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Caro universitário
O mundo não anda mesmo muito bem. Todo mundo sabe, todo mundo fala.
Mas o que é que nós podemos fazer para mudar isso? Temos que começar de
algum jeito. E já começamos, com os 8 Jeitos de Mudar o Mundo. Acredite!
Juntos nós podemos mudar a nossa universidade, a nossa comunidade, a
nossa cidade, o nosso país. Eu posso, você pode, nós podemos mudar o
mundo.

E o que são os 8 Jeitos de Mudar o Mundo?
Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores
problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do Milênio, que são os 8 Jeitos
de Mudar o Mundo. Esses objetivos, se alcançados pelos países, certamente
vão melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, pois uma única ação
pode ter diversas conseqüências: um projeto de voluntariado pode contribuir,
por exemplo, para o meio ambiente, para a saúde e para a educação.
Nesta publicação, há algumas dicas de como colocar em prática os 8 Jeitos de
Mudar o Mundo. Que tal formar um grupo e fazer um projeto de voluntariado?
Antes de começá-lo, responda às seguintes perguntas e mãos à obra:
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- Que problema vocês querem resolver?
- Quem vai ser beneficiado?
- Como resolver o problema?
- Onde e quando vai acontecer a ação?
- Quais os resultados esperados?

Se você realizar projetos que tenham relação com a sua faculdade, com
certeza os resultados serão melhores; além disso, você vai colocar em prática
os conteúdos da sua universidade. Procure também envolver um número
grande não só de universitários, mas também de professores e funcionários.
Aliança Brasil Universitário
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ACABAR COM A FOME E A MISÉRIA
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Você sabia que no Brasil há alimento suficiente para toda a população?
Apesar disso, no nosso país, 29% das pessoas estão abaixo da linha da
pobreza e apresentam deficiência alimentar.

Neste momento, milhares de pessoas estão passando fome no Brasil e no
mundo. A fome é conseqüência da pobreza e também a sua causadora. É
fundamental unir toda a sociedade para romper esse círculo vicioso; só dessa
forma será possível garantir a condição básica de direito à vida: viver sem
fome.
Aqui vão algumas sugestões bem criativas de como você e o seu grupo podem
atuar:
• Realizar uma campanha com folhetos, cartazes e visitas na
comunidade e em escolas, orientando sobre o que é uma boa
alimentação;
• Trabalhar junto a organizações sociais e famílias, mostrando como
aproveitar melhor os alimentos, evitando desperdícios;
• Incentivar a criação de hortas comunitárias e pomares;
• Fazer uma pesquisa e posteriormente montar um Mural da Cidadania
e disponibilizá-lo para a comunidade local divulgando ofertas de
trabalho, serviços (saúde, documentos, previdência, bolsa-família,
etc.), cursos de capacitação profissional e geração de renda;
• Realizar capacitações em organizações sociais e escolas públicas.
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EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
PARA TODOS

O Brasil é o sétimo país do mundo em número de analfabetos, sendo que 18
milhões destes nunca passaram pela escola.

Não há o que discutir: todos têm direito à educação de qualidade. Entretanto,
não é bem isso o que acontece, pois muitas pessoas não chegam a completar o
ciclo básico.
Como atuar:
• Formar um grupo de voluntários que possam ensinar diferentes
matérias nas escolas públicas;
• Realizar pesquisas junto às escolas públicas para identificar os
alunos que estão faltando muito às aulas e traçar uma estratégia
para incentivá-los a voltar a freqüentar a escola;
• Construir e manter bibliotecas, videotecas ou brinquedotecas na
comunidade, escolas ou organizações sociais. Organizar campanhas
de arrecadação de livros, vídeos e revistas;
• Fazer um levantamento dos analfabetos de um bairro e incentivá-los a
freqüentar um curso de alfabetização;
• Organizar atividades recreativas e esportivas, que também são
educativas. Disciplina, respeito e cooperação podem ser reforçados
nesses momentos;
• Dar aulas para pessoas que não tenham o Ensino Fundamental ou
Médio concluído. É possível utilizar a metodologia do Telecurso 2000;
• Realizar concursos de redação e oficinas de leitura para compreensão
de textos, em escolas próximas;
• Promover cursos, palestras, ciclos de debate sobre temas culturais.
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IGUALDADE ENTRE SEXOS E
VALORIZAÇÃO DA MULHER

No Brasil, as mulheres chegam a ganhar até 40% menos que os homens para
exercer o mesmo trabalho.

A história do mundo nos mostra que durante muito tempo os homens e as
mulheres não tinham os mesmos direitos e deveres. Em alguns países isso
ainda acontece. Em outros, as mulheres conquistaram direitos que antes lhes
eram negados.
Parece um assunto muito difícil, mas algumas ações podem ajudar:
• Identificar e divulgar novas oportunidades de trabalho para mulheres
em atividades consideradas masculinas;
• Promover ações na comunidade e em organizações sociais que
estimulem as mulheres a buscar alternativas de geração de renda;
• Divulgar na universidade e na comunidade que existem, nas grandes
cidades, centros de atendimento para mulheres, onde elas podem
denunciar a violência e ter um acompanhamento físico e psicológico;
• Promover palestras sobre empreendedorismo e trabalho cooperativo
para grupos de mulheres.
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REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E
MELHORAR A SAÚDE DAS GESTANTES
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No Brasil, a cada 1.000 crianças que nascem, 28 morrem antes do primeiro
ano de vida. E morrem mais de 2 mães a cada 1.000 nascimentos.

No nosso país muitas crianças morrem antes de completar o primeiro ano de
vida. As causas são inúmeras, como a desnutrição e a falta de
acompanhamento pré-natal. Uma saída que ajuda a reduzir a mortalidade
infantil é melhorar a saúde materna.
É fundamental fazer um trabalho de esclarecimento (folhetos, palestras,
visitas) em bairros e escolas públicas sobre temas que podem fazer toda a
diferença para as mães e para os bebês. Alguns temas que podem ser
escolhidos:
•
•
•
•

Informações sobre planejamento familiar;
Prevenção do câncer de mama e de colo do útero;
Gravidez de risco;
A importância dos exames e do acompanhamento médico pré-natal e
das vacinações do bebê;
• A importância da higiene na prevenção de doenças;
• Nutrição da mãe e do bebê;
• Aleitamento materno e cuidado infantil;
• Prevenção de acidentes domésticos;
• Orientação sobre os locais que prestam atendimento de saúde à
mulher;
• Creche na comunidade, onde as mães podem deixar os seus filhos
enquanto trabalham.
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COMBATER A AIDS, A MALÁRIA
E OUTRAS DOENÇAS
12

O Brasil tem o maior número de casos de malária das Américas e é o terceiro
lugar do mundo em incidência dessa doença.
Os casos de Aids, no entanto, diminuíram em quase todos os grupos. O único
grupo em que houve aumento foi o de mulheres dos 13 aos 19 anos.

Um dos maiores problemas mundiais são as doenças que atingem grande
número de pessoas, mas sabemos que é possível combatê-las.
Nós podemos levar muitas informações à comunidade, que certamente
contribuirão para a prevenção de doenças:
• Mobilizar e informar sobre o combate à Aids e outras doenças
epidêmicas (malária, dengue, tuberculose, febre amarela) na
universidade ou na comunidade;
• Informar sobre saúde sexual e reprodutiva para jovens e adultos e
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, em organizações
sociais e escolas públicas;
• Promover palestras em escolas e organizações sociais sobre cuidados
com a saúde física e mental, higiene e importância das vacinas;
• Fazer um levantamento sobre os serviços de saúde disponíveis, como
remédios, postos de saúde, centros de atendimento, e divulgá-los na
comunidade.
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QUALIDADE DE VIDA E
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Apesar de o Brasil ter aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta,
22 milhões de pessoas não têm acesso a água de boa qualidade.

O desmatamento, o desperdício de água e a produção excessiva de lixo são
alguns dos problemas mais graves enfrentados pela humanidade. Por essa
razão, cuidar do meio ambiente deve fazer parte do nosso dia-a-dia.
Todos nós somos responsáveis pelo ambiente. Algumas idéias de como
podemos ajudar:
• Desenvolver material explicativo, palestras e campanhas sobre o
consumo consciente, uso racional de água e energia, proteção aos
animais e preservação de áreas públicas;
• Implementar a coleta seletiva na faculdade, doando o que for
arrecadado para reciclagem. Disponibilizar a “tecnologia” de
reciclagem para escolas públicas e organizações sociais;
• Realizar mutirões de limpeza, plantação de árvores e flores em praças
do bairro;
• Criar corridas e gincanas que divulguem a importância do meio
ambiente para a manutenção da qualidade de vida. Nesses eventos,
realizar palestras e distribuir materiais informativos.
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TODO MUNDO TRABALHANDO
PELO DESENVOLVIMENTO

Muitas vezes a solução de um problema pode servir de resposta para outros,
principalmente quando pessoas, escolas, universidades, governos, sociedade
civil, empresas e organizações sociais trabalham juntos.
Forme um grupo com os seus amigos e colegas. Junte o pessoal e descubra o
que cada um gosta e quer fazer. Descubram juntos o talento de cada um e
dividam as funções. Mas lembre-se: todo mundo tem que se envolver, todos
são responsáveis pelo sucesso do projeto.
O grupo de voluntários pode:
• Mobilizar outros universitários a participar desse movimento;
• Criar um centro de voluntariado dentro da universidade que seja a
interface entre universitários e organizações sociais;
• Realizar palestras para o incentivo ao voluntariado na própria
faculdade, em escolas e na comunidade;
• Criar programas de desenvolvimento comunitário e de incentivo à
participação social;
• Organizar campanhas e programas de valorização da vida e de defesa
de direitos.
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Universitários de todo o Brasil já estão desenvolvendo projetos de voluntariado
que buscam alcançar os Objetivos do Milênio da ONU. É surpreendente o
quanto já foi feito nesse sentido e como os universitários, de forma criativa e
inteligente, encontraram jeitos de mudar o mundo.
Os grupos de universitários que desenvolvem projetos de voluntariado
reforçam a sua responsabilidade social e podem contribuir para o Brasil
alcançar os Objetivos do Milênio.
Eu posso, você pode, nós podemos mudar o mundo!
Se você e o seu grupo já desenvolvem algum projeto de voluntariado
relacionado a um ou mais Objetivos do Milênio, que são os 8 Jeitos de Mudar o
Mundo, envie um e-mail para alianca@educar.com.br.
Se ainda não existe nenhum projeto na sua universidade, que tal começar
agora?
O Brasil vai apresentar um relatório em setembro de 2005, na Assembléia
Geral da ONU, com as ações que estão sendo feitas no país.
Vamos mostrar o que os universitários do Brasil estão fazendo!
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Aliança Brasil Universitário
Em 2004, a Fundação Educar, o Faça Parte e o UniEthos, com o
desenvolvimento operacional da Neurônio Consultoria, uniram-se para
constituir a Aliança Brasil Universitário, que pretende dar oportunidades para
o universitário desenvolver e exercitar a sua cidadania, desde o ingresso na
faculdade até a formatura.
A Aliança quer promover entre os universitários conceitos e vivências sociais
que contribuam para a sua atuação no desenvolvimento social, econômico e
ambiental do país.

Visite o site:
www.aliancabrasiluniversitario.org.br
e conheça os projetos que compõem a Aliança:
Trote da Cidadania, Jogo da Cidadania, Prêmio
Ethos-Valor e Capacitação de Empresas Juniores
em Responsabilidade Social.
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