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Olá!
Estamos apresentando o primeiro Boletim de Notícias do Parlamento Juvenil
do MERCOSUL. Por meio deste Boletim pretendemos transmitir as diferentes
novidades deste projeto educativo regional, que se propõe a chegar a toda a
população estudantil do MERCOSUL, com a discussão e a reflexão dos
problemas centrais na escola média de nossa região.
Este projeto, como seu nome indica, surge no âmbito do MERCOSUL como
fruto de longos anos de intercâmbio de experiências e de problemáticas da
escola média na América Latina. Concretamente, a coordenação de políticas
educativas no MERCOSUL começou a tratar do tema no ano 1992, com o
objetivo de ampliar este espaço que hoje se propõe como um âmbito de
integração cultural e de cidadania, transcendendo objetivos totalmente
comerciais.
A forma proposta pelo Parlamento Juvenil do MERCOSUL, para que você se
envolva diretamente na problemática, consiste em organizar o debate em
Parlamentos educativos, que se realizarão nas diferentes escolas que
participem da experiência, e nas quais os jovens possam discutir estas
questões num ambiente democrático, de tolerância e de respeito pela
diversidade e pelos direitos humanos. Seguindo esta orientação e atendendo
ao protagonismo que os jovens devem ter em espaços de integração latino
americana, alguns países membros ou associados ao MERCOSUL já vêm
realizando experiências muito enriquecedoras; por exemplo, na Argentina, os
Parlamentos de Escolas pela Paz; na Bolívia, o Plano Nacional de Juventudes
“Para Viver Bem”; No Uruguai, os parlamentos desenvolvidos pelo Grupo
Promotor da Participação Juvenil do Conselho de Educação Secundária; Na
Venezuela, a proposta "Escola como espaço comunitário para a Paz”; No Chile,
a experiência do Parlamento Juvenil de 1998.
No Brasil, há experiências em escolas municipais e estaduais de ensino médio
que organizaram Parlamentos Juvenis entre os estudantes.
Recolhendo estas experiências, o Parlamento Juvenil do MERCOSUL, propõe
a organização de Parlamentos Locais e a realização de um Congresso
Nacional que integre estas experiências para, finalmente, chegar a um
Parlamento Juvenil MERCOSUL de todos os países membros ou associados
ao MERCOSUL, que terá lugar no mês de Outubro na cidade de Montevidéu,
Uruguai.

Você sabia que no MERCOSUL foram identificados dois grandes problemas ou
desafios para o ensino médio? Um deles é que se considera o ensino médio
como parte fundamental do nível educativo obrigatório. Por outro lado, a
problemática do abandono dessa etapa da educação básica também se
apresenta no horizonte e no presente como um desafio importante ligado ao
anterior. Por isso existe um forte consenso na necessidade de debater que
mudanças se podem programar nas formas escolares tradicionais, assim como
que novas formas podem chegar a ser idealizadas, para que todos/as os/as
adolescentes e jovens tenham acessos ao ensino médio e permaneçam numa
escola que lhes possibilita passar por uma experiência educativa
enriquecedora e produtiva.
É por tudo isto que o MERCOSUL necessita da voz de todos os estudantes da
região, de sua voz, da de seu colega de curso, de aula, de colégio, ou seja, de
sua escola. Para melhorar e aprofundar a educação média em nossos países
precisamos do esforço de todos e todas, estudantes e docentes, para que
possamos refletir sobre o que é a escola média que queremos, por isso existe
o Parlamento Juvenil MERCOSUL e, por isso, você está sendo chamado a se
juntar com sua voz, com sua experiência, com sua vontade para construir a
escola média que queremos entre todos.
Convidamos você a ler este Boletim de Notícias, onde encontrará um resumo
das novidades que vão acontecendo em relação ao Parlamento Juvenil
MERCOSUL em toda a Região. Deixamos com você o primeiro número e nos
despedimos. Até a próxima entrega.
Até breve.
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Os Ministérios da Educação dos países membros do MERCOSUL tem em
mente situação atual da escola média e estão, totalmente, interessados no fato
de que sejam os próprios estudantes os que possam discutir estes problemas e
pensar em possíveis soluções. É em torno destas inquietudes que se constitui
o Parlamento Juvenil do MERCOSUL. Um dos compromissos assumidos pelo
projeto foi o de oferecer à comunidade estudantil uma página Web na qual os
estudantes possam comunicar suas idéias e inquietudes. Uma página onde
possa nos contar que escola média imagina para o seu país.
Na página (http://parlamentojuvenil.educ.ar), você encontrará informação sobre
o andamento do projeto, sobre como se programa o Parlamento Juvenil do
MERCOSUL em seu país, materiais de trabalho, novidades e um fórum que
será o lugar onde poderás participar e trocar propostas com jovens de todos os
países da região.

COLOQUE SUAS IDÉIAS
Esta é uma seção da página onde você poderá ser o protagonista do que
desejar comunicar. Apenas precisa se cadastrar e assim poderá colocar suas
idéias nessa seção, participar de debates, adicionar fotos, interagir e comunicar
com usuários de outros países que estão participando desta experiência. Além
disso, as opiniões colocadas neste espaço serão consideradas na elaboração
dos documentos oficiais do Parlamento Juvenil do MERCOSUL. Sua
participação é fundamental para fortalecer esta experiência!
DESCUBRA OS
ESTUDANTES:

MATERIAIS

PARA OS DOCENTES E

PARA OS

Em outra seção da página, você vai encontrar os materiais de trabalho em
formato PDF, tanto para os docentes como para os estudantes. Baixe esse
material e participe com seus colegas. Esta página foi pensada em você e para
você.
NOVIDADES:
Quando entrares na página poderás ficar a par das novidades de todos os
países participantes. Daí poderá ter acesso também aos Boletins de Notícias
que iremos partilhar com todos e todas. E, na seção Países Participantes,
poderá ter acesso à informação que seu país publicar em relação à
implantação do projeto em nível nacional, a agenda de eventos, as notícias
locais e dados de contato de seu país.
Esperamos que esta informação seja útil para suas inquietudes e esperamos
ter você a todo o momento, aqui, neste espaço que é o seu espaço... que é o
nosso espaço, a página no Parlamento Juvenil MERCOSUL.
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Segundo a informação que nos forneceram os distintos compatriotas dos
países vizinhos, e com base em notícias de diferentes meios eletrônicos e
gráficos, selecionamos um conjunto de fatos relativos a este projeto que
partilhamos com você, para contar como avança essa experiência que tem
como protagonistas a comunidade educativa da escola de ensino médio em
nossos países.
URUGUAI. O país prepara-se para nos receber em Outubro. Esperam com
muito entusiasmo o encontro do Parlamento Juvenil do MERCOSUL, em que
os estudantes selecionados participarão de uma experiência única e poderão
partilhar uma sessão do Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL).

PARAGUAI Neste quadro, no dia 12 de agosto do ano anterior, realizou-se, no
Paraguai, a Jornada Parlamentar Juvenil com o lema "Protagonismo da
Juventude no âmbito da Cultura de Paz".
ARGENTINA Em caminhada para a próxima reunião do Parlamento no
Uruguai, promove em todo o país a consolidação do projeto. Ao longo do ano,
o Parlamento Juvenil de MERCOSUL foi apresentado e teve seu lançamento
em La Matanza, a região mais povoada da Argentina e o mais populosa,
pertencente à Província de Buenos Aires. Também em Tigre, Vicente López e
San Fernando o projeto foi lançado para integrar o conjunto da população
estudantil da Província de Buenos Aires. Também se repetiu a experiência em
Lanús e Avellaneda, regiões dessa província. Mas o lançamento do Parlamento
não se limitou ao âmbito da região de Buenos Aires, e as autoridades do
Ministério Nacional da Educação, junto a seus pares, lançaram o Parlamento
nas províncias de San Juan, Catamarca, Misiones e outros pontos do país,
como Tucumán, alcançando, com essas atividades uma importante
repercussão nos meios de comunicação locais e nacionais.
COLÔMBIA. Anunciou a participação de 18 delegados na reunião do
Parlamento Juvenil MERCOSUL de Outubro no Uruguai. O país andino
envolveu–se com muita decisão neste processo. Em tal sentido, definiu este
ano uma agenda programática que publicaram na página do Ministério da
Educação do referido país (www.colombiaaprende.edu.co)
BRASIL Convencido de que o Parlamento Juvenil abrirá espaços de
participação que possibilitem o intercâmbio, a discussão e o diálogo entre
pares em torno de temas profundamente vinculados com a vida presente e
futura dos e das jovens, definiu uma agenda de trabalho para chegar
consolidado à reunião de Outubro do corrente ano no Uruguai.
Foram enviadas a todas as escolas de ensino médio brasileiras e às
respectivas Secretarias Estaduais de Educação o material informativo e de
divulgação do Projeto Parlamento Juvenil do MERCOSUL. Nesse momento,
as escolas estão enviando projetos a suas secretarias estaduais para a seleção
estadual.
Em agosto, será enviado ao Ministério da Educação do Brasil os nomes dos
três representantes estaduais do ensino médio e do professor para que
possam participar da Seleção Nacional, que ocorrerá em setembro, em
Brasília.
Também
foi
criada
uma
página
eletrônica
(http://www.emdialogo.uff.br/parlamento-juvenil) especialmente dedicada ao
Parlamento Juvenil para que os candidatos, alunos, professores e todos os que
se interessarem pelo tema possam ter informações e debater o assunto.
Nos próximos números iremos ter mais notícias. Continue acessando a página
e participando com suas idéias e sua vontade!

