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A Comunidade Nova Civilização, conhecida como Comunidade Cidadã, foi criada no 
ano de 2004 a partir de uma oficina de cidadania em ocasião dos 450 anos da 
cidade de São Paulo. Na oportunidade, participaram da oficina, jovens da Pastoral 
da Juventude, de Movimentos Sociais, grêmios de colégios, grupos culturais, 
coletivos ambientais e times de futebol.  
Formava se uma organização, fundada, organizada e gerida por jovens da periferia 
da zona sul de São Paulo. Apontou se como objetivo inicial: a partir do 
protagonismo juvenil alicerce de uma nova civilização buscar o desenvolvimento de 
comunidade periférica através de praticas e organização cidadã.  
Após o primeiro ano de atividades, foi realizado um seminário chamado Construindo 
uma Comunidade Cidadã, com o lema, “Uma nova organização é possível: a 
cidadania”, no qual foram definidos os eixos de ações para a difusão da cultura de 
cidadania na comunidade, que são:  
• Educação Cidadã  
• Cultura  
• Comunicação  
• Voluntariado  
• Políticas Públicas  
No final do segundo ano de existência, a Comunidade Cidadã fundara e coordenava 
a Grajaú em Rede pela Cidadania - Rede de entidades do distrito do Grajaú com a 
atuação focada na melhoria da qualidade da educação no distrito. A partir da 
atuação nesta Rede, houve a aproximação com o CENPEC (Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária) que culminou na parceria 
para a execução do Programa Jovens Urbanos no Território.  
O Programa Jovens Urbanos abriu as portas para a consolidação do trabalho da 
Comunidade Cidadã com juventude e educação. O acumulo pedagógico, ampliação 
do conhecimento do mundo juvenil e da educação e a potencializarão das redes de 
parceria são os grandes destaques das cinco edições de execução do programa, 
que também conta com o apoio da Fundação Itaú Social.  
Aproveitando do conhecimento acumulado nesse período acumulado nesse período 
a organização desenvolveu projetos paralelos ao PJU.  
A aproximação com os jovens e com o ambiente interno das Escolas nos fez 
perceber que temáticas como Cultura e Comunicação, quando bem divulgados, 
despertavam grande interesse.  
Percebemos que tínhamos conhecimento para desenvolver tais ações, pois nosso 
conjunto de oficinas em Educomunicação obteve reconhecimento como o Prêmio de 
Ponto de Mídia Livre pelo Ministério da Cultura. Os blogs, frutos dessas oficinas já 
receberam diversos prêmios. Nossas ações culturais proporcionam a formalização 
de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo e o MINC como Ponto de 
Cultura. Além disso, nosso programa de voluntariado tem parceria e é reconhecido 
pelo Centro de Voluntariado de São Paulo e no âmbito de Políticas Públicas 
coordenamos O GT de juventude da Rede Nossa São Paulo.  
Os bons resultados dessas ações nos estimularam a desenvolver este projeto. Mais 
que uma integração de saberes, entendemos que a Escola Livre de Cultura, 
Comunicação e Cidadania é o fruto de experiências bem sucedidas, com o bom 
nível de testes junto a jovens no ambiente escolar na busca pelo desenvolvimento 
sócio-cultural da juventude das periferias dos grandes centros urbano.  
 


