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Fruto de uma parceria entre a Universidade 
de Brasília (UnB) e a Oscip União Planetária, 
o Movimento 2022: O Brasil que Queremos 
foi criado em 2015 com a proposta de 
repensar o Brasil. 

O objetivo do projeto é fazer uma reflexão 
sobre o cenário atual do Brasil a partir de 
muitas perspectivas, para então debater, 
propor soluções para os problemas 
atuais e traçar novos caminhos para uma 
melhora do país até 2022, ano em que 
será comemorado duzentos anos de 
independência.  Para isso, o grupo aposta 
em Grupos de Estudos (GEs), um espaço 
de diálogos construtivos entre acadêmicos, 
profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento, representantes do governo, 
da sociedade civil e todas as pessoas que 
aderirem ao 2022. 

Alicerçado em princípios básicos, essenciais, 
de liberdade de pensamento, atuação 
suprapartidária e supra-religiosa, centrado 
em uma postura ética e humanista, o 
Movimento conta com dez GEs consolidados, 
que contemplam pautas ligadas à Saúde, 
Educação, Ciência e Tecnologia, Ecologia 
e Sustentabilidade, Meios Comunicação, 
Política, Relações Internacionais, Economia, 
Ética e Construção Geográfica do Espaço. 
Cada um desses grupos é norteado por 
perguntas-chave e possui, em geral, um 
coordenador e dois coordenadores adjuntos 
que conduzem os encontros e estudos.

COMO PARTICIPAR

Para participar dos Grupos de Estudos 
e do Movimento 2022: O Brasil que 
Queremos como um todo, primeiramente o 
interessado deve preencher um formulário 
no site www.2022brasil.org.br e selecionar 
o grupo ou grupos de seu interesse. Depois, 
é só começar a participar das discussões e 
atividades, que acontecem em sua maioria 
no Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo), 
ao lado da reitoria da UnB. (Ver agenda 
completa no site do Movimento).

PARCERIAS

O Movimento atualmente conta com 
a parceria da Universidade Católica de 
Brasília; Centro Universitário do Distrito 
Federal (UDF); Instituto Federal de Brasília 
(IFB); Universidade Internacional da Paz 
(Unipaz); Centro Universitário de Brasília 
(UniCEUB); Instituto de Educação Superior 
de Brasília (IESB); Empresa Brasileira de 
Agropecuária (EMBRAPA); Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); Movimento todos 
pela Educação,  Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil em Brasília (OAB/DF); 
Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior 
no Brasil (Andifes) e Associação Brasileira 
dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem).

Isaac Roitman
Presidente da “Comissão 2022:  
O Brasil que Queremos”

APRESENTAÇÃO
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MUITAS  PESSOAS  RECLAMAM DA FALTA DE OPORTUNIDADE 
DE MANIFESTAR A SUA OPINIÃO NAS QUESTÕES QUE ESTÃO 
EM DEBATE, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. AGORA, VOCÊ 
NÃO TERÁ DESCULPAS. VOCÊ PODERÁ, NÃO SÓ DIZER O 
QUE PENSA, MAS FORMULAR PROPOSTAS DE COMO DEVE 
SER FEITO O ENCAMINHAMENTO DE SUAS IDEIAS. 

OBJETIVOS

a) Analisar as medidas necessárias para 
alcançar “o Brasil que Queremos”, com 
vistas especialmente a celebração do 2º 
Centenário da Independência em 2022;

b) Unir o conhecimento acadêmico com 
os desejos, anseios e perspectivas da 
sociedade, em busca de soluções para os 
diversos problemas da humanidade;

c) Abrir espaço para que cada inscrito 
no projeto possa dizer o que pensa, 
participar de diálogos construtivos e propor 
encaminhamentos práticos;

d) Pautar a sociedade na análise dos temas 
em estudo.

METODOLOGIA

a)..Constituição de grupos de estudos, 
alicerçados em diálogo construtivo, 
harmonioso e sadio, voltados para a busca 
de alternativas que possam melhorar a 
situação do povo e do país;

b)..Formação de grupos de estudos, 
mediante inscrições, que evoluirão para 
palestras, seminários, que serão realizados 
preferencialmente em espaços das entidades 
parceiras, bem como para programas de 
televisão, publicações diversas (livros, artigos, 
etc), que divulguem os estudos e pesquisas, 
inclusive com a utilização das mídias sociais;

c)...Número ilimitado de grupos, dependendo 
da demanda. É permitida a inscrição em mais 
de um grupo;

d) Reuniões mensais presenciais;

e)..Manifestação por email sobre as 
questões em pauta;

f)  Decisões consensuais. Não haverá votações; 
ninguém, individual ou coletivamente, é 
dono da verdade;

g) Busca de encaminhamento prático das 
decisões consensuais;

h) Participação prioritária de professores, 
ex-professores, alunos e ex-alunos das 
instituições que integram o Movimento, 
aberta, no entanto, para outras entidades, 
públicas e privadas, coletivos, cidadãos e 
jovens interessados; 

i) Convites para as personalidades mais 
significativas da sociedade e a todos 
que possam contribuir com os estudos e 
pesquisas;

j) Convite – e liberdade de participação - 
a entidades nacionais e internacionais, 
públicas e privadas, que aceitem as 
condições de trabalho estabelecidas;
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INSCREVA-SE NO SITE:  
www.2022brasil.org.br

“A BOA COLHEITA DEPENDE DA 
CORRETA SEMEADURA”

“SÓ TEREMOS O QUE FIZERMOS”

K) Atuação em parceria da UnBTV 
(Brasília) com a TV SUPREN, braço de 
comunicação da União Planetária, para 
a gravação e transmissão de entrevistas, 
painéis, ações e eventos do “Movimento 
2022: O Brasil que Queremos” (em cidades 
como Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e 
Goiânia);

L)..Todo o trabalho será voluntário, não 
havendo contratação de funcionários 
ou empregados, nem transferência de 
recursos para outras entidades. 

PRINCÍPIOS

a)  Absoluta liberdade de pensamento; 

b) Atuação suprapartidária, supra-reli-
giosa e supra-ideológica;

c)  Em todos os estudos deve perpassar 
uma postura ética e humanista;

d)  Priorização do diálogo e não do deba-
te; atuação com maturidade, buscando 
entender o outro e encontrar um deno-
minador comum.

GRUPOS INICIAIS

1. Ética: a sobrevivência da humanidade, 
o saudável relacionamento entre os seres 
humanos entre si e a natureza, são indis-
pensáveis;

2. Educação: a educação adequada para 
o mundo atual, ultrapassando as frontei-
ras do conhecimento formal para buscar 
a criatividade, a plenitude da realização 
humana;

3. Ecologia e Sustentabilidade: a impor-
tância do que existe de real, efetivo, para a 
correta preservação da vida;

4. Social/Econômico: a constituição de 
uma organização social justa, equânime, 
onde todos os cidadãos tenham a oportu-
nidade de uma vida condigna;

5. Reforma Política: a importância de um 
conhecimento profundo sobre a melhor 
forma de organização social; a necessida-
de do aprimoramento democrático;

6..Meios...de...Comunicação:..examinar 
com profundidade, por sua importância, 
especialmente a ética nas comunicações;

7. Saúde: a importância da saúde física e 
planetária;

8. Ciência e Tecnologia: a ciência a serviço 
do bem;

9. Construção Geográfica do Espaço: a 
utilização dos espaços de forma justa e 
democrática;

10. Relações..Internacionais:..saudável re-
lação internacional entre as nações. 

11. Grupo de Estudos para Paz e os Direitos 
Humanos

P G .  0 5



COMISSÃO “2022: 
O BRASIL QUE QUEREMOS”

ESTRUTURA  
ORGANIZACIONAL 

MEMBROS DA COMISSÃO

Universidade de Brasília - UnB 
Isaac Roitman;
Fernanda Antonia Fonseca Sobral; 
José Córdova Coutinho;
Luiz Fernando Molina.  

União Planetária - UP 
Ulisses Riedel;
Fernando Freitas;
Rogério Fontes de Resende.

CRIADA POR ATO DO MAGNÍFICO REITOR DA 
UNB, IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO

CONSELHO CONSULTIVO

Aldo Paviani - Professor Emérito da Univer-
sidade de Brasília / Companhia de Planeja-
mento do Distrito Federal (Codeplan);

Barbara Freitag Rouanet - Professora Eméri-
ta da Universidade de Brasília / Membro da 
Academia Brasileira de Filosofia;

Ellen Fensterseifer Woortmann - Professo-
ra aposentada da Universidade de Brasília / 
Pesquisadora associada da Universidade de 
Brasília e da Universidade de Oslo;

• Comissão Geral, constituída por Ato do 
Magnífico Reitor da UnB;

• Conselho Consultivo, constituído por 
personalidades convidadas;

• Colegiado, constituído pelos 
Coordenadores dos Grupos de Estudos;

• Secretaria Executiva. 
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Ennio Candotti - Ex-presidente da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência 
/ Coordenador do Museu da Amazônia;

Heitor Gurgulino de Souza - Ex-reitor da 
Universidade Federal de São Carlos / ex-
-reitor da Universidade das Nações Unidas 
/ Presidente da World Academy of Arts & 
Sciences;

Lucio Renno - Professor da Universidade 
de Brasília / Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal (Codeplan);

Mozart Neves Ramos - Ex-reitor da Univer-
sidade Federal de Pernambuco / Diretor 
do Instituto Ayrton Senna;

Otavio Guilherme Cardoso Alves Velho - 
Professor Emérito de Antropologia Social 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
/ Presidente de Honra da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência; 

Rosa Ester Rossini - Professora Titular apo-
sentada de Geografia da Universidade de 
São Paulo / Doutora Honoris Causa da Uni-
versidade Federal de Rondônia;

Sergio.Mascarenhas.de.Oliveira - Coorde-
nador do Instituto de Estudos Avançados 
da Universidade de São Paulo - São Car-
los / Presidente de Honra da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência;

Swedenberger do Nascimento Barbosa 
- Ex-secretário-executivo da Casa Civil da 
Presidência da República / Correios; 

Venício Artur de Lima - Professor Titular 
aposentado de Ciência Política e Comuni-
cação da Universidade de Brasília / Pesqui-
sador Senior do Centro de Estudos Repu-
blicanos Brasileiros (CERBRAS).
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GRUPOS E 
PERGUNTAS 
INICIAIS
CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

1. Que modelos de governança para ciên-
cia, tecnologia e inovação podem ser de-
senvolvidos, a fim de aumentar o grau de 
participação da sociedade civil nos des-
tinos dessas áreas do conhecimento no 
Brasil?

2. De que modo se pode articular as uni-
versidades e demais instituições de 
pesquisa a vários outros setores da so-
ciedade, com vistas a diminuir as desi-
gualdades sociais?

COORDENADORAS:   
FERNANDA SOBRAL E CELINA ROITMAN
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3. Como a ciência, a tecnologia e a inova-
ção podem ajudar na solução de proble-
mas práticos importantes na sociedade 
brasileira, como a melhoria da qualidade 
da educação, da mobilidade urbana, da 
redução drástica da violência nos gran-
des centros urbanos, da saúde da mulher 
e da integração social, e da segurança ali-
mentar, por exemplo?

4. Que programas de pesquisa que inte-
gram diferentes áreas do conhecimento 
podem ser formulados para auxiliar os 
menos favorecidos da sociedade? E como 
aproximar os centros de pesquisa e as 
universidades do contexto real da vida 
das populações?
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CONSTRUÇÃO GEOGRÁFICA 
DO ESPAÇO

1. Com que medidas a Sociedade (governo, 
empresas, cidadãos) podem reduzir as desi-
gualdades socioespaciais em nossas cidades, 
sobretudo nas metrópoles?

2. A evolução urbana e regional demonstra 
desrespeito aos biomas e tudo o que repre-
sentam em termos de água potável, flora, fau-
na (biodiversidade). Em que medida a escola 
é instrumento eficaz para educar as crianças 
sobre a necessidade de manter os biomas 
para o futuro da vida nas regiões e cidades 
do continente americano e do mundo?

3. No caso da Área Metropolitana de Brasília, 
o modelo polinucleado de povoamento teve 
vantagens ambientais e econômicas, sobre-
tudo porque resolveu parte do problema de 
moradia nas Regiões Administrativas (RAs). 
Todavia, não se supriu cada RA com locais 
para trabalhar. Como reduzir os deslocamen-
tos para o trabalho, pois a equação morar e 
trabalhar no mesmo local não foi a tônica do 
planejamento urbano de algumas décadas 
até os dias correntes?

COORDENADORES:  
ALDO PAVIANI E NELBA AZEVEDO PENNA
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ECOLOGIA E  
SUSTENTABILIDADE

1. Que modelos de geração de energia limpa já são viáveis 
para implantação imediata, e que pesquisas apontam 
como perspectivas para o futuro?

2. Quais os modelos possíveis para tornar as cidades livres 
de poluição. Cidades saudáveis deveriam respeitar que 
outros parâmetros para serem consideradas saudáveis e 
sustentáveis?

3. Como restabelecer relações mais próximas entre a 
cidade e o campo na era da hiperurbanização?

4. Qual o nível de sucesso do ativismo contemporâneo 
pela sustentabilidade? Em que medida estamos 
conseguindo extinguir as atitudes ecologicamente 
disfuncionais de pessoas, empresas e governos que 
ameaçam nosso futuro?

5. Quais os novos conceitos e valores que podem nos 
orientar para a sustentabilidade?

COORDENADORES:  
MARCO AURÉLIO BILIBIO, ERIK BEHR E MARIA BEATRIZ MAURY 
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EDUCAÇÃO

1. Quais medidas cabíveis 
para tornar a escola um es-
paço possibilitador da cria-
ção e do desenvolvimento 
de pensamento crítico e do 
compromisso capazes não 
só de questionar os valores 
e comportamentos vigen-
tes, como também de criar 
condições para que emer-
jam e se formem valores 
e ações mais equitativos, 
justos, éticos e capazes de 
promover atitudes funda-
mentadas na igualdade e 
na solidariedade?

2. Como ampliar a expe-
riência de aprendizagem 
para ir além do estrita-
mente local, cotidiano e 
escolar, para o comunitário, 
nacional, internacional e 
planetário? Como promo-

COORDENADORES:  
ISAAC ROITMAN, LUCIANO MENDES FARIA FILHO E JANINE COSTA

ver práticas pedagógicas 
que favoreçam uma visão 
sistêmica que amplie a ex-
periência de aprendizagem 
para uma responsabilidade 
social que vise a melhoria 
da realidade em todos os 
seus âmbitos?

3. Qual o paradigma educa-
cional mais adequado para 
abordar a sustentabilidade, 
desenvolvendo processos..
permanentes de..auto-e-
co-organização, entre as 
necessidades pessoais, as 
necessidades dos seme-
lhantes, as necessidades do 
contexto social e as exigên-
cias da vida no planeta?

4. Como reencantar a  
educação, fazendo da escola 
um local atrativo, no sentido 
de diminuir a evasão escolar? 
Como proporcionar um es-
paço educacional com con-
dições que tornem possíveis 
os processos de aprendiza-
gem baseados em motiva-
ções intrínsecas associadas a 
experiências prazerosas, ale-
gres e satisfatórias?
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5. Como estabelecer políticas públicas vol-
tadas para a valorização da docência, com 
programas de desenvolvimento continua-
do para professores? Como implementar 
planos de treinamento e desenvolvimento 
com os docentes baseados em novas prá-
ticas pedagógicas voltadas a mudança do 
sistema educacional reduzido a um sim-
ples processo de armazenamento de in-
formação, para um sistema de processos 
humanizados e voltados para as dimensões 
criativas, perceptivas e valorativas do corpo, 
mente e espírito do aprendente?

6. Como estabelecer uma pedagogia das 
virtudes e fomentar a criação de um mode-
lo civilizatório virtuoso?

7. Como atuar para que uma educação de 
qualidade chegue a todos os brasileiros? De-
verá ser apoiada a federalização da educa-
ção de base, deslocando a responsabilidade 
dos municípios para o governo federal?
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ÉTICA

1. Nas suas relações entre si os seres hu-
manos se orientam para agir por meio de 
valores. Quais, na atualidade, no Brasil e no 
contexto em que o Brasil se situa, os valo-
res que formam a subjetividade e a inter-
subjetividade que podem orientar a ação 
ética dos brasileiros e brasileiras?

2. Em sentido mais geral, a Ética pode 
ser compreendida como uma condição 
de orientação para a conduta de sujeitos 
tornada objetiva pela mediação de ins-
tituições; mas o conteúdo do ato ético, é 
subjetivamente, de dimensão da moral, 
ainda que esta possa ser constituída pelas 
características do ambiente no qual a nos-
sa subjetividade se forma (moral de classe, 
moral religiosa, etc). Dada a nossa origem 
econômica, social, política e jurídica, fun-
dada na experiência colonial – patrimonia-
lista, patriarcal, racista, machista – de que 
modo os valores éticos se deslocam des-
sa origem hierárquica, de privilégios, para 
uma convivência democrática, apoiada 
em direitos?                                                                              

COORDENADORES:  
JOSÉ GERALDO DE SOUZA JUNIOR E MAURO NOLETO

3. Considerando a relação necessária entre 
meios e fins, dado que os valores são a con-
dição necessária que orientam a vida ética, 
quais devem ser as diretrizes dos meios 
que permitam a realização desses fins?

4. Numa comunidade ética, assentada em 
valores, de que modo devem se correlacio-
nar as condições de desenvolvimento eco-
nômico, social, político e jurídico quando 
se trate de estabelecer diretrizes para as 
estratégias de acumulação e de distribui-
ção da riqueza solidariamente produzidas?

5. Numa comunidade ética qual o valor 
que se deve atribuir ao agir político?
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MEIOS DE  
COMUNICAÇÃO

Dois séculos de um Brasil independente, 
marco para se repensar o cenário midiático 
nacional.e,.em torno do mesmo, .formular-
mos, coletivamente, uma questão central:

1. No Brasil, a mídia, ou seja, o conjunto 
dos meios massivos de comunicação, tem 
servido à sociedade brasileira, ou mais se 
tem servido dela em seu proveito, quase 
que exclusivamente mercadológico?

2. Têm os meios massivos de comunicação, 
no Brasil, seguido os preceitos que a seu 
respeito emanam da própria Constituição 
Federal, quando lhes demanda foco prio-
ritário na informação, educação e cultura?

3. Existe, de fato, no que se refere aos meios 
de radiodifusão, uma complementaridade 
entre as concessões para fins privado, esta-
tal e público?

4. Existe, publicamente, alguma prestação 
de contas; alguma contrapartida que se 
conheça, para as concessões de canais de 
rádio e televisão?

5. Por que as renovações de concessões de 
canais de rádio (dez anos) e de TV (15 anos) 
se dão ‘automaticamente’ sem que a popu-
lação saiba se houve alguma avaliação de 
mérito, quanto aos serviços que lhe foram 
prestados por parte dos concessionários?

6. Por que não há simetria na oferta de 
conteúdos midiáticos (de rádio e TV, espe-
cialmente) no que se refere à trilogia clás-
sica: informação, educação e diversão?

COORDENADORES:  
LUIZ GONZAGA MOTTA, PEDRO JORGE DE CASTRO E JAIRO FARIA

7. Por que o Estado brasileiro (por meio de 
sucessivas administrações federais, esta-
duais e municipais) é pródigo em agenda-
mento publicitário na mídia “comercial” e 
extremamente sovina quando se trata da 
sustentabilidade da mídia não-comercial?

8. Por que o Estado brasileiro paga pela vei-
culação de campanhas públicas, incluindo 
as sanitárias, em canais de comunicação 
que são concessões públicas?

9. Por que é tão fluente a relação mídia so-
ciedade, mas é tão precário o sentido inver-
so desta relação, ou seja, sociedade mídia?

10. Por que os entes públicos de comu-
nicação, a exemplo da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC) e TV Cultura são tão 
precarizados em suas condições de funcio-
namento, produção, difusão e abrangência?

11. Por que um país independente como 
é o Brasil ainda é tão colonizado em seu 
imaginário por produtos “enlatados” e no-
tadamente voltados para a difusão de ce-
nários de violência e de solução de anseios 
e conflitos por meio da violência?
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POLÍTICA

1. Uma reforma política é suficiente para 
resgatar a legitimidade e a credibilidade 
da política?

2. É necessário e recomendável ampliar 
a democracia direta e fortalecer a 
democracia participativa?

3. Do que deveria tratar uma reforma 
política, além dos sistemas eleitoral e 
partidário?

4. Qual aprimoramento democrático é 
possível e desejável ao nosso sistema 
político?

5. Devemos substituir ou aperfeiçoar o 
sistema representativo: por que e em que 
dimensões?

6. A democratização das informações 
e da comunicação são indispensáveis a 
uma reforma política?

COORDENADORES:  
ANTONIO RODRIGO MACHADO, ANTÔNIO AUGUSTO QUEIROZ,  
JOSÉ ANTÔNIO MORONI E ALYSSON DE SÁ ALVES
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RELAÇÕES  
INTERNACIONAIS 

Quais são os maiores desafios nas relações 
internacionais que precisamos enfrentar 
para impulsionar e acelerar o processo ci-
vilizatório da humanidade?

2. Como deter e começar a reduzir a amea-
ça de colapso do Planeta Terra, tanto do 
ponto de vista da natureza, quanto da so-
ciedade humana?

3. A Carta das Nações Unidas, pela primei-
ra vez na história humana, proíbe a guerra 
como meio de solucionar conflitos entre as 
nações e estabelece como válida apenas 
a solução pacífica das controvérsias. Como 
garantir a prevalência desses princípios 
ainda no século XXI?

COORDENADORES:  
JOSÉ MONSERRAT FILHO, ROBERTO GOULART MENEZES E THIAGO GEHRE GALVÃO
 

4. Como democratizar as relações internacio-
nais e o avanço da ciência, tecnologia, educa-
ção e cultura em todo o mundo, garantindo a 
universalidade dos direitos humanos?

5. Qual deve ser o papel do poder público 
e do poder privado nas relações interna-
cionais no esforço para beneficiar todos os 
países e povos?

6. Como fortalecer as interações multilate-
rais, o direito internacional e o estado de 
direito nas relações internacionais?

7. Qual deve ser o papel do Brasil nos em-
bates por relações internacionais solidárias 
e construtivas?”
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SAÚDE

1. Por que a saúde pública brasileira está 
sempre tão ruim e deficiente?

2. A que podemos atribuir tal situação?

3. O que fazer para mudar isso?

COORDENADORES:  
GENIBERTO PAIVA CAMPOS  
E ROMERO BEZERRA BARBOSA
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1. Qual a atuação adequada em relação aos moradores de rua? O que pode ser feito de 
concreto?

2. A bolsa família deve ser ampliada ou reduzida? Deve haver uma substituição gradual da 
bolsa família por uma bolsa capacitação?

3. Como resolver a questão do desemprego?

4. A economia solidária é um caminho adequado a ser percorrido?

5. Como resolver a questão do superávit primário? E a questão do pagamento do serviço 
da dívida? Deve ser feita uma auditoria cidadã da dívida?

6. A economia deve cuidar da distribuição da riqueza e da renda? O que o modelo tributário 
tem a ver com essa questão?

SOCIAL/ECONÔMICO
COORDENADORES:  
MARIA LUCIA FATTORELLI E CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA
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DIRETRIZES PARA OS GRUPOS  
DE ESTUDOS DO MOVIMENTO 
“2022: O BRASIL QUE QUEREMOS”

1. Fundamentalmente, deverão ser obser-
vados os princípios do projeto:

a. Absoluta liberdade de pensamento;
b..Atuação suprapartidária, supra-religio-
sa, supra-ideológica, o que significa que 
não serão admitidas e consideradas ma-
nifestações político-partidárias, defesas 
ou ataques a pessoas, políticos, partidos, 
agrupamentos e as religiões;
c. Em todos os estudos deve perpassar 
uma postura ética e humanista;
d. Priorização do diálogo e não de deba-
te. Atuação com maturidade, buscando 
acolher e entender o outro, na busca de 
encontrar um denominador comum;

2. Todos os grupos de estudos terão um 
Coordenador e dois Coordenadores Ad-
juntos, objetivando a regularidade das reu-
niões mensais presenciais, agendadas pelo 
Coordenador;

3. Os Coordenadores e os Coordenadores 
Adjuntos serão credenciados pela Comis-
são UnB/União Planetária;

4. A organização das reuniões e das per-
guntas estará a cargo do Coordenador. O 
Coordenador envidará esforços para que 
todas as perguntas sejam atendidas;

 5. As perguntas ofensivas, que não estive-
rem em sintonia com o espírito do projeto, 
serão eliminadas pela coordenação;

6. Cada Grupo deverá ser integrado por, 
pelo menos, 5 (cinco) pessoas e não pode-
rá exceder 30 (trinta);

7. Quando ocorrer a inscrição de mais de 
30 (trinta) pessoas para um Grupo serão 
criados Grupos adicionais, devendo ser ob-
servados os mesmos números de partici-
pantes adotados para o Grupo Principal;

8. Os Grupos adicionais continuarão sob a 
coordenação do Grupo principal, que po-
derá criar novas coordenações para os Gru-
pos adicionais; 

9. Os procedimentos dos Grupos devem 
ser conduzidos em harmonia com a Co-
missão Geral;

10. As perguntas formuladas deverão ser 
respondidas pela via eletrônica, pelos inte-
grantes do Grupo, sem limitação do núme-
ro de páginas, mas necessariamente com 
um Resumo de no máximo 2.000 (dois 
mil) caracteres (com espaço).
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18....Serão constituídos Grupos de Encami-
nhamento estabelecendo as bases para a 
efetivação das propostas consensuais; 

19. A União Planetária produzirá peças de 
apoio publicitário, previamente aprova-
das pela Comissão, que serão afixados na 
UnB e nas Universidades que consentirem, 
como também produzirá panfletos para 
serem distribuídos na sociedade;

20. UnB TV e a TV SUPREN 

a. produzirão informações sobre o proje-
to, sobre as inscrições;
b. a partir do início das reuniões de es-
tudos dos Grupos, produzirão notícias 
mostrando a atividade dos Grupos e in-
formarão sobre a possibilidade de novas 
inscrições;
c. desde o início, passarão a produzir 
programas, no formato de entrevistas 
e painéis, sobre o trabalho desenvolvi-
do pelo projeto, buscando estimular as 
pessoas para o projeto e para pensarem 
sobre os temas em análise;

21. A UnB e a UP colocarão em seus sites e 
publicações notícias sobre o projeto e seu 
andamento;

22. Serão, em sintonia com a Comissão, 
organizados pelos Grupos, palestras, semi-
nários, conferências, gravações, para a te-
levisão e redes sociais sobre os temas em 
estudos;

23. A cada 06 meses deve ocorrer uma reu-
nião com todos os Coordenadores de Gru-
pos de Estudos, com a presença da Comis-
são Geral e representantes das entidades 
parceiras, para informar do andamento 
de cada Grupo de Estudo, das facilidades 
e dificuldades encontradas, permitindo o 
aperfeiçoamento dos trabalhos;

24. As reuniões dos Grupos e do Colegia-
do deverão ser realizadas em datas previa-
mente fixadas, com a participação do nú-
mero de inscritos que estiverem presentes;

25. Deverá ser mantido atualizado o con-
tato (email/telefone) com os membros dos 
Grupos e com todos os seus participantes.

11. O Coordenador e os Coordenadores 
Adjuntos deverão considerar como base 
de encaminhamento dos diálogos as ma-
nifestações constantes nos Resumos, fi-
cando em liberdade de examinar ou não 
os textos maiores;

12. As manifestações recebidas pela via 
eletrônica serão repassadas para todos os 
membros do Grupo;

13...Nas reuniões presenciais, que serão diri-
gidas pelo Coordenador ou, por delegação 
dele, por um Coordenador-adjunto, será dis-
tribuído um quadro indicando as manifes-
tações colhidas e aberto espaço para que 
os participantes se pronunciem. Deve-se ter 
presente, sempre, que o clima não deve ser 
o de debate - mesmo porque o debate afas-
ta as pessoas, as coloca em antagonismo -, 
e sim em clima de diálogo, procurando um 
ouvir, entender e acolher o outro, com serie-
dade, maturidade e boa vontade; ideias não 
se impõem, precisam ser acolhidas;

14. Não existe prazo para conclusões de 
trabalho. O importante é que ocorra um 
aprofundamento no estudo das respostas 
de cada indagação; atuação com profundi-
dade, sem pressa e sem pausa;

15.  Quando ocorrer mais de um Grupo, so-
bre o mesmo tema, as conclusões deverão 
ser estudadas e examinadas pelos Grupos 
em conjunto, com todos os Grupos que 
tratem da mesma temática;

16. O Coordenador do Grupo com auxílio do 
Coordenador-adjunto e outros voluntários, 
organizarão as respostas oferecidas às per-
guntas formuladas, produzindo um quadro 
que facilite a apresentação das mesmas ao 
conjunto dos integrantes do grupo, para es-
tudo, diálogo construtivo e tentativa de en-
contrar um consenso sobre o tema;

17. Não haverá votações. Haverá sempre a 
busca do consenso. O tema que não tiver con-
senso valerá como a oportunidade de uns e 
outros ouvirem e meditarem sobre as razões 
daqueles que pensam de maneira diferente;
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PLATAFORMA

É atribuído a Arquimedes a frase “dê-me 
um ponto de apoio e moverei o mundo”. 
O projeto da UnB “2022: O Brasil que 
Queremos” é o da tentativa da construção 
de uma plataforma, visando, com razão e 
sensibilidade, apoiar a edificação de um 
mundo melhor.

Em nossa sociedade materialista, indivi- 
dualista, consumista, voltada para o prazer,  
inexiste um suporte, uma plataforma su-
prapartidária, supra-religiosa, supra- ideoló-
gica, comprometida com o bem estar cole-
tivo, que ofereça as condições básicas para 
a transformação necessária e essencial. 

O poder econômico está centrado  insen-
sivelmente na busca de lucros, os partidos 
políticos envolvidos na disputa do poder 
e na luta partidária. Os governos estão as-
soberbados com os múltiplos problemas 
diários, as classes sociais direcionadas para 
as lutas coorporativas, as religiões, que 
por natureza estão comprometidas com 
o bem, não formam uma plataforma para 
uma atuação conjunta, eis que atuam iso-
ladamente umas das outras.

No dia em que o poder econômico per-
ceber que é muito mais vantajoso existir 
em um mundo de justiça social, em que os 
partidos perceberem que precisam ser in-
teiros e não partidos, em que os governos 
direcionem suas energias principalmente 
para o humano, em que as classes sociais 
entenderem que um mundo justo precisa 
ser justo para todos, em que as religiões 
acordarem para a importância de estarem 
irmanadas, trabalhando juntas pela espiri-
tualidade mundial, nesse dia todos os pro-
blemas serão de fácil solução.

Até que esse dia se torne realidade, é pre-
ciso que um grupo, mesmo pequeno, mas 
expressivo, una as suas forças em uma ta-
refa de mudar a mentalidade, de mudar os 
valores, saindo de uma perspectiva indivi-
dualista, materialista, para outra humanis-
ta, fundada na solidariedade humana. Não 
será preciso que mais da metade do mun-
do se transforme, para que o mundo seja 
transformado, mas é essencial que exista 
um núcleo forte, ousado, decidido, atuan-
do, inteligentemente, pela construção de 
um mundo melhor.
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Em boa hora a Universidade de Brasília 
(UnB) resolveu construir essa plataforma, 
constituindo a base para esse trabalho 
de gigantesca envergadura, assumindo 
a construção de núcleos de estudos, pes-
quisas e atuação isenta para aprofundar 
o conhecimento necessário para a edifi-
cação de um novo modelo civilizatório 
virtuoso, alicerçado na liberdade, na jus-
tiça na fraternidade humana, buscando 
encontrar o equilíbrio perfeito da liberda-
de com a ética, da justiça com a generosi-
dade e a compaixão, do desenvolvimento 
com a fraternidade ampla, inclusiva, efe-
tiva, concreta, humana.

Aproveitando o ensejo de que daqui a 7 
anos o Brasil estará comemorando o seu 
2º Centenário de Independência, a UnB 
lança o projeto “2022: O Brasil que Quere-
mos”. Nesses estudos, pesquisas e proje-
tos, alicerçados em diálogos construtivos, 
teremos oportunidade de examinar com 
isenção e profundidade as medidas ade-
quadas para a construção de uma Pátria 
livre, soberana, forte, saudável, que permi-
ta a vida de um povo feliz e honrado. 

Em todos os campos de atividades serão 
promovidos estudos e pesquisas. Para 
essa realização, além do espaço aberto 
para todos os que estiverem interessa-
dos, serão formulados convites para as 
pessoas e entidades mais sintonizadas 
com esses objetivos.

Certamente, esses estudos, pesquisas e a 
própria atuação precisam chegar ao co-
nhecimento público e, para isso, o projeto 
prevê a produção de programas televisi-
vos, para a internet, com a utilização da 
UnB TV e da TV SUPREN, como também 
serão produzidos vários modelos de pu-
blicações.

O projeto da Universidade de Brasília 
(UnB) em parceria com a União Planetária 
(UP) está fadado ao sucesso, pois investe 
naquilo que há de mais essencial para 
uma sociedade: os estudos, as pesquisas 
e atuações, com conhecimento científico 
e visão humanista, para a construção de 
uma Pátria digna para o povo brasileiro.

INSCREVA-SE NO SITE:  
www.2022brasil.org.br

“A BOA COLHEITA DEPENDE DA 
CORRETA SEMEADURA”

“SÓ TEREMOS O QUE FIZERMOS”
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PARCEIROS

Associação Nacional Dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior

União Planetária 

ESCRITÓRIO
SHS Quadra 2 Bloco J Loja 4
Galeria do Hotel Bonaparte
Telefone: (61) 3368-3421

UnB
Memorial Darcy Ribeiro 
(Beijódromo), ao lado da 
reitoria da UnB - Asa Norte  
(onde ocorrem encontros do 2022)

INSCREVA-SE NO SITE:  
www.2022brasil.org.br
2022brasil@gmail.com


