Diálogos sobre o sonho 
brasileiro" debateu o pensamen-
to dos jovens de 18 a 24 anos. O 
painel Fusões Criativas, compos-
to por ativistas sociais e comuni-
cadores, colocou em questão as 
potencialidades criativas. 52% 
dos jovens acreditam que nos 
próximos cinco anos o Brasil es-
tará mais próximo de ser o País 
da criatividade do que do "jeiti-
nho malandro". 

Com um conhecimento de 
mais de 30 anos em ações de mo-
bilização social, Flávio Paiva, ati-
vista social, escritor e colunista 
do Diário do Nordeste, afirmou 
que a nova geração está disposta 
a criar novas identidades, mas 
se mostrou preocupado quanto 
ao que chamou de "fundamenta-

lismo tecnológico". "Hoje, existe 
uma forma dogmática do mo-
do como a tecnologia é tratada. 
Precisa-se ter clareza de que são 
empresas", disse. O jornalista 
cobrou apoio da sociedade aos 
projetos e aos sonhos dos jovens 
que, de acordo com ele, são de 
grande importância para a "in-
teração com o planeta e com o 
futuro". 

Para Reinaldo Pamponet, que 
se dedica a projetos culturais, co-
mo a Itsnoon, o momento exige 
uma análise delicada. "A velha 
ordem agoniza, enquanto a no-
va ordem parece não conseguir 
nascer", uma referência à citação 
do intelectual italiano Antônio 
Gramsci. Enquanto há 1 jovem-
-ponte, termo usado pela Box 
1824 para designar adolescentes 
com liderança em projetos, exis-
tem 18 escadas, isto é, só preocu-
pados em crescer, calculou ele. 

Os sonhos deste público que 
já nasceu na era da internet pre-
cisarão contar com o apoio das 
empresas, até porque precisam 

ganhar dinheiro, como, por 
exemplo, vendendo conteúdo 
e espalhando a cultura digital, 
pensa Pamponet. Júlio César, 
jovem-ponte com atuação no 
universo da dança e hip-hop e 
um dos palestrantes, expressou 
que é muito difícil mexer com 
as estruturas e provar às pesso-
as que é possível viver fazendo 
o que gosta. "Eu encontro mui-
tas pessoas com qualidade, mas 
que não sabem que dá para viver 
dando oficina", exemplificou. 

De acordo com Pamponet, 
o momento é de contar outras 
histórias. "É preciso fazer articu-
lações com as marcas, construir 
histórias com novas bases criati-
vas. As marcas estão insatisfeitas 
com o marketing atual", decla-
rou. 

O caminho a trilhar deveria 
envolver ações que ajudem a 
alavancar as redes, aponta Pam-
ponet, que já desenvolveu ações 
para clientes como o Santander. 
"É fazer um marketing mais ver-
dadeiro", pontua. 
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Text Box
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