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Gabriela Forlin
Luiza Calegari

Eles são contra a propaganda. Contra a
globalização. Mas acabam usando ele-
mentos de ambos para combater um
“inimigo” que consideram ainda maior:
o consumismo. O publicitário e autor
do blog Atitude Eco, Tulio Malaspina,
de 25 anos, é um desses jovens. Com
hábitos pouco convencionais, ele abo-
liu o uso de xampu aos 14 anos e do deso-
dorante, aos 22. Uma de suas maiores
inspirações foi a Adbusters, fundação
canadense antipropaganda, que foi res-
ponsável por desencadear o Occupy
Wall Street.

Tulio se interessou principalmente
pelo Buy Nothing Day, criado em 1992
para que as pessoas refletissem sobre
seu consumo. “Sempre achei que seria
moleza passar um dia sem comprar...
Que nada! Estamos tão acostumados
com a relação de compra que nem nos
damos conta”, diz Tulio. “Em 2009, não
consegui ficar sem pagar pela comida.
Mas, em 2010, estava preparado e pas-
sei 24 horas sem comprar.”

No dia a dia, ele evita usar itens que
venham em embalagens, prefere se loco-
mover a pé ou de bicicleta e mantém
uma composteira para aproveitar res-
tos de alimentos. Para os amigos, gosta
de dar presentes que ele mesmo faz.

Com a proximidade do Natal, as
ações anticonsumo se intensificam, co-
mo a feira que será realizada no Okupa
Timothy Leary, em Campinas, no dia 17.
O evento terá um espaço para quem qui-
ser levar contribuições ou adquirir algo
por lá, sem compromisso de troca.

“A ideia é conscientizar as pessoas a
compartilhar e doar o que têm e está
encostado”, explica Idílio Candido,

agente de saúde e representante do gru-
po Fenikso Nigra, que promove a feira.
O coletivo anarquista (cujo nome signi-
fica Fênix Negra, em esperanto) foi fun-
dado em Campinas, em 2005, com o ob-
jetivo de fazer antipropaganda.

Eu roubo. Um tanto mais radicais, os
Yomangos se conectam a essas lutas fur-
tando lojas e supermercados e compar-
tilhando os itens “mangados”. O psicó-
logo e doutor em Comunicação Marcio
Acselrad explica que o movimento é um
ato estético-político-midiático que sur-
giu em Barcelona, Espanha, em 2000.
Ele diz que o nome veio da marca de
roupas Mango. “O movimento se apro-
pria da logomarca, lhe introduz um ele-
mento (yo) e lhe dá outro significado”,
diz. “Por outro lado, faz apologia à ideia
do roubo, mas de um roubo revisto. Yo-
mango (‘eu roubo’) é uma marca-cam-
panha e uma antimarca, criando uma
estética de confusão ao associar o rou-
bo à marca e a marca ao roubo.”

O tradutor e intérprete Giovane (no-
me fictício) aderiu ao movimento na Itá-
lia, onde morou por cinco anos. De volta
ao Brasil, continuou com a prática e diz
que nunca “manga” para si. Ele sabe que
ela é ilegal. “Mas é natural que pessoas
morram de fome enquanto redes super-
mercadistas faturam cifras anuais líqui-
das com mais de dez dígitos?”

A invisibilidade é determinante para
o grupo. No Brasil, eles não usam e-mail
ou rede social. A comunicação entre
eles é feita por cartas, já que tampouco
usam telefone. “Vivemos na zona entre
a legalidade e a ilegalidade. Do ponto de
vista jurídico e legal, o Yomango é cri-
me. Mas, do ponto de vista moral, é soli-
dariedade. O que nos move é a desigual-
dade social.”

Ciro Campos
Guilherme Fujimoto

O meu bem-estar depende do bem-es-
tar da sociedade onde vivo. Este é o pen-
samento de 77% dos jovens brasileiros
entre 18 e 24 anos ouvidos na pesquisa
Sonho Brasileiro, feita pela agência Box
1824 com 1.800 pessoas. Não é por aca-
so que o número de voluntários no País
tenha quase dobrado nos últimos dez

anos. Também não é por acaso que boa
parte esteja disposta a atuar justamente
no perímetro onde mora, estuda ou tra-
balha. O bairro virou palco de ação im-
portante para o jovem que quer ajudar.

“Os voluntários esperam um retorno
na qualidade de vida e na repercussão
para o meio em que vivem”, atesta a an-
tropóloga Andreia Freitas da Silva, estu-
diosa do tema. Ela diz que a maioria dos
jovens tem o ensino médio completo e
se envolve em ações de saúde e educa-
ção, principalmente com crianças.
Além de ajudar o outro e o bairro, ele se
move em causa própria: o reconheci-

mento do mercado de trabalho é um
dos motivos do aumento sentido de

jovens no voluntariado – não há es-
timativas de quantos eles são en-

tre os 42 milhões de voluntários
brasileiros apontados pela Rede
Brasil de Voluntariado.

Foi essa mistura de interesses
que fez o estudante de Direito
Miguel Mussnich, de 18 anos, vi-
rar professor de geografia vo-

luntário no Ensino de Jovens
e Adultos (EJA). As aulas

são na escola em que es-
tudou a vida toda, na

Vila Nova Concei-
ção, região nobre
paulistana, onde mo-
ra. “O bairro ganha,

pois os alunos

que se beneficiam passam boa parte do
dia aqui.” Ele também. “Quero ser advo-
gado e preciso ter muito contato com
diferentes pessoas e realidades.”

Essa troca pode ser decisiva até para a
carreira. A bibliotecária Thaís Rocha, de
27, que trabalha na escola, dá aulas de
inglês como voluntária à noite. A expe-
riência tem sido tão positiva que ela pen-
sa em trocar de profissão e seguir como
professora. A escola tem 150 alunos do
EJA, entre 35 e 40 anos, que trabalham
na região e estudam para completar os
ensinos fundamental e médio. A domés-
tica Maria Silvia de Souza, de 40 anos,
retomou os estudos há 2. Agora, se pre-
para para concursos públicos.

Em Heliópolis, a rádio comunitária
foi a forma escolhida pela juventude pa-
ra mudar a realidade. Alguns atuam em
programas sobre uso de álcool e drogas,
como Gabriella Sousa, de 16, voluntária
desde os 9, que apresenta o semanal Jo-
vem Alconsciente. “É de jovem para jo-
vem. Meus amigos do colégio sempre
ouvem e comentam.” Já a colega Beatriz
Costa, de 18, mistura música e informes
da comunidade em sua atração diária.
Nos primeiros dias, duvidou da valida-
de do trabalho, mas depois compreen-
deu a chance de influenciar o meio em
que vive por meio da comunicação e de
fugir dos estereótipos: “Heliópolis não
é só tiro, tem muita coisa boa”.

A comunicação também foi a forma
que 196 jovens encontraram para melho-
rar o Jaguaré, na zona oeste. Durante
uma manhã de sábado, eles distribuíram
panfletos e conversaram com morado-
res sobre sustentabilidade, horários de
recolhimento de lixo e coleta seletiva.
“Fazer algo pelo bairro é sempre saudá-
vel e agora queremos ver o retorno des-
sas ações”, diz Douglas Valdevino, de 18.

Eles não querem dar
lucro para ninguém

Bairro vira palco de ação
para o jovem voluntário

Leonardo Gorges
Talita Duvanel

A Universidade de Brasília (UnB) vive
um momento inédito. Pela primeira
vez, um grupo de estudantes não vincu-
lados a partidos políticos está à frente
do Diretório Central de Estudantes
(DCE). Situação similar acontece na
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Nos dois casos, as chapas se
comprometem com questões locais,
que afetam diretamente o cotidiano
dos universitários. Na USP, propostas
de liderança semelhantes também dis-
putarão os votos de estudantes em mar-
ço. Isso aponta para uma tendência que
vem sendo observada por estudiosos de
educação: a bandeira do imediatismo,
desvinculada de cores partidárias.

Octávio Torres, de 21 anos, aluno de
Direito e um dos coordenadores do
DCE da UnB, acredita que esse é o cami-
nho para mobilizar a juventude em tor-
no da educação. Para a chapa, pautas
externas não são prioridade, apesar de

discutidas, e o não-aparelhamento polí-
tico é uma garantia. O estudante crê que
movimentos em prol de causas locais
de cada universidade conseguiriam for-
mar uma articulação nacional. “Deman-
das semelhantes fazem uma força glo-
bal. Acredito em um projeto a partir de
experiências comuns”, diz Octá-
vio, que defende o intercâm-
bio com outras institui-
ções para construir dire-
trizes para a educação.

A professora Leila
Chalub, coordenadora
do Observatório da Ju-
ventude da UnB, acompa-
nhou a eleição e viu na cha-
pa vencedora temas que deba-
tiam o cotidiano universitário.
“Vejo um clamor muito maior por ges-
tão do que por causas políticas. A pauta
é mais pragmática: falta isso ou aquilo
na universidade.”

Desde sua fundação, em 2009, a cha-
pa Aliança pela Liberdade, da qual faz
parte Octávio, se orientou pelas premis-

sas de discutir os problemas dos câm-
pus e não ter ligação partidária. “Se você
faz parte de um partido, não tem como
separar as ideologias do cargo que vier a
assumir em um DCE.”

Com propostas similares no tocante
à educação, a chapa Onda toma posse

hoje no DCE da UFMG. No Fa-
cebook, ela promete acabar

com “as reuniões centrali-
zadas em assuntos exter-
nos, como a crise no Egi-
to” e priorizar a resolu-
ção de problemas reais

dos alunos.
Essa corrente também

pode chegar à USP. Um dos
membros da chapa Reação,

Rodrigo Neves, de 24 anos, alu-
no de Gestão de Políticas Públicas da
USP Leste, conta que a bandeira do gru-
po está nas discussões dos problemas
que afetam os sete câmpus. Eles têm até
usado as mídias sociais para difundir
suas propostas. “Não se pode construir
o geral sem o local”, diz. “Nossa chapa

tem muitos engenheiros e costumo di-
zer para eles que não se constrói um
teto antes de levantar as paredes.”

No entanto, das 61 pessoas inscritas
na Reação USP, 7 têm algum vínculo
com legendas políticas – 6 são do PSDB
e 1 do PV. Na visão de Rodrigo, isso não
chega a interferir, pois ninguém tem car-
go de direção nesses partidos.

As preocupações imediatistas desses
movimentos nem sempre estão relacio-
nadas com uma expressão de individua-
lismo do jovem. Leila Chalub acredita
que essas causas locais têm consequên-
cias nacionais importantes e que, no fu-
turo, possivelmente perceberemos
uma mobilização muito maior daquilo
que parecia apenas casual. “Prevalece
uma visão mais individualista até que
eles consigam perceber o espaço políti-
co que têm. Quando percebem, tomam
conta disso. Mas, antes, a articulação é
mais em relação a situações concretas.”

Um exemplo bem-sucedido de mobi-
lização aconteceu fora dos centros acos-
tumados a serem palcos de grandes dis-
cussões. O DCE da Universidade Fede-
ral de Rondônia (Unir) teve apoio de
quase todos os alunos contra o reitor,
José Januário de Oliveira Amaral. Le-
vantando bandeiras contra o sucatea-
mento dos seis câmpus, estudantes e
professores articularam uma greve ge-
ral e a ocupação da reitoria. A hashtag
#forajanuario foi usada no Twitter para
discutir a atuação do reitor. Desgastado
também por investigações do Ministé-
rio Público Federal sobre desvio de ver-
bas, ele renunciou em 23 de novembro.

De modo geral, o consenso entre os
especialistas é que há, sim, mobilização
pela educação. “Ela é tão forte quanto
em outros tempos, principalmente por
causa das mídias sociais. Esse poder de
ampliar o debate não pode ser despreza-
do”, afirma a professora Eliane Ribeiro,
da UniRio e UERJ.

#educação

#voluntariado

Menos discurso e
mais luta por problemas
práticos da universidade
Vitória de agremiações apartidárias na UnB e na UFMG aponta preocupação
com realidade de cada instituição e distanciamento de lutas nacionais

Tendência. ‘Não
se constrói o geral
sem o local’, diz
Rodrigo

21 de maio, São Paulo
Marcha da Maconha termina em confusão

e seis detidos. No dia 28, 4 mil pessoas

marcham pela liberdade de expressão. #li-
berdade #marchadamaconha

7 de junho, Natal
Estudantes invadem a Câmara de Natal pa-

ra pedir a saída da prefeita Micarla

de Souza, acusada de corrupção.

Ação ajudou a instaurar CPI.

#ForaMICARLA

7 de agosto, Inglaterra
Manifestantes vão às ruas após a

polícia matar um jovem negro. Co-

meça onda de saques e depreda-

ções. #LondonRiots

21 de agosto, Rio
Sete mil fazem vigília no Maracanã-

zinho para esperar Bento XVI anun-

ciar o Rio como sede da Jornada da

Juventude de 2013. #halleluyario

PARA ESPECIALISTAS,
ARTICULAÇÕES LOCAIS

TÊM CONSEQUÊNCIAS
NACIONAIS

IMPORTANTES

Ajuda. Thaís Rocha
pensa em dar aulas por
conta do trabalho
voluntário que presta
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2011, Especial Focas, p. H6.




