


Uma seleção em DVD do acervo mais recente e 
instigante do Canal Futura e indicações de outras 
fontes audiovisuais (filmes, documentários, sites etc.) 
com ênfase no recorte temático dos programas, 
valorizando o potencial provocador e reflexivo do 
acervo.

Somam-se a esse material, textos inéditos e produtos 
lúdicos produzidos para auxiliar nas ações de 
mobilização das instituições contempladas com a 
Maleta



Fruto de ações de articulação com 
instituições de referência, que associam 
parte de seus acervos ao projeto, a Maleta 
Futura não é um projeto finalizado. O 
acervo pode e deve ser complementado 
pelos usuários, estimulando nas 
instituições usuárias articulações inter-
comunitárias a partir das temáticas 
apresentadas.



As instituições que aderem ao projeto 
passam a contar com o apoio da equipe 
do Futura na implementação do projeto. 
Para ampliar o alcance do trabalho, duas 
versões do material são distribuídas:



Público prioritário:
• Escolas que atuam com ensino fundamental 

II e ensino médio
• OSCs que atuam com juventudes
• Rede de garantia de direitos
• Segurança pública
• Universidades parceiras do Futura, com 

coordenadoria de extensão (rede Futura)



Modelos de parceria:
• 1º modelo: parcerias com OSCs para 

implementação na rede das próprias instituições

• 2º modelo: Parceria com instituições para a 
implementação na rede Futura 

• 3º modelo: CIEds (3 completas) implementa em 
escolas de Educação Básica
Sala Futura implementa no seu entorno



Formas de atuação:

• Encontros presenciais:   4 encontros completas e 
básicas - planejamento, monitoramento, de 
alinhamento e avaliação; 

• Mobilização virtual:  Facebook para compartilhar 
atividades, informações, provocar para uso e 
estimular reflexões  + canal de comunicação direto 
com a equipe do Futura;

• Monitoramentos telefônicos;
• Avaliação externa.
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Para organizações parceiras:

• Convergência das ações públicas e privadas nos 
territórios, em torno do enfrentamento de problemas 
pactuados localmente;

• Diversidade e aprimoramento metodológico para 
aperfeiçoamento das ações das organizações;

• Contribuição do Futura para a qualidade dos debates 
entre organizações e redes na atuação em torno das 
causas através de sua programação;

• Contribuições sociais e educacionais do Futura para a 
ação das organizações;

• Desenvolvimento de tecnologias socioeducacionais.



Além de um site institucional, todas as instituições 
participantes passam a fazer parte do Mapa de 
Articulações do Canal Futura. O projeto conta 
também com um banco de dados com todas as 
informações de utilização do conteúdo coletadas 
através dos monitoramentos telefônicos realizados 
com as instituições participantes.



Facebook
www.facebook.com/maletajuventudesfutura

Instagram
@maletajuventudes

Site Futura
www.futura.org.br/maletas/maleta-juventudes/

Futura Play
www.futuraplay.org

Mapa de articulação
http://mapadarede.futura.org.br/



Maleta Beleza (piloto)

Lançamento e implementação: 2007
Maleta Meio Ambiente
Lançamento: 2008

Implementação: 2010 e 2011
Maleta Democracia
Lançamento: 2009

Implementação: 2011 e 2012
Maleta Saúde
Lançamento: 2012

Implementação: 2011 e 2012
Maleta Infância
Lançamento: 2013

Implementação: 2013 e 2014
Maleta Por que pobreza? 
Educação e Desigualdades
Lançamento: 2014
Implementação: 2014 a 2016

267

3291

27

maletas completas distribuídas 

maletas básicas

Estados contemplados



Entendemos os jovens como potência e 
protagonistas em processos e iniciativas 
que os envolvam.

Público Prioritário:
Juventude, Educadores, Policiais 
e Profissionais 
da saúde e do Judiciário. 

Objetivo geral:  Difundir e defender a cultura de 
direitos da juventude (Estatuto da Juventude).

Objetivos específicos: 
• positivar a representação social; 
• ampliar o conhecimento sobre os direitos;
• promover espaços de participação e engajamento 

para as políticas de cidadania endereçadas a essa 
categoria social.

Faixas etárias dos jovens:
15 a 20 anos 
21 a 29 anos



Objetivo: Difundir e defender a cultura de direitos da 
juventude (Estatuto da Juventude).

Para quem? Juventudes, coletivos de jovens, educadores e 
profissionais da saúde e do Judiciário.

Problemas 

• Juventude estigmatizada

• Privações de direitos

• Discriminação em espaços 

públicos

• Baixa reflexão sobre 

desigualdades 

• Dificuldade de acesso ao 

trabalho

• Desvalorização das 

iniciativas juvenis 

• Baixa participação política

Estratégias 
• Envolver jovens e adultos

• Incentivar o intercâmbio de 

atividades

• Mapear e disseminar iniciativas 

juvenis

• Conteúdo e formação alinhados ao 

enfrentamento dos problemas

• Visibilidade para o projeto e para as 

potencialidades das juventudes

Mudanças 

• Representação social 

mais positiva das 

juventudes

• Reforço da cultura de 

direitos

• Espaços mais 

qualificados de 

participação juvenil



• Oficinas de preparação: Novembro/16 a janeiro de 
2017

• Produção da Maleta Juventudes: Janeiro a maio de 
2017

• Formalização das parcerias e entrega das maletas 
fase 1: agosto de 2017

• Formação dos formadores, gestores e responsáveis 
pedagógicos: agosto de 2017

• Encerramento: dezembro de 2019
• Período de Implementação: Junho de 2017 a junho 

de 2019 (2 anos em cada instituição)
• Último monitoramento telefônico: 1º semestre de 

2020



• Caderno pedagógico com textos de apoio, 
sugestões de atividades, sinopses, etc

• Coletânea de programas
• Publicações complementares
• Provocações lúdicas

Tiragem:
• 30 Maletas completas
• 400 Maletas básicas



Regiões prioritárias: 
Recife

Fortaleza

Vitória

Goiânia

Belém

Manaus

São Paulo

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Brasília

Campinas

Porto Alegre

Curitiba

Florianópolis 

Salvador 

... e suas respectivas regiões 
metropolitanas.
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