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Panorama geral

O Brasil  está estagnado no processo de redução das desigualdades sociais. Relatório produzido
pela Oxfam Brasil:  “País  Estagnado: um retrato das desigualdades brasileiras  2018”  aponta a
regressão no ODS 10: “redução de desigualdades dentro dos países e entre eles”, Entre 2016 e
2017, os 40% mais pobres tiveram variação de renda pior do que a média nacional.

No campo da educação e emprego, aumento o número da chamada “Geração Nem Nem”, jovens
entre 15 e 29 anos que não estudam e nem trabalham. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad) em comparação ao ano de 2016,  esse número aumento de 21,8%
para 23%, cerca de  619 mil jovens a mais nessas condições. A faixa etária que mais aumento foi a
de jovens entre 18 e 24 anos. 

O Brasil tem urgência em engajar esses jovens no mercado de trabalho tanto no que se refere ao
envelhecimento da população de uma forma geral, quanto pela redução da desigualdade social.

“O índice de dependência de idosos – relação entre o número de pessoas de 65 anos ou mais e a

população em idade ativa – já é mais alta do que a média da América Latina e do Caribe” (Banco

Mundial – Competência e Emprego: Uma Agenda para Juventude).

Se percebe como fundamental o investimento em educação de qualidade, dos primeiros anos de

vida à universidade, como também atenção focada em inserção de grupos que têm seus direitos

historicamente  negados,  como  a  população  negra,  as  mulheres,  os  povos  indígenas,  a

comunidades LGBT+.

A violência é um outro aspecto que compõe o quadro geral, é crescente o número de de jovens
negros  entre  15  e  29 anos  que seguem prematuramente  perdendo as  suas  vidas.  O Atlas  da

Violência indica que “no país, 33.590 jovens foram assassinados em 2016, sendo 94,6% do sexo
masculino. Esse número representa um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior.”

Dados recentes do Observatório da Intervenção, coordenado pelo Centro de Estudos de Segurança
e Cidadania (CESEC),  em parceria com o laboratório de dados Fogo Cruzado, apontam a Escola
Municipal Alberto Rangel, localizada na Cidade de Deus, como a escola da cidade mais afetada por
tiroteios, 51 confrontos em 2018. Pesquisa realizada em 2017 pela Fundação Getúlio Vargas  já
identificavam esse cenário publicando que a Cidade de Deus era o local  do município onde as
escolas estavam mais expostas a tiroteios.
É  diante  deste  quadro  que  o  trabalho  da  Associação  Semente  da  Vida  da  Cidade  de  Deus
permanece irredutível e trazendo resultados.



Perfil dos Alunos



Resultados
Os resultados não apontam somente para números frios, conectados a eles se pode enumerar
diversas conquistas dos seus participantes que não podem ser contabilizadas em dígitos. Diversos
jovens  que  passaram  por  essa  vivência,  hoje  podem  contar  que  têm  seus  projetos  de  vidas
ativados, que sonham com horizontes muito mais amplos do que o limitado pela violência e falta
de garantia de direitos.

Resultados Previstos

Metas Previstas Metas Alcançadas

Ocupar 100% das vagas oferecidas 132% das vagas preenchidas

75% dos alunos concluindo o curso 76% concluíram o período teórico
76% concluíram o período de estágio

75% dos alunos apresentando o trabalho final 75% apresentaram o trabalho de conclusão 

Resultados não previstos

1. Jovens inseridos no mercado de trabalho
A inserção dos jovens no mercado de trabalho superou as expectativas resultando em 9 jovens
exercendo atividade remunerada. 
Comunicação: Associação Solidários Amigos de Betânia
Ambiental: Alfazendo-Eco Rede
Jurídico: Fink Mobility
Empreendedorismo: Música
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Áreas de atuação

Comunicação
Ambiental
Jurídico
Beleza
Empreendedorismo



2. Ascensão dos educadores ao curso superior:
André Edgard  e  Ellen Marques  ambos  ex-alunos  do Projeto  Luz  de 2017 e  educadores  do
Projeto Luz 2018, conquistaram uma vaga no curso superior, respectivamente Audiovisual e
Comunicação Social. 

3. Apoio do Brazilfoundation 
O período de estágio se tornou muito mais potente para os alunos e para a instituição após
apoio  do  Brazilfoundation,  através  de  edital  conquistado,  possibilitando  compra  de
equipamento e novas oportunidades institucionais.

4. Realização do Video Institucional da ASVI
A experiência  do estágio  resultou  no  vídeo  institucional  da  ONG,  realizado  pelos  próprios
alunos do projeto. Este vídeo foi o primeiro da instituição a ter 6,7 mil pessoas alcançadas.

5. Modelagem do Portal Comunitário da Cidade de Deus
O Portal Comunitário será lançado dia 11/12/2018  com a participação de 3 alunos do projeto.

Depoimentos

Thiago Luis Ferreira Ramos, 17 anos: “O curso simplesmente é um caldeirão de sabedoria, eu
achava que iria aprender apenas a comunicação, mas isso bem mais além com várias reflexões.
Foi algo que me conquistou demais, e não só pelo conteúdo que é passado, mas também pela
forma como os professores acreditam e apoiam 100% os projetos e ideias que todos os alunos
têm em mente, o que motiva mais e mais. O meu empenho e dedicação é o resultado do que
eles passam. Espero que eu possa repassar aquilo que me foi ensinado e usar a arma chamada
comunicação  para  ajudar  a  nossa  comunidade,  seja  pelo  portal  ou  outro  meio  de
comunicação.”

Thamires Arruda dos Reis, 17 anos: “Minha expectativa era bastante positiva e realmente o
curso  foi  muito  bom,  bem  dinâmico  e  proveitoso  com  ótimos  conteúdos  esclarecedor,
encontrei muitas informações relevantes para a minha atuação profissional e para minha vida
pessoal. Foi ótimo! A equipe está de parabéns.”

Ygor Abreu Dias, 19 anos: “Eu entrei no curso com intenção de conseguir me comunicar mais,
devido a minha vergonha isso me atrapalhava muito, e dentro do curso eu consegui minimizar
esse problema. Agora eu me sinto mais aberto a comunicação. Fora que consegui amizades,
consegui aprender coisas que eu não imaginava que era possível. E agora no estágio está sendo
muito  bom  para  exercermos  as  nossas  funções/aprendizados.  Espero  que  com  essas
experiências eu consiga abrir novas portas e tenho quase certeza de que conseguirei.”



Período de aulas - Audiovisual

Preparação do projeto de estágio – Vídeo Institucional de 16 anos



Thiago e Camila selecionados para jovem aprendizes da ASAB

Formatura Projeto Luz – Comunicação Crítica e Criativa


