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RESUMO
O presente trabalho é fruto da pesquisa de Mestrado em Educação do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de são João del-Rei, vinculado à linha de
pesquisa Discursos e Produção de Saberes nas Práticas Educativas, e tem como objetivo
investigar os sentidos que os jovens militantes do Levante Popular da Juventude, participantes
ativos da construção da Semana da Solidariedade Nós por Nós, na Favela da Pedreira, em
Belo Horizonte, atribuem à sua condição de ser jovem e como (re) significam sua práxis
político-pedagógica no movimento formativo que constroem coletivamente. O Levante
Popular da Juventude é um movimento social de jovens cujo comportamento revela traços da
tradição da esquerda popular brasileira e latino-americana, por ter como teoria de sua ação
elementos da Educação Popular e técnicas de agitação e propaganda para a conscientização e
adesão de novos militantes. Nossa mirada teórico-metodológica tem como inspiração Mikhail
Bakhtin e sua teoria da enunciação e discurso, bem como Paulo Freire e sua teoria da ação
dialógica no processo de conscientização que se dá na e pela interação entre os sujeitos. A
partir das noções de diálogo, enunciação e discurso, sociologia da juventude, experiência e
práxis político-pedagógica nos movimentos sociais, lemos os jovens como produtores de
cultura e de ressignificações de práticas políticas. Valemo-nos da técnica da Pesquisa
Participante, uma abordagem predominantemente qualitativa que combina instrumentos de
pesquisa como questionários, entrevistas e observação em campo. O material privilegiado
para a análise serão as entrevistas de seis jovens integrantes da Célula da Pedreira que deram
a significação a três categorias analíticas. Em experenci(ação) da juventude do Projeto
Popular, interpretamos os sentidos objetivos e subjetivos da relação entre sujeito, experiência
e conscientização para a luta à luz da dialética da condição juvenil. Em quefazer do Projeto
Popular para o Brasil, adentramos a dimensão do projeto político e da teoria da ação que
medeiam a busca por um projeto de utopia. Em juventude em movimento: a pedagogia dos
nós, analisaremos a práxis político-pedagógica coletiva e revolucionária a partir da
observação da Semana de Solidariedade Nós Por Nós. O movimento de análise caminha no
sentido de compreender a juventude em processo de conscientização de si, do mundo e das
desigualdades, percebendo-se a partir dos binômios vivências/luta; mudar-se/mudando;
protagonismo/sacrifício, e relação sujeito-coletivo. Entendemos que a linguagem da luta só
pode ser utilizada por um sujeito que está embebido do contexto de luta, dos signos da luta, da
práxis da luta. Daí que a luta, para estes jovens, esteja tão conectada à sua vida, às suas ações
e aos seus pensamentos materializados em ação, em diálogo. O que os jovens nos evidenciam
é um conhecimento fruto de sua experiência militante que é forjada a partir de suas
referências históricas, da visão que têm de ser jovem e das práticas políticas que engendram
transformações em si mesmo e na sua realidade. Esta transformação se dá, sobretudo, no
plano cultural, dos costumes, e no fortalecimento do jovem como ator social capaz de
construir a cultura como processo e como produto humano e humanizado. Assim, celebram
história, vida e ação, atualizando para seus dilemas e seus tempos as utopias que atravessam a
história da luta entre oprimidos e opressores.

Palavras-chave: Juventude; Educação Popular; Levante Popular da Juventude; Práxis
político-pedagógica; Pesquisa Participante.

ABSTRACT
The present work is a result of a Master's Degree in Education research of the PostGraduation Program in Education of the Federal University of São João del-Rei, linked to the
line of research Discourses and Production of Knowledge in Educational Practices. It aims at
investigating the meanings that young militants of Levante Popular da Juventude, participants
in the construction of Semana da Solidariedade Nós por Nós in Favela da Pedreira, Belo
Horizonte, give to their condition of being young and how they (re)signify their politicalpedagogical praxis within the formative movement they built collectively. Levante Popular da
Juventude is a young people social movement that acts revealing characteristics of Brazilian
and Latin American popular leftwing tradition, when using Popular Education elements as
their theory of action and techniques of agitation and propaganda for the awareness and
adherence of new militants. Our theoretical-methodological view is inspired by Mikhail
Bakhtin and his enunciation and discourse theory, as well as by Paulo Freire and his theory of
dialogic action in the process of awareness that takes place in and through the interaction
between the subjects. From the notions of dialogue, enunciation and discourse, sociology of
youth, experience and political-pedagogical praxis in social movements, we read young
people as producers of culture and re-significances of political practices. We use the
Participatory Research technique, a predominantly qualitative approach that combines
research instruments such as questionnaires, interviews and field observation. The privileged
material for analysis are the interviews of six young members of Célula da Pedreira who gave
meaning to three analytical categories. In the youth experience of the Popular Project, we
interpret the objective and subjective meanings of the relationship between subject,
experience and awareness for struggle in the light of the dialectic of the juvenile condition. To
what extent as for the Popular Project for Brazil we enter the dimension of the political
project and the theory of action that mediate the search for its utopia project. In youth in
movement: the pedagogy of us, we will analyze the collective and revolutionary politicalpedagogical praxis in the light of the organization of Semana de Solidariedade Nós por Nós.
The movement of analysis is towards understanding the youth in their awareness process of
the self, the world and inequalities, perceiving themselves from the binomials
experiences/struggle; change oneself/change others; protagonism/sacrifice and the subjectcollective relationship. We understand that the language of struggle can only be used by a
subject who is embedded in the context of struggle, in the signs of struggle, in the praxis of
struggle. Hence, the struggle for these young people is so connected to life, their actions and
their thoughts, materialized in action, in dialogue. What young people show us is a knowledge
derived from their militant experience, which is forged from their historical references, the
point of view they have of what being young is, and the political practices they generate to
transform themselves and their reality. This transformation takes place, above all, in the
culture, habits and the strengthening of the young person as a social actor capable of
constructing culture as a process and as a human and humanized product. Thus, they celebrate
history, life and action, updating to their dilemmas and their times, the utopias that cut across
the history of the struggle between oppressed and oppressors.

Key-words: Youth; Popular Education; Levante Popular da Juventude; Political-pedagogical
praxis; Participant Research.
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APRESENTAÇÃO
Construir uma nova sociedade, em cima da atual.
Amanhecer um novo mundo, liberto dos valores do capital.
Construir uma nova identidade, por um mundo que há de
vir. Juventude no campo e na cidade, transformando por
aqui. Juventude que ousa lutar constrói o poder popular.
LEVANTE, CANCIONEIRO

Em sua obra “A Águia e a Galinha: uma metáfora da condição humana”, Leonardo
Boff (1997, p. 40) trata da dimensão da complexidade humana, apresentando-nos uma noção
bastante generosa de leitura: a do mundo, a dos seres humanos e a das palavras. O autor nos
chama para a máxima: “a cabeça pensa onde os pés pisam”. Essa frase, apesar de simples,
relaciona-se intimamente com o pressuposto político desta pesquisa, que é pensar a partir do
lugar onde meus pés pisam, pensar junto com quem pisa onde eu piso e sonhar um chão
diferente para pisarmos, com novos pés, rumo a novos caminhos, ainda que por roteiros antes
já previstos.
Pensar dessa maneira também se deve ao que aprendi durante minha militância
política, iniciada ainda quando eu era um estudante da graduação em Letras, na Universidade
Federal de Alfenas – MG, e ensaiava meus primeiros passos na docência lecionando em um
cursinho pré-vestibular, projeto de extensão da Universidade. No Movimento Estudantil,
desde sempre, instigavam-me os bastidores formativos das organizações políticas com as
quais tive contato. Participar de um movimento social cujo método de organização estava
baseado na prática de construção de um mundo mais justo e que valorizava a educação como
transformação também foi um dos chamarizes para meu engajamento.
A dinâmica de reuniões, as discussões sobre política, as ações coletivas e a criação de
hábitos e símbolos comuns, bem como a necessidade de disciplina (na vida e na luta) como
um dos valores militantes era algo que contribuía para que eu me sentisse mais responsável
por minhas escolhas pessoais. Essa experiência, com o passar do tempo, me fez mais forte
como humano e também como sujeito social, fazendo transbordar estes valores para o campo
do estudo, do trabalho, da família. Eu já não era mais o mesmo. Isso tudo ocorreu não de
forma individual, pelo inconsciente, mas a partir do meu envolvimento com uma organização
política cujos caminhos me levaram ao encontro de minha vocação ontológica de ser mais1,

1

Freire (2014)
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mostrando-me a possibilidade de, ainda na juventude, ocupar um lugar social mais consciente
e ativo.
Isso só foi possível por meio do aprendizado e da socialização aos quais fui exposto.
Acredito que processos educativos, nestas feitas, se dão na e pela interação entre as mulheres
e homens não neutros, possuidores de uma base ideológica que opera como condicionante de
sua ação consciente no mundo. Desse modo, o campo dos estudos das práticas
socioeducativas torna-se terreno fértil para compreendermos nossa humanidade, para lermos
melhor o mundo e também para nos inscrevermos na história de uma forma mais autêntica.
Tanto na contribuição metodológica, para o exercício de codificação e descodificação
(FREIRE, 2014) de meu objeto – vivo –, quanto na contribuição filosófica de educação como
tarefa de libertação de nós mesmos e dos outros, Paulo Freire nos oferece lentes para ler a
práxis político-educativa dos sujeitos no processo de inscrição de suas histórias de maneira
coletiva e baseada no trabalho colaborativo no interior de um Movimento Social.
É a partir deste contexto que nos lançamos à compreensão dos sentidos que os jovens
militantes do Levante Popular da Juventude, participantes ativos da construção da
Semana da Solidariedade Nós por Nós, na Favela da Pedreira, em Belo Horizonte,
atribuem à sua condição de ser jovem e como (re) significam sua práxis políticopedagógica no movimento formativo que constroem coletivamente. Esta questão
desdobra-se em outras que, dialeticamente, remontam à história e ao contexto da experiência
destes sujeitos e, por conseguinte, do próprio movimento o qual compõem. Estas são:
a) qual o perfil socioeconômico e cultural destes jovens e o que os levou a
participarem do Levante Popular da Juventude?
b) Como se inserem na construção da práxis do Movimento e qual sua consciência
acerca da realidade brasileira?
c) Quais elementos nas práticas de formação, organização e ação deste coletivo fazem
parte processo de construção do ser juventude militante do Projeto Popular para o Brasil?
d) Como se constrói a presença do legado da educação como prática da liberdade nas
escolhas destes jovens em relação ao projeto de sociedade pelo qual lutam?
A base teórica desta pesquisa articula-se a partir de teóricos como Paulo Freire, teórico
brasileiro que nos oferece elementos para compreendermos a ação-reflexão dos sujeitos no
mundo. O pensamento do autor nos ensina que existir como ser-humano é pronunciar o
mundo e modificá-lo. A dialogicidade (FREIRE, 2014), essência da educação como prática
da liberdade, é o que nos move na busca dos sentidos expressos por esses jovens em
movimento. Este conceito de Paulo Freire nos auxilia na articulação consciente e responsável
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dos temas deste trabalho: juventude, movimento social, práxis político-pedagógica, educação
e discurso. Freire também nos brinda com a compreensão da história, dos princípios, dos
valores e do quefazer da Educação Popular, que tem sua centralidade na práxis revolucionária.
Outro pensador com o qual caminhamos é Mikhail Bakhtin, cuja teoria coloca o
pesquisador como um arquiteto das vozes de uma pesquisa, considerando a multiplicidade de
vozes que emergem do contexto investigativo. Para tanto, é necessário escuta, leitura e
responsabilidade para dar vida aos sujeitos-coletivo, jovens singulares com consciência de seu
pertencer a um mundo coletivo, neste trabalho. Assim, construímos as trilhas interpretativas
em um movimento de diálogo alteritário (BAKTHIN, 2011) sem deixar de lado o rigor
científico e a busca pelo refinamento metodológico, questão cara e desafiadora à pesquisa em
Ciências Humanas. Neste diálogo, foi preciso que eu entendesse a singularidade e a
insubstitubilidade do meu lugar de pesquisador do mundo, construísse um jogo responsável e
responsivo das consciências que emergiram da voz do outro, o meu lugar de busca. Com
Bakhtin, exercitamos a complementariedade dos temas que se confrontam na arena de
sentidos ocupada pelas vozes do contexto de investigação. Em Bakhtin,
O conhecimento da coisa e o conhecimento do indivíduo (...) faz parte da livre autor
revelação do indivíduo. (...) Aqui o cognoscente [pesquisador] não faz a pergunta a
si mesmo nem a um terceiro em presença da coisa morta, mas ao próprio
cognoscível [objeto empírico da pesquisa]. (BAKHTIN, 2011, p.393-394)

Este trabalho foi dividido em três fases: exploratória, investigativa e analítica. Para
cada momento, lançamos mão de abordagens e procedimentos diferentes. A fase exploratória
está ligada à construção do universo teórico do trabalho, que articula quatro eixos: juventude,
movimento social, educação popular e projeto de transformação social. Na segunda fase,
investigativa, realizamos um estudo sistemático sobre o Levante Popular da Juventude: sua
história, seus princípios teóricos e práticos de organização e formação de seus jovens, e seu
comportamento como movimento social. Fui, também, ao encontro dos jovens do Levante: os
“sujeitos do coletivo”, munido de instrumentos metodológicos, para apreender os sentidos de
uma ação cultural que se pretende revolucionária. Pude, então, encontrar os diálogos dos
jovens sobre sua realidade e sua prática no mundo, como juventude e como militantes. Na
fase analítica, construímos três categorias que deram sentido aos aglomerados temáticos
construídos a partir de do cruzamento de vozes entre a teoria, a prática e a experiência
observada e vivida.
Um campo conceitual para compreendermos o jovem como sujeito social é a Dialética
da condição juvenil (GROPPO, 2017). Groppo é um teórico, professor, brasileiro estudioso da
juventude e dos movimentos juvenis que nos ajuda a situar o sujeito social jovem no espectro
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da condição juvenil, que é “alvo e fruto de tensões, conflitos e rearranjos, parte das lutas
sociais para estabelecer o domínio de certos grupos sociais, seu projeto político e visão de
mundo” (GROPPO, 2017, p.84). O referido pesquisador também considera a juventude como
um alvo do controle da cronologização do curso da vida, principalmente a partir das
definições arbitrárias de instituições como a escola, a família e as leis. Isso, contudo, não tira
dos jovens um papel cultural de ressignificar as formas e os sentidos da sociabilidade juvenil,
abrindo margem para interpretação ativa dos jovens no campo da ação coletiva, num contexto
da transformação social e da luta por direitos no contexto atual. Observamos que quanto
menos modernidade, ou quanto maior a crise da modernidade, engendrada pelos conflitos da
relação entre capital e trabalho, classe social e cultura, maiores são as experiências destas
categorias socialmente manipuláveis, e as suas formas de lidar com as estruturas sociais.
Para compreender essa atmosfera de transformações e crises às quais está exposta esta
juventude, nos apropriamos dos conceitos experiência, e linguagem da experiência. Jorge
Larrosa (2009), nos leva a compreender os discursos dos jovens sobre suas vidas e suas
práticas como parte da linguagem daquilo que os atravessa, do que lhes acontece e os marca
como sujeitos capazes de refletir e se (ex)-por à mudança. Ao unirem seus símbolos, suas
trajetórias de vida e suas experimentações, estes jovens nos permitem ter acesso aos seus
discursos molhados da experiência de ação revolucionária, revelando, a partir da experiência
(ação), uma dimensão da práxis destes jovens no mundo.
A categoria dos Movimentos Sociais também é uma das bases de sustentação deste
trabalho. Por isso, contamos com um panorama dos estudos de Maria da Glória Gohn (1997),
que serve de ponto de partida para compreendermos, de maneira sintética, os paradigmas
deste campo de estudo, em especial, o as tipologias dos movimentos sociais latinoamericanos. Temos como pano de fundo uma leitura de América Latina como uma terra
explorada econômica e culturalmente que tem na gênese de seus movimentos sociais raízes
que ligam a sua história de dominação às histórias dos povos que vieram para ser explorados e
também dos que aqui nasceram em meio às estruturas violentas, autoritárias e desiguais. Uma
terra e um povo que clama pela (re) construção de seu projeto transformação por meio da
Educação Popular.
Em relação à estrutura textual, no primeiro capítulo, apresentamos nosso marco
teórico-metodológico, bem como a descrição dos instrumentos de investigação utilizados
nesta pesquisa, que se propõe uma pesquisa social e estabelece um diálogo com as
dimensões de vida quotidiana de uma determinada comunidade – inclusive seus
sonhos, aspirações e projetos que constituem o discurso a ser descodificado. E, no
interior deste discurso, o que nos interessa, sobretudo é fazer emergir as
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contradições e incoerências entre o falar e o agir, entre a percepção da realidade de
si e as pautas de comportamento quotidiano, entre o sonho e a realidade, entre o real
e o possível. (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1973, p.30).

Coerente com nosso foco teórico-metodológico, optamos pela Pesquisa Participante
(BRANDÃO, 1987), a qual permite serem ouvidas as vozes, tanto do movimento como
instituição, como as de seus componentes, podendo contribuir também como produto e
processo da busca pela emancipação. Esta forma de se investigar é a responsável por dar o
tom ideal das identidades que atravessam o autor deste texto: o professor-pesquisador, o
jovem militante do Levante Popular da Juventude. Ao me assumir desta forma, coloco-me
como
uma espécie de gente que serve. Uma gente aliada, armada dos conhecimentos
científicos que foram sempre negados ao povo, àqueles para quem a pesquisa
participante – onde afinal pesquisadores-e-pesquisados são sujeitos de um mesmo
trabalho comum, ainda que com situações e tarefas diferentes – pretende ser um
instrumento a mais de reconquista popular. (BRANDÃO, 1999, p.11).

Em consonância com os trabalhos baseados na pesquisa Participante, é importante que
estejamos munidos das informações da realidade concreta dos elementos observados. Por isso,
prezamos pela variedade de dados sobre os sujeitos, pela contextualização do espaço
observado e pela busca de riqueza de detalhes na construção dos sentidos que produzi em
campo.
No segundo capítulo é traçado um caminho pelos estudos acerca do jovem e da
juventude. Nele, compreendemos o jovem como um sujeito histórico e social. Por isso,
realizamos um panorama sobre como as pesquisas em juventude se comportam no cenário das
ciências humanas, bem como as faces dos papeis sociais representados pelos jovens na
sociedade. Como já dito, quanto menos modernidade, ou quanto maior a crise da
modernidade, mais ameaçado torna-se o direito à juventude. Este capítulo conta com as
considerações de historiadores e sociólogos que nos ajudam a tratar a juventude e seus
problemas em perspectiva teórico-metodológica, enxergando-os como sujeitos capazes de
refletir e se expressar sobre eles.
Empreendemos, no terceiro capítulo, um estudo exploratório acerca da teoria e da
metodologia de análise dos movimentos sociais a partir, primordialmente, dos constructos de
Gohn (1997). Partiremos da teoria da organização e ação social e de suas vertentes mais
tradicionais: a americana e a europeia. Interessa-nos construir bases para analisar o nosso
universo de pesquisa, que guarda consigo características gerais dos movimentos sociais, como
a ação social, a luta por demandas na sociedade, mas também nos oferece facetas
diferenciadas, como sua forma de diálogo com a população e seus mecanismos de
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engajamento, sobretudo em se tratando do público jovem. Apresentamos, brevemente, os
principais paradigmas que sustentam as reflexões sobre tema: paradigma Americano, Europeu
e Características dos Movimentos Sociais da América Latina. Por fim, faremos um recorte dos
movimentos sociais que têm a Educação Popular como forma de diálogo orientada para a
construção de um projeto de país, com foco na relação entre estes movimentos e um Projeto
Popular para o Brasil.
No capítulo quatro, realizamos algumas conjecturas que dão suporte para a reflexão
sobre a necessidade dos jovens se organizarem, sobretudo em um contexto de crises
econômicas, políticas e sociais. Feita um breve panorama do cenário político de surgimento
do Levante Popular da Juventude, bem como de seus principais fatos históricos, foi feita uma
descrição detalhada sobre o seu modus operandi: uma visão panorâmica sobre este jovem
movimento social. Ainda neste capítulo, nos aproximaremos do perfil sociocultural dos
jovens militantes de Belo Horizonte e de seus modos de organização e de vida. Finalizaremos
o capítulo conhecendo os sujeitos privilegiados na pesquisa: os jovens que organizam sua
militância cotidiana a partir da célula da Pedreira.
No quinto capítulo buscamos os sentidos da linguagem da luta destes sujeitos e da
análise minuciosa das criações e recriações destes jovens acerca de sua experiência de jovem
militante. Nesse sentido, a linguagem e a ideologia tomam o centro de nossas atenções. Para
Bakhtin (2006), a linguagem, prática social, é uma atividade concreta de produção e
reprodução de enunciados, de textos, únicos e irrepetíveis, que carregam a expressividade, os
valores dos sujeitos. Este ato, comunicativo é também reiterável. Os enunciados, apesar de
fazerem parte de um espaço-tempo único, são construídos a partir de discursos de outrem, de
um já dito. Não há, inclusive, linguagem sem ideologia que, para Bakhtin (2006) é social e
constrói-se nas esferas da interação.
A ideologia, nesse caso, é um tipo de representação das imagens que os sujeitos
carregam consigo, de suas crenças, suas visões de mundo, seus sonhos, seus modos de
interpretar a realidade. Para o autor, o que é ideológico possui um significado e alude a algo
situado fora de si. Nesse sentido, estudar o movimento e seus sujeitos, bem como sua ação no
mundo, é tentar desvelar situações e elementos externos que só podem ser enxergados neste
exercício de análise de fora dele. Por isso, propomos uma tríade analítica que acompanha a
nossa concepção de sujeito-mundo-ação, passando pela relação entre experiência e vida, luta e
cotidiano, ação e transformação. A categoria diálogo é constructo importante nesta pesquisa,
que se faz a partir do encontro com o outro – o sujeito (em ação no mundo). Bakhtin nos
apresenta seu dialogismo como o confronto “das entonações e dos sistemas de valores que
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posicionam as mais variadas visões de mundo dentro de um campo de visão” (GEGe, 2009,
p.29). Noção parecida com essa também está presente em Freire, para quem o diálogo é
educação “na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos
interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 2006, p. 69). Eis o
nosso esteio no qual se escora nosso esforço teórico-prático convertido em texto de pesquisa.
Nos últimos anos, as universidades brasileiras têm sido palco de embates importantes
que surgem a partir de contradições as mais variadas: de classe, de gênero, de sexualidade, de
poder, de cor, entre outras. Os últimos acontecimentos políticos no cenário brasileiro nos
revelam a insurgência de movimentos múltiplos, à direita e à esquerda, que evidenciam uma
nova etapa da recomposição das organizações políticas, revelando níveis de consciência
distintos, porém, latentes. Vivemos períodos de trânsito, em que há medos e mitos. Paulo
Freire (2014) considera a conscientização uma espécie de desmitologização do outro. Por
isso, conscientizar-se é olhar mais criticamente para a realidade e para as representações dessa
realidade, é também apostar na construção do novo e na transformação do velho a partir da
busca pelo conhecimento. Este trabalho inscreve-se no campo dos estudos em educação como
um dos esforços da juventude proletária brasileira que, nos últimos anos, foi à universidade,
levando consigo as marcas de seus lugares de passagem, de suas histórias, de suas percepções
sobre as desigualdades, de seus sonhos, de suas angústias e, até, dos seus problemas de
juventude. “A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte”!
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1

ITINERÁRIOS

METODOLÓGICOS:

TECENDO

UMA

EXPERIÊNCIA

ALTERITÁRIA
É tempo, sobretudo de deixar de ser apenas a solitária
vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro.
(Dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros.)
Se trata de abrir o rumo. Os que virão, serão povo, e
saber serão, lutando.
THIAGO DE MELLO

Não sou poucos, sou muitos. Entender isso passa por uma viagem alteritária no
caminho das palavras que tecemos e que nos tecem. Ao escolher não ser a vanguarda de mim
mesmo, assumo ao mesmo tempo o compromisso de me fazer plural e de ir ao encontro. Este
trabalho é um trabalho feito de encontros.
O primeiro deles feito do entrecruzamento das vozes presentes dentro de mim: voz do
jovem que se vê como semente de mudança; a voz do militante que anseia pela transformação
da realidade feita com o povo; e a voz do professor-pesquisador, ciente de seu papel não
menos fácil, de tornar inteligível cada conceito, de tentar fazer entender a escolha de cada
palavra desta pesquisa que chamo de texto. Foi preciso enfrentar os gigantes que se
alternavam dentro de mim, cada um com suas demandas.
De início, ainda sem um rumo definido, ao jovem, afoito e impregnado de mundo do
instantâneo, dei o tempo para que ele pudesse entender, aos poucos, a totalidade e a relevância
deste trabalho. Ao militante, convicto de suas ideias e sempre de prontidão para oferecer sua
contribuição ativa, ofereci a possibilidade de admirar, no sentido pleno da palavra, que é
tomar distância daquilo que não se é e, aproximando-se cuidadosamente para compreendê-lo,
enxergar-se nisso. Ao professor-pesquisador, ambicioso por buscar a singularidade naquilo
que todos veem, mas poucos podem perceber, dei o trabalho, ou o esforço de transformação
da natureza bruta. Dei-me a possibilidade de desbravar os caminhos da pesquisa para produzir
cultura. Cada uma destas vozes pode fazer sua escolha, sem direito a álibi. Cada um tem sua
responsabilidade no desvelar de sentidos desta tarefa. Consciente de que sou muitos, já posso
lidar melhor com os tantos outros que emergiram no contexto investigativo. No jogo das
alteridades, tive de me despir e me vestir muitas vezes para achar, entre “nós”, a tonalidade
coerente com cada momento. Eis os “nós” desta pesquisa.
Chamei o jovem para trazer consigo suas esperanças para essa composição, sabendo
que ele muito ainda tem a aprender o saborear e o elaborar da vida. Com ele, o espírito de
juventude inundou este trabalho: memórias do tempo do movimento estudantil, das primeiras
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poesias lidas nos coletivos juvenis, o gosto pela liberdade e, mais que isso, a esperança de
dias melhores, mesmo em tempos tão tenebrosos. Ao jovem, devo a leveza da memória fresca
e a sua conexão com o universo e os problemas da juventude. Depois chamei o militante, para
que ele desse o acento político deste trabalho de compromisso com a educação para a
transformação. Ao sujeito, entre “nós”, mais politizado, devo o compromisso ético deste
texto. Também veio junto, lapidando as percepções, mediando as paixões e burilando
sentidos, o professor-pesquisador, que, com seu compromisso estético, nos fez saber ser,
nessa pesquisa e nos seus procedimentos.
O segundo encontro desta pesquisa fez-se, também, em uma tríade de vozes: a voz dos
autores-referências com os quais fomos buscar inspiração para ad-mirar melhor nosso
universo de pesquisa; as vozes coletivas do contexto investigativo, que lançaram sentidos à
minha observação em campo, onde fui buscar os sentidos da práxis viva, em movimento; e a
voz dos sujeitos da pesquisa, por meio dos sentidos de suas experiências, em busca de uma
compreensão global que dê um tom coerente a todas essas vozes entrecruzadas neste trabalho.
Estes são os outros “nós” deste trabalho.
O que dizer do outro quando o outro sou eu? Este trabalho-experiência é fruto de
minhas andanças em busca dos sentidos atribuídos por pelos jovens participantes do Levante
Popular da Juventude acerca do que com se passa com eles ao serem jovens militantes, e de
que maneira sua práxis pode ser compreendida à luz da Educação Popular, em seu quefazer
militante, na construção de um projeto de vida e de sociedade. O caráter empírico da
construção temática foi fundamental para a escolha dos pressupostos teórico-metodológicos.
Optamos pelo caminho da pesquisa qualitativa, na qual mais importante do que resultados ou
produtos são os processos; a análise dos dados é indutiva, não visa confirmar hipóteses préformuladas e sim construir abstrações particulares; o significado e o sentido são primordiais.
A pesquisa qualitativa é “o esforço jeitoso de formalização perante uma realidade
também jeitosa” (DEMO, 1998, p. 100). Ou seja, é a busca pelo equilíbrio entre forma:
escolha dos procedimentos de pesquisa, construção do cenário, esforço de sistematização e
profundidade teórica no processo de leitura e escrita; e conteúdo: expressões e significados
atribuídos pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, que nos darão informações valiosas para a
construção da precisão argumentativa dos dados e análise. Segundo Bogdan e Biklen (1994),
na pesquisa qualitativa a fonte dos dados é o ambiente natural, e o pesquisador é o principal
instrumento; a investigação é descritiva e os dados são palavras ou imagens, não números. O
pesquisador, portanto, pretende ser aquele que “recebe e acolhe o estranho. Abandona seu
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território, desloca-se em direção ao país do outro, para construir uma determinada escuta da
alteridade, e poder traduzi-la e transmiti-la” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49 – 50).
Entre escritas e reescritas na busca de encontrar o teórico dentro do poeta e, embebido
de teoria, voltar a ser poeta para me inscrever na escrita deste trabalho, tive de voltar muitas
vezes ao que me moveu a essa pesquisa. Essa volta, muitas vezes, gerou-me certa angústia.
Angústia pela responsabilidade em se traduzir a palavra do outro, em (re) criar
responsavelmente os sentidos do outro. Angústia pela responsabilidade de me despir para o
outro que me lê, e me desvela, e, para me complementar, veste-me com sua visão de fora.
As teorias por vezes pareceram grandes demais para o que queria se fazer mostrar
nesta pesquisa. Qual a relevância deste trabalho? A que(m) serve? Como posso comunicar
realidades de uma forma que apareçam nelas as tantas vozes que as atravessam? Como
entender o outro? Quem será meu outro, se nele estou, mas não posso sê-lo? A experiência
vivida nesse movimento seria, então, força motriz para tentar compreender os sentidos dos
jovens militantes do Levante Popular da Juventude, a partir de sua particip(ação) no mundo e
da significação de sua relação o mundo, o tempo e o espaço (LARROSA, 2014).
Existimos como experiência singular, e coletiva, no mundo. Isso implica,
indissociavelmente, a interação e o aprender e ensinar uns aos outros. A experiência, nessa
perspectiva, vai além da pura passagem por acontecimentos empíricos e está intrinsecamente
ligada à cultura que, como ação dos seres humanos, coloca-se sempre em uma perspectiva de
mudança, que com o tempo, e nós, toma sentidos dos mais diversos. Experiência não é mais
tempo ou menos tempo; e sim, o que se significa e ressignifica-se no tempo. É o ato de
parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar
mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar,
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e
espaço. (LARROSA, 2009. p. 25)

A primeira vez que pensei que o Levante pudesse ser meu universo de pesquisa foi
quando, ao militar nesse movimento, comecei a me perguntar sobre os motivos pelos quais os
jovens militantes se engajavam neste tipo de luta e por que se mantinham organizados,
defendendo-a de muitas formas e em vários espaços sociais. Também vi militantes que eram
levados a situações e contextos de lideranças em outros movimentos, a partir da pertença no
Levante Popular da Juventude, motivados pelo compromisso da luta pela terra, pela moradia,
entre outras. Tudo isso, talvez, motivado pela experiência em ações coletivas exitosas, pelo

23

compromisso com questões utópicas, ou até por momentos duros, de crise, como o que
vivemos.
A experiência é, acima de tudo, um encontro ou uma relação com algo que se
experimenta. Assim, a partir do encontro e da relação com o outro é que se dá o movimento
de construção de nossos referenciais, do terreno desta pesquisa e dos caminhos da busca pelos
sentidos da experiência vivida, sentida e narrada pelos sujeitos pesquisados. A mim cabe a
tarefa de construir os caminhos para essa experiência a partir do inter-diálogo entre o
conhecimento teórico – aquele adquirido a partir das leituras sobre as categorias já estáveis,
no campo da cultura, da educação e dos fenômenos sociais – e o conhecimento construído na
empiria de minha experiência como pesquisador-militante. Ambos, nortes para a arquitetônica
desta pesquisa.
Uma mulher, e um homem só, não fazem movimento. É preciso muitas mãos, muitos
corações e mentes envolvidos nisso. A cada ato nacional do movimento que participava, eu
percebia o quanto as pessoas eram muitas, diferentes, e a quantidade enorme de suor do
trabalho – braçal e intelectual – presentes naquelas ações. Toda essa diversidade, todo esse
trabalho que, quanto mais coletivizado, maior era o impacto, me enchiam os olhos e, por
alguns instantes, me faziam sentir que algo estava sendo transformado. Escrever sobre estes
jovens é, também, escrever sobre a minha história, a do militante que busca compreender os
sentidos das formas de ser e agir no mundo.
O teórico Boaventura de Sousa Santos (1986), em seu Discurso sobre as ciências, nos
atenta para o caráter social da construção do conhecimento científico e para a crise entre o
paradigma dominante, muito criticado pelas Ciências Humanas, que têm feito emergir uma
diversidade de métodos oriundos de releituras, subversões e adaptações aos métodos
hegemônicos de observação da realidade, como os que têm sua origem no positivismo.
Assumo-me, a partir da perspectiva da pesquisa social, como um pesquisador em construção e
travo comigo a batalha cotidiana de apreensão dos sentidos, dos recortes de pequenas
realidades, das escolhas conscientes e inconscientes, para que eu possa costurar significações,
neste trabalho e em outros, buscando uma ciência da coerência, do diálogo e da ação
transformadora, papel que julgo necessário para a construção do saber. Isso, para mim,
coloca-se como tarefa central na construção deste trabalho. Trabalho porque o entendo como
uma categoria social, fruto do esforço coletivo de todos os sujeitos envolvidos nesta trajetória.
A tarefa de realizar uma pesquisa sobre um movimento – e sobre as pessoas que dele
fazem parte – considerando que eu também sou parte deste universo, foi um dos maiores
quebra-cabeças desta pesquisa. Para mim, foi necessário um deslocamento, inclusive
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geográfico, para um local diferente do que atuava, e para a relação com militantes que não
eram meus companheiros de trabalhos cotidianos. Isso, pois, “a imersão num determinado
cotidiano pode nos cegar justamente por causa de sua familiaridade” (AMORIM, 2001, p. 26).
Ao dizer isso, estamos justificando a escolha do lugar e dos sujeitos desta pesquisa para uma
realidade diferente da qual o pesquisador-militante fazia parte. Por fim, decidimos realizar o
trabalho na cidade Belo Horizonte. À época, eu vivia e militava em São João del Rei. Ambas
cidades de Minas Gerais.
Deslocar os olhos e a mente para outros cenários e outros atores foi parte da
experiência de (des)encontro entre o militante e o pesquisador de seu próprio movimento.
Além disso, a expressividade de um movimento situado em uma cidade maior sempre me
chamou atenção pela potência dos sentidos de jovens em territórios, sobretudo em se tratando
de um grande centro urbano, onde as contradições sociais tornam-se mais evidentes. Belo
Horizonte é uma cidade grande, com um sem número de adeptos ao Levante Popular, que
atuam mais diversos espaços, mas, curiosamente, possui apenas uma célula territorial,
localizada na Favela Pedreira Prado Lopes2. Ansioso por compreender como se daria o
trabalho da Frente Territorial, situado na favela, e instigado pelo fato de dois de seus
militantes residirem no local, decidi subir o morro e, lá, encontra-los, questioná-los, observálos.
Essa movimentação em torno do campo se deu com referência aos métodos da
Pesquisa Participante (BRANDÃO, 1987, p. 1984), cuja observação, além de tudo, é
orientada pelo compromisso do pesquisador com a comunidade ou grupo pesquisado. O
movimento é um universo de palavras vivas, que são os sujeitos que o fazem e o comunicam.
Cada qual com sua história, com suas motivações e com papeis definidos na história do
movimento. Ele é um espaço-tempo onde se passam histórias, experiências e, mais do que
isso, é um espaço de transformações pessoais e coletivas. O movimento é local de
experimentação no mundo e de vivências. O movimento – e seus constituintes – aqui serão
sujeitos que não podem mostrar-se mudos. (BAKHTIN, 2011).
Este trabalho desenvolve-se a partir de metodologias qualitativas (BODGAN;
BIKLEN, 1994), e de um esforço na construção de um olhar alteritário em relação aos jovens

2

Pedreira Prado Lopes é a mais antiga favela de Belo Horizonte. Os primeiros moradores foram operários que
trabalharam na construção de Belo Horizonte. Sua ocupação começou nas primeiras décadas de 1900. O bairro
tem este nome pelo fato de, no local, ter funcionado uma das pedreiras que contribuíram para a construção da
capital mineira.
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do movimento como outro constitutivo da produção desta pesquisa. O pesquisador, portanto,
pretende ser aquele que “recebe e acolhe o estranho. Abandona seu território, desloca-se em
direção ao país do outro, para construir uma determinada escuta da alteridade, e poder traduzila e transmiti-la”. (AMORIM, 2001, p. 26).
Nesse aspecto, a própria escolha do tema, dos métodos, das perguntas que nos movem,
e também dos sujeitos com os quais tratamos, insere esta pesquisa no terreno fértil e potente
da investigação participativa, dialógica e responsiva, na qual o outro, e sua expressão, é lugar
da busca de sentido, da incompletude, da simultaneidade, da provisoriedade, mas não da
neutralidade, não desconsiderando sua pertença na história e não descartando suas ações que
se inscrevem na história do desenvolvimento da sociedade. Ao compreendermos a palavra
como signo ideológico e a pesquisa como uma investigação cujos frutos nascem da tensão
entre o objeto cognoscente e o objeto cognoscível, julgamos impossível pressupor uma
neutralidade no seu fazer. Minhas intencionalidades colocam-se, portanto, a serviço do
desenvolvimento das práticas da educação popular, da perpetuação do legado de Paulo Freire
na educação dos Movimentos Sociais e da contribuição para que o próprio Levante Popular da
Juventude se (re) veja pelos olhos do outro, como contribuição analítica, crítica e militante.
Um pesquisador não constrói saber sozinho.
A pesquisa participante emergiu como síntese da interação entre acadêmicos e
movimentos de cunho popular. Não existe uma receita para a pesquisa participante, mas sim
alguns constructos operativos que regem essa interação. A participação é o fio condutor desse
tipo de pesquisa, a qual deve partir “da realidade concreta dos próprios participantes
individuais e coletivos do processo” (BRANDÃO, 2007, p. 54). Nela, a práxis, ou a reflexão
consciente e crítica sobre a ação, categoria presente na Educação Popular de Paulo Freire,
figura como um importante norteador dos procedimentos. A pesquisa participante dá a
possibilidade de se colocar a ciência a serviço da sociedade, sem que se perca a rigorosidade;
seus métodos combinam diferentes técnicas, em busca da coerência e da reprodutibilidade das
análises. Nela, é bem vindo o relato de outros observadores, mesmo quando não cientistas, a
leitura de documentos, a aplicação de questionários, entrevistas, grupos focais, entre outros
procedimentos que partem do diálogo entre práxis e a visão dos sujeitos envolvidos no
processo. (BRANDÃO, 1984, p. 12).
Ainda sem a pergunta definida, tive de encontrar o meu lugar nesse emaranhado de
vozes, para fazer emergir, aos poucos, o pesquisador de dentro do militante já preocupado
com certa distância e procurando enxergar as entrelinhas do movimento. Distanciar-me para
ver as tensões, os desejos, as imperfeições, os inacabamentos. Distanciar-me para estranhar no
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movimento aquilo que também estava em mim, de certa forma. Distanciar-me, para encontrarme, no outro, para não ser a vanguarda solitária de mim mesmo.
Meu primeiro diálogo com o movimento, para esta pesquisa, se deu a partir do acervo
disponível sobre Levante Popular da Juventude. Artigos acadêmicos e dissertações de
mestrado. Destaco aqui dissertações de mestrado: Ruskowski (2012); Araujo (2016);
Vingentin (2016). Todas tratam o Levante Popular da Juventude como ator social com
implicações na política e na conjuntura brasileira, situados no campo das práticas políticas de
juventude e na temática do Projeto Popular para o Brasil e de conceitos como crise,
participação e processos socioeducativos. Tais trabalhos nos ajudam com a precisão temática
e também com a categorização do Levante entre os demais Movimentos Sociais.
Também recorremos aos materiais disponíveis sobre o movimento, produzidos por ele
próprio que, ao longo de sua construção, mantém uma página na internet na qual constam
alguns documentos do próprio movimento, e também de parceiros e outras entidades políticas.
Além disso, grande parte da comunicação interna e externa do movimento converte-se em
texto. Por isso, segue a caracterização de alguns documentos que contribuíram para a
construção temática desta pesquisa, tanto no que se refere ao histórico do movimento, quanto
às suas formas de atuação: 1) as circulares são documentos de comunicação rápida de
diretrizes para as ações do movimento nos mais diversos lugares; 2) as relatorias são feitas a
cada reunião para orientar as ações e também contribuem para o acúmulo formativo do
movimento. A partir delas, teremos chance de entender como se constrói a noção de prática
coletiva a partir do seu planejamento. Afinal, cada núcleo de jovens reunidos e participantes
das atividades do movimento deve ter tido contato, direta ou indiretamente com essas
diretrizes; 3) o zine do Levante Popular da Juventude é um dos primeiros documentos
públicos do movimento que orienta, desde então, a organização para a formação e a luta
social. O nome Zine alude ao gênero dos poetas marginais e da cultura popular, o fanzine, que
é uma publicação não oficial e de baixo custo para circular entre as comunidades leitoras. Por
meio deles, iremos resgatar a forma de organização geral do movimento e do trabalho de suas
células; 4) as cartas-compromisso, o gênero mais antigo utilizado pelo movimento, revela os
princípios e compromissos do movimento a cada acampamento nacional. Elas são
documentos deliberados pelo montante de jovens reunidos a cada um dos eventos. As cartas
são textos fundantes para a compreensão do caráter composicional do movimento como um
enunciado; 5) as cartilhas são documentos preparados para as formações dos jovens do
movimento. Elas também contam a história do movimento, orientando a coesão dos fatos
ocorridos e também dos planejamentos a acontecerem. As cartilhas, sobretudo, são
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instrumentos pedagógicos do movimento, pois são preparadas para momentos de estudo sobre
a realidade e estudos sobre o campo das lutas históricas. É uma espécie de bibliografia que
organiza os conhecimentos e as práticas pedagógicas construídas pelo movimento. Há cartilha
para discutir os temas dos acampamentos, há também cartilhas sobre comunicação, entre
outros temas inerentes ao movimento.
Meu primeiro contato com a direção do Levante em Belo horizonte ocorreu durante o
Seminário da Frente Territorial, em meados de junho de 2017. Nele, pude me aproximar
melhor dos jovens que atuavam na Pedreira para, depois, marcar um encontro para tratar
especificamente da pesquisa. Voltamos a nos reunir em seis de setembro de 2017. Este
segundo encontro foi de suma importância para que começássemos a pensar a questão de
pesquisa. A reunião contou com a presença de oito militantes de Belo Horizonte. Antes,
alguns e-mails e mensagens de celular nos levaram ao primeiro encontro. Encontramo-nos
durante os preparativos para a uma ocupação urbana na cidade3. Também enviei às lideranças
uma cópia do projeto da pesquisa, com suas linhas gerais, para que fosse lido e discutido4 nas
instâncias do movimento na cidade. Nessa reunião, desejava ouvir um pouco sobre o que
esperavam do projeto e sobre como nos relacionaríamos para que a pesquisa fosse efetivada.
O primeiro ponto de discussão por parte do movimento centrou-se na segurança em
relação à divulgação das identidades dos participantes, do modelo orgânico do coletivo e das
minúcias de sua estrutura organizativa. Acordamos que não seria viável esmiuçar quem faz o
que e onde, especificamente. Essa medida foi tomada, pois, em se tratando de Movimentos
Sociais, devemos ter cautela, visto que, historicamente, há o registro de processos de
perseguição e morte de muitos líderes ou até mesmo simpatizantes de movimentos, no país.
Observamos que isso ocorre, principalmente, em períodos de acirramento entre projetos
políticos antagônicos.
À época, os jovens já haviam começado o planejamento da Semana de Solidariedade
Nós por Nós, uma ação de caráter nacional que acontece há três anos nas cidades onde o
Levante está presente. Essa ação, que é construída especificamente pela Frente Territorial,
ocorreria dos dias sete a quinze de outubro de 2017. Uma boa oportunidade para que eu
pudesse conviver com os jovens, conhecê-los melhor, dialogar com eles e observar sua
atuação em movimento. Construía-se, aí, o nosso contexto investigativo que envolveria

3

Ocupação Urbana datada de seis de setembro de 2017. A ocupação foi feita pelo Movimento dos Trabalhadores
Por Direitos, de Belo horizonte, em uma antiga empresa de telefonia.
4
De todos os militantes presentes na reunião, apenas uma jovem havia lido o projeto na íntegra.
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experiência, ofertando-me a possibilidade de explorar a práxis político-pedagógica do e os
sentidos que os jovens constroem acerca dela. O que me moveu a essa busca foi a hipótese de
que a práxis dos jovens em movimento atua como um fator de reelaboração de consciências
em busca da superação das contradições sociais.
Montado o cenário, definida a data para a observação em campo, e encontrados os
sujeito-personagens do trabalho, já era possível o encontro entre mim e os sentidos que a
juventude militante do Levante Popular da Juventude, participantes ativos da construção da
Semana de Solidariedade Nós Por Nós, no Bairro Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte,
atribuem à sua condição de ser jovem no mundo e como (re) significam sua práxis políticopedagógica no movimento formativo que constroem coletivamente. Esta questão desdobra-se
em outras que, dialeticamente, remontam à história e ao contexto de seus sujeitos e, por
conseguinte, do próprio movimento o qual compõem. O que teriam para me dizer estes
jovens? Quem são estes jovens que se deslocam para a realidade da favela na ânsia de
construir bases para uma transformação no Brasil por meio da interação com a realidade dos
excluídos? Quais os limites daqueles jovens e dessa organização no processo de construção de
saberes?
Eu já havia participado de outras edições da Semana Nós por Nós, nos locais onde
morei, e também sabia do potencial analítico desta semana, visto que ela se fundamenta na
construção de laços de solidariedade entre os jovens do movimento e as comunidades onde se
situam as células, bem como do trabalho relacionado à cultura, à geração de renda e também à
educação. Mas, daquela vez, a Semana seria o lugar para minha experiência observante, na
qual pude conhecer melhor o que já me parecia familiar e, ao mesmo tempo, ser surpreendido.
Foram seis dias de observação desta realidade específica. Era como estar em outro país. Sentime estrangeiro, ainda que no mesmo país.
A prática reflexiva conduzida de maneira crítica e dialógica deve-se fazer presente na
investigação dos cenários de transformação de realidade – em conjunto – com o objeto
cognoscível: o movimento e seus sujeitos actantes, pois
se minha opção é libertadora, se a realidade se dá a mim não como algo parado,
imobilizado, posto aí, mas na relação dinâmica entre objetividade e subjetividade,
não posso reduzir os grupos populares a meros objetos de minha pesquisa.
Simplesmente, não posso conhecer a realidade de que participam a não ser com eles
como sujeitos também deste conhecimento que, sendo para eles um conhecimento
anterior (o que se dá ao nível da sua experiência quotidiana) se torna um novo
conhecimento. (FREIRE, 1981, p. 35).

As respostas precisas para minhas perguntas, a despeito de serem criadas por mim,
como pesquisador, emergem do contexto das várias vozes presentes no meu universo de
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pesquisa. Essa precisão “é a alteridade do alheio sem sua transformação no puramente meu”
(BAKHTIN, 2011, p. 409). No nosso caso, investigar um coletivo é também trata-lo como
“construção que se realiza entre sujeitos a partir de um processo de interação que é
possibilitado e desvelado pela linguagem” (FREITAS, 2003, p. 28).
Freitas (2007) em concordância com Bodgan e Biklen, observa a construção do
conhecimento como processo histórico, social e que se realiza na interação entre os sujeitos.
Assim, a autora lança mão de cinco pressupostos: 1) A fonte dos dados é o texto e contexto no
tempo-espaço da observação; 2) A busca pela compreensão deve ser realizada a partir da
descrição atrelada à explicação dos fenômenos observados e de maneira a estabelecer a
relação entre sujeito indivíduo e coletivo social; 3) Cabe ao pesquisador orientar-se pelo
movimento histórico de transformação humana, de maneira a construir a narrativa da origem e
desenvolvimento dessas transformações; 4) O pesquisador é parte integrante da investigação e
possui um lugar social na pesquisa, em relação ao campo e seus sujeitos, a depender das
relações estabelecidas entre os envolvidos; 5) Não se busca resultado, mas sim, profundidade
de penetração e participação dos envolvidos na pesquisa.
Munido destes pressupostos, fui ao campo. Apesar de acreditar já saber o que me
esperava, abri meus olhos, ouvidos e coração para compreender o que aqueles jovens tinham a
me contar. Minha experiência em campo foi repleta de andanças pelas vielas e ruas da Favela
da Pedreira. Pude conhecer um pouco da história e do cotidiano dos integrantes da célula da
Pedreira, como é, pelo movimento, chamada. Tive mais contato, sobretudo, com dois
militantes que lá moram, e que têm um papel muito importante neste trabalho. Por meio deles
pude conhecer os caminhos do Levante na favela, bem como as redes de solidariedades que
têm sido construídas desde a primeira tentativa do grupo de se estabelecer no local.
Os jovens desta pesquisa são também, são de certa forma, estrangeiros na comunidade
e todos os dias avançam um pouco mais no processo de integração de suas vidas com as vidas
e o cotidiano das pessoas da comunidade. Saber da história de como chegaram à militância e
àquele lugar em específico foi fundamental para compreendermos seus discursos. Na pesquisa
participante, é desejável que se faça com que “o outro se transforme em uma convivência,
essa relação obriga a que o pesquisador participe de sua vida, de sua cultura. Quando o outro
me transforma em um compromisso, a relação obriga a que o pesquisador participe de sua
história” (BRANDÃO, 1984, p. 12). Tentei recolher, portanto, o máximo de informações
sobre os militantes com os quais estava dialogando diariamente. Entre uma reunião e outra,
entre um almoço ou um passeio pela favela, conhecia mais um pouco da vida dos militantes.
Durante o período de seis dias estive face a face com os co-laboradores da pesquisa. No
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encontro na procura, no diálogo no seu sentido mais simples que é o da conversa, mas
também no seu sentido totalizante, que é o da escut(ação), da pergunt(ação), o da
observ(ação): princípios que julgamos regentes da busca pelos sentidos no processo de
pesquisa-participante que e de uma visão alteritária em relação àquilo que se vê ou a quem se
observa. Tudo isso para afastar percepções individualistas ou olhares preconceituosos e
enviesados.
A casa onde fiquei está localizada em uma das partes mais altas do morro, na rua de
cima de uma ocupação urbana. Da janela da cozinha observava o outro lado da cidade com
prédios e torres tão altas quanto os morros, na parte oposta de Belo Horizonte. Grandes
prédios e ruas largas evidenciando não só geograficamente as marcas da desigualdade. Nos
primeiros dias ocupei-me de observar a rotina dos moradores da casa que foi palco das
reuniões, dos encontros, do planejar-agir dos jovens, na semana. Lá também comemos,
bebemos e conversamos sobre a vida, sobre política, sobre o cotidiano da luta e sobre os
desafios e avanços esperados para a semana.
Na favela, observei desde a disposição das casas, até a forma como as pessoas se
relacionavam. Os conflitos, as disputas, a presença de outros movimentos na região. Vi casas
com mulheres na porta e senti uma energia que, indecifrável a olhos nus, se dividia entre uma
calmaria e uma simplicidade típica da periferia onde cresci, no interior paulista, e um risco
iminente da explosão de uma guerra entre facções. A ajuda dos atores desta pesquisa foi de
grande valia para que eu situasse minha observação participante nesse espaço-tempo de paz e
guerra, de luta cotidiana e sonhos utópicos destes jovens que dividem a casa, a companhia e
também seus sonhos e preocupações.
Durante observação em campo, também pude realizar quatorze entrevistas com jovens
participantes do processo de construção da semana. De acordo com Bakhtin (2011), cada
pergunta gera uma resposta, que gera outra pergunta, desenhando uma teia dialógica e
interativa entre sujeito pesquisador e sujeitos pesquisados, expandindo a consciência de
ambos e preenchendo de plurissignificação os discursos que emergem destes diálogos. O
cenário de realização destas entrevistas acompanhou os sujeitos em locais como: a casa dos
militantes que me hospedaram, a ocupação Pátria Livre, e o local do acontecimento das ações
da Semana Nós por Nós.
A princípio, me pareceu necessário que as perguntas fossem direcionadas para
dialogarem com as teorias aqui utilizadas, mas no caminho descobri muita coisa pode ser
dado: da voz ao silêncio. Conto também com algumas notas de campo que foram feitas
durante a observação. Nelas, faço alguns apontamentos pessoais, mas também anoto o número
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de reuniões, quantidade de pessoas, acontecimentos inusitados e reflexões sobre algumas
conversas particulares que tive com os jovens, de forma a construir memória e história desta
pesquisa em movimento. (BODGAN & BIKLEN, 1994).
A entrevista semiestruturada foi organizada em quatro eixos: 1) perguntas que
buscavam respostas na relação de aproximação, engajamento e trabalho dos entrevistados
dentro do movimento; 2) relação dos entrevistados com a semana Nós por Nós, o evento
gerador do trabalho de observação e campo desta pesquisa, o território de atuação e outros
sujeitos políticos presentes neste território; 3) As percepções dos entrevistados em relação a
questões presentes no movimento e sua atuação de maneira geral; 4) a relação dos
entrevistados com o ser jovem e ser militante. Ao final da entrevista, todos os participantes
tiveram a oportunidade de fazerem perguntas que julgassem necessárias e tratassem das
temáticas: juventude; militância e movimento.
Apesar de termos feito quatorze entrevistas, neste trabalho utilizaremos somente seis,
visto que para fins práticos, trabalharemos com os sentidos dos jovens militantes da célula da
Pedreira, sendo a pertença na célula, e o trabalho em comum de planejamento e ação dois
critérios para escolhermos trabalhar com apenas seis das entrevistas. No entanto, como este
trabalho faz-se pela premissa do diálogo entre geral e específico não deixaremos de oferecer
um perfil geral do jovem militante de Belo Horizonte, seu perfil sociocultural e os aspectos do
seu modo de vida. Participaram do questionário vinte e três jovens militantes, tanto os que
fazem parte da célula da Pedreira, quanto outros que atuam no movimento estudantil.
Esta etapa foi feita com a ajuda de uma plataforma de internet e buscava a participação
do maior número possível de militantes de Belo Horizonte. O link do questionário foi
mandado para grupos de whatsapp onde se encontram os “militantes orgânicos”, um termo
utilizado pelo movimento para caracterizar jovens que participam ativamente do coletivo, ino
com frequência às reuniões, às preparações para atos e às demais atividades do movimento.
Com o questionário pude saber um pouco mais sobre a relação destes jovens com elementos
da socialização juvenil, como escola/universidade, mercado de trabalho e territórios onde essa
juventude mora/estuda/trabalha/milita. Foi possível também traçar um perfil econômico
destes jovens que contribuem para trabalhos futuros sobre a relação entre sua condição
econômica e os signos que os levam à militância.
Além das perguntas objetivas, também realizamos no questionário algumas perguntas
que exigiam a declaração dos jovens sobre como conheceram o movimento e sobre o nível do
seu engajamento na organização, pretendendo oferecer uma leitura subjetiva que compõe o
todo dos sujeitos da pesquisa, seres em matéria e em desejos. O número de respostas,
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sobretudo das perguntas discursivas, é flutuante, pois houve alguns jovens que optaram por
não respondê-las. Suas posições no mundo nos ajudam a dizermos quem são, mas somente
sua palavra, seus enunciados podem nos apresentar a dimensão da subjetividade e da
responsividade dos discursos destes jovens em relação ao contexto social, político e
econômico que vivem como jovens e como militantes políticos organizados.
A justificativa para a escolha das temáticas de perguntas e dos itens do questionário se
deu a partir da leitura dos documentos e da literatura sobre juventude e movimentos sociais, e
tem como objetivo a prática dialógica na qual pretende se inserir este trabalho. Aqui, o
diálogo não é só a conversa entre pesquisador e objeto, e a dialética não deverá se confundir
com dicotomia entre jovem e movimento, mas sim o jovem pertencente ao movimento e o que
o movimento possui do traço coletivo de seus jovens. As vozes, no movimento de análise,
deverão se complementar respeitando os sentidos circunstanciais, podendo ser revistas,
revisitadas e re-compreendidas, dada a natureza irrepetível dos enunciados a serem
analisados.
Para fins didáticos, apresentamos um quadro com a sistematização dos caminhos
percorridos na pesquisa. Foram realizadas três etapas de pesquisa que aqui foram narradas
minuciosamente.

Etapa

Cerco
epistemológico e
tematização
da
pesquisa.

Definir os atores
e o lócus da
pesquisa

Quem?
Quando?
Onde?
Por quê?

Tabela 1 – Sistematização dos itinerários da pesquisa-participante
Ações
Objetivos
Hipóteses Gerais
Revisão bibliográfica Construir bases teóricas a) A organização de jovens no
em
torno
das para compreendermos a movimento revela uma das nuances da
categorias Juventude, noção de jovem.
dialética das juventudes modernas
Movimento
social,
contemporâneas que pautam suas
Educação Popular e Situar-me nos estudos ações em valores como a identidade
Práxis
político- dos Movimentos sociais coletiva, solidariedade transformação
pedagógica.
e
relacioná-los
à social, seja campo individual e
dimensão concreta do também nas macroestruturas da
Análise de materiais Levante Popular da sociedade, relacionando questões
semióticos produzidos Juventude
como materiais
com
questões
pelo movimento.
Movimento Social.
comportamentais,
sendo
um
Apresentar a pesquisa, movimento com características dos
definir os objetivos e Novos e dos tidos como “Velhos
Reunião
com
as estabelecer limites da Movimentos Sociais”, típico dos
movimentos latino-americanos.
lideranças
do pesquisa.
movimento.
Construir a pergunta de b) A maneira como os jovens do
Levante concebem sua realidade de
pesquisa.
país dependente está relacionada à
Acordos coletivos com
experiência com a práxis da educação
o movimento.
popular: de identificação de opressões,
organização e ação para superação dos
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Observação
experiência.

da

Construção do caderno
de
campo
do
pesquisador.
Experienciando a
Nós Por Nós na
Pedreira
Padre
Lopes – BH

Análise dos materiais
produzidos pela célula,
para a semana, e
também análise do
planejamento.
Entrevistas individuais
semiestruturadas.

Compreender
o
cotidiano da NPN como
práxis educativa em
coletivo; conhecer as
redes de solidariedade.
Realizar as entrevistas
com os militantes.
Lançar em rede
questionário
sociocultural.

o

Conhecer os militantes
da célula e observar seu
cotidiano de ação.
Conviver
militantes.

com

problemas individuais e coletivos que
acometem os jovens e a sociedade.
c) A práxis em movimento, vista em
forma de fotografia da ação (a Semana
de Solidariedade Nós por Nós), de
maneira sistêmica, por ser uma ação
nacional, mas também local, engendra
a reelaboração de consciências em
busca da superação das contradições
sociais, seja no terreno da célula – o
bairro, os militantes, a cidade, a
organização social a qual fazem parte,
como também do país.

os

FONTE: Elaborada pelo próprio pesquisador

Estas três etapas da pesquisa que carregaram consigo inúmeros sentidos e
procedimentos não puderam fugir ao exercício dialógico e alteritário, conceitos que não
podem ser vistos de maneira separada. Assim se deu o encontro com o Movimento, com seus
sujeitos, com sua materialidade, em busca, no diálogo-responsivo, dos elementos exotópicos,
que completam minha visão de pesquisador, nas significações e ressignificações de suas
experiências militantes. Nesse aspecto, a própria escolha do tema, das perguntas que nos
movem e também os sujeitos com os quais tratamos plantam esta pesquisa no terreno fértil e
potente que é a investigação participativa. O saber da partilha é o que move as bases deste
trabalho desde seu início.
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2 SER JOVEM: UM DESAFIO EM UM MUNDO DE DESIGUALDADES
O jovem deve sempre ser um exemplo vivo, um espelho
para os mais velhos que já perderam a sua jovialidade, o
entusiasmo juvenil e a fé na vida e que, frente a esses
exemplos acabam sempre por reagir bem.
ERNESTO CHE GUEVARA 5
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo,
nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
GONZAGUINHA

De tempos em tempos, o tema da juventude aparece com mais ou menos força, seja na
música, seja na política, seja na poesia ou nas pesquisas acadêmicas. O fato é que a
capacidade de renovação, do vir a ser, e da característica inerente de transformação que cada
jovem carrega consigo, abre margem para que se imagine o jovem como um ator social com
possibilidade de transformar-se para adequar-se ao mundo e a sua ordem vigente e/ou
transformar-se para transformar, juntamente, o mundo e a sua ordem vigente. Che Guevara,
um revolucionário latino-americano, acreditava que os jovens pudessem fazer e dar
continuidade às revoluções tão necessárias no ocidente. Gonzaguinha, músico Brasileiro,
coloca suas esperanças no que virá, no novo. Guevara direcionava-se aos jovens na
conferência da ONU, antes de ser morto, aludindo à necessidade de continuidade da revolução
e conclamando os jovens a dar exemplo aos mais velhos. Gonzaguinha, em sua música
“Nunca pare de sonhar” (1984) escrevia em um contexto sombrio no Brasil cujo regime de
repressão, já em declínio, ainda matava jovens e sonhos, mas também já anunciava
transformações importantes que estavam por vir. Em um mundo velho, o que está por vir será
novo e, por excelência, será juventude.
A juventude, que também é confundida com adolescência, tem como origem latina a
palavra “juvenis”: aquele que está em plena força; o novo. Para Foracchi (1972, p. 33), “há,
na juventude, um significado que a transcende”. Segundo a autora, ela é “uma etapa de
arrogante sacrifício, sendo a resposta da própria sociedade à incapacidade adulta de construir
uma vida mais plena e mais rica” (FORACHI, 1972, p. 35). Esse sujeito novo, no qual são
depositadas tantas esperanças, depara-se com uma sociedade na qual as possibilidades de
escolha lhe são bastante reduzidas.

5

DISCURSO ONU. Realização de Che Guevara. Eua, 1964. (56 min.), P&B. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=tg9t4ZqTw7g>. Acesso em: 31 mar. 2019.
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Ao serem sugados pelo mundo da socialização: trabalho produtivo, lazer,
escolarização, e participação política, em função das profundas desigualdades, correm o alto
risco de terem seus sonhos tolhidos. Seja pelo conflito entre gerações, entre culturas, pelos
abismos sociais causados pela falta de representatividade política ou pela não identificação
com a moral vigente. Estas são hipóteses apontadas como “problemas da juventude”, nas
pesquisas ao longo do século XX. Para Pierre Bourdieu (2002), as divisões etárias possuem
um caráter arbitrário, já que os cortes etário e geracional estariam inclusos em relações de
poder e a juventude seria somente uma representação, no entanto, há elementos o suficiente
para compreendermos os jovens e as especificidades que dão materialidade a esta
representação.
Marialice Foracchi (1972), ao escrever sobre a rebelião da juventude na sociedade
moderna a enxerga como uma categoria social “sobre a qual inflete, de modo particular, a
crise do sistema” (FORACCHI, 1972, p. 34). Ainda assim, faz parte do único grupo social que
pode executar a perspectiva de sobrevivência humana e de resolução das contradições sociais.
Pelo tempo que dispõe e pela capacidade de ação. “O seu descomprometimento relativo com
as tarefas produtivas, sua abertura aos processos de criação, o apego à liberdade, as aventuras
da improvisação” (FORACCHI, 1972, p. 11) são terrenos férteis para serem depositários de
mudança. Para Luis Antônio Groppo (2017), a juventude é uma categoria
Social pelo fato de fazer parte da estrutura social, de formar um grupo, uma
coletividade de sujeitos, assemelhados pelo status etário intermediário. Também é
uma categoria social por fazer parte do imaginário social, como símbolo. Nos termos
de Durkheim (2000), ela é uma representação social, um conjunto de atribuições –
ora positivas, ora negativas – criadas por uma coletividade e associadas à condição
juvenil. (GROPPO, 2017, p. 13).

Teria o jovem, então, a missão inexorável de tomar para si a ressignificação do mundo,
ou até mesmo a manutenção do status quo? Essa não parece ser uma tarefa fácil. Tal
perspectiva gerou inúmeros trabalhos envolvendo o jovem segundo a perspectiva do
“ajustamento” à sociedade, da rebeldia, da normalidade, do desenvolvimento psicossocial, da
violência, da radicalidade, do trabalho, da educação, da contracultura e do ativismo. Dos
jovens revolucionários do Movimento Juvenil Alemão do fim do Século XIX, aos corpos
dóceis de Foucault (1975), a categoria jovem é emprestada para análises em torno dessas
relações. Ora mais centrada nos indivíduos, ora mais centradas nas estruturas sociais, as
interpretações enriquecem os estudos sobre os jovens e ajudam a dar corpo a esse conceito.
As epígrafes escolhidas para iniciar este capítulo anunciam a tônica oferecida à noção
de juventude e de jovem assumida neste trabalho: o jovem sujeito social, atuante em
movimentos sociais, que oferece como resposta às crises a ação contestatória como resposta
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ao contexto de mundo no qual vivem, com capacidade de canalizar suas forças para,
conscientemente, fazer o que será. Nesta seara, o tema juventude
Irá atravessar quase todas as teorias sociológicas, especialmente as que enfatizam
menos as estruturas e mais as ações sociais, às vezes também aquelas que enfatizam
a inter-relação entre indivíduo e sociedade: a sociologia (principalmente, a ideia de
“educação moral”) de Durkheim, o behaviorismo, os funcionalismos, o
interacionismo simbólico, a sociologia compreensiva na versão de Mannheim, as
reflexões sobre educação e indústria cultural na Escola de Frankfurt, a teoria social
de Anthony Giddens e até mesmo a sociologia de Pierre Bourdieu. (GROPPO, 2009,
p. 8).

Assumimos o compromisso de nos afastar de qualquer determinismo forçado, seja em
relação à categorização dos sujeitos desta pesquisa, a juventude, quanto de suas práticas,
manifestações ou percepções. Certos de que este trabalho é só o início de nossas contribuições
para o debate no campo, desde já, nos encontramos ansiosos pelos retoques, no presente ou no
futuro, aos quais se deverão ao curto tempo destinado a uma pesquisa de mestrado, e à
sensação de não acabamento em qualquer análise, que pode e deve sempre ser revisitada.
A noção de juventude é um tema que, segundo tem sido alvo de inúmeras pesquisas
nos últimos anos, dada a conformação sócio-política no Brasil, que facilitou a interseção de
vários jovens nos segmentos da vida social e política do país. Um exemplo disso são as
Conferências da Juventude6, uma iniciativa que colocou a juventude no centro da discussão,
que passou a ser conclamada frequentemente no debate das políticas públicas e também
naqueles sobre a violência. Já no campo da ação social há
Iniciativas também observadas nesse período, em um primeiro momento nas
prefeituras e posteriormente em âmbito federal, tentam trazer para a arena pública
novas visibilidades em torno dos segmentos juvenis, considerados como atores
capazes de ação e de interlocução política. (SPOSITO, 2009, p. 17).

Nos últimos anos o foco pelos problemas vividos pela juventude influenciou uma série
de diálogos fomentados por órgãos institucionais, setores da sociedade civil, Organizações
não governamentais e Movimentos Sociais, o que culminou na criação da Política Nacional de

6

As conferências de juventude foram importantes para afirmar a especificidade deste segmento como recebedor
de atenção especial do Estado. Parece-nos que, em boa parte, teve êxito a estratégia de angariar apoios, tanto no
âmbito da sociedade civil como no âmbito do próprio governo em sua diversidade de ministérios e autarquias.
Especialmente no governo federal, políticas transversais como as de juventude necessitam elevar sua
legitimidade como setor específico, uma vez que sua capacidade de incidência em políticas de sua alçada
realizadas nos ministérios– Educação, Trabalho e Emprego, Saúde, Desenvolvimento Social, Esportes, Cultura
etc. – depende diretamente da conquista desse status. Essa foi a condição para a criação de uma Secretaria
Nacional de Juventude, culminando na Política Nacional de Juventude, durante o governo de Luiz Inácio Lula da
Silva. (ROCHA; ROMÃO, 2016)
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Juventude7, das Conferências de Juventude, e de projetos de leis que demonstram
concretamente um olhar clínico do Estado brasileiro quanto à questão juvenil, e estreitam a
relação entre Estado e juventude, como é o caso da criação do Estatuto da Juventude, para o
qual o período é compreendido entre os 15 e os 29 anos.
Baseado nesse recorte, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) organizou
a publicação intitulada Juventudes e Políticas Sociais no Brasil (IPEA, 2009). De acordo com
este relatório, o país contava em 2009 com um quarto de sua população compreendido como
jovem. Ou seja, pessoas de 15 a 29 anos. O estudo de 2009 aponta que cerca de 51,3 milhões
de brasileiros eram jovens. Destes, 84,8% encontrava-se em áreas urbanas e 12,2% no campo.
A pesquisa também mostra que 53,5% dos jovens trabalhavam, enquanto 36% estudavam.
Destes, 22,8% trabalhavam e estudavam simultaneamente. A mesma pesquisa acusa que entre
os mais novos (15 a 17 anos), 65% possuíam algum trabalho. Já entre os jovens de 25 a 29
anos, o trabalho estava presente na vida de 70% que ou procurava trabalho, ou já assumira um
posto, enquanto 12% desses somente estudavam. A partir destes breves dados, percebemos
que o jovem brasileiro é predominantemente urbano e tem o trabalho e a educação como
questões inerentes à sua vida, no entanto, dadas as desigualdades culturais e sociais, muitos
jovens passam por conflitos para conciliarem a necessidade de trabalho com o direito ao
estudo.
A chamada “inatividade” juvenil atinge mais jovens mulheres e negras e os trabalhos
informais são ocupados, predominantemente, por jovens de baixa renda e baixa escolaridade.
Ou seja, ao falarmos dos jovens e de sua relação com a sociedade civil, como queremos, é
impossível não falar das relações desiguais nas quais os jovens estão inseridos. Estes poucos
dados nos inserem na discussão da condição do jovem no Brasil. O marco legal em relação à
juventude e os estudos sobre a condição destes jovens remontam à preocupação do Estado em
criar políticas públicas que, em consonância com outras democracias modernas, possam
incluir o jovem enquanto sujeito de direitos. No entanto,
Apesar de reconhecer a adolescência e a juventude como direitos, colaborando
potencialmente para aumentar o grau de civilidade e bem-estar de indivíduos e
coletividades, o ponto de vista legal ainda deixa de lado muito da complexidade e
diversidade assumidas pela condição juvenil. (GROPPO, 2006, p. 10).

7

Política pública criada no ano de 2010 com vistas a fortalecer o olhar do Estado sobre o Jovem. Em articulação
com outros ministérios, a Política Nacional de Juventude foi responsável por engendrar pesquisas sobre a
juventude brasileira e estabelecer metas e criações de leis, entre elas o Estatuto da Juventude, e políticas
educacionais e laborais que visam proteger o jovem das desigualdades e criar oportunidades de estudo e
emprego.
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Por isso, muito tem sido feito em relação ao mapeamento das principais questões
vividas pela juventude, como a coletânea “Juventude Viva – os jovens do Brasil”
(WAISELFISZ, 2014), que mostra a importância da discussão para a garantia de políticas
públicas de Estado para a segurança das vidas de nós, os jovens. Esta preocupação faz-se
necessária, pois a juventude, além de ser um período entre a infância e a vida adulta, é o berço
das transformações dos sujeitos, e institucionalmente, o jovem de hoje é o adulto produtivo de
amanhã.
Isso não seria possível sem os trabalhos científicos, e da mobilização entre
pesquisadores, dentro e fora das Universidades, de profissionais da saúde, do campo jurídico,
da área da Educação e do Serviço Social, e da Psicologia, o que evidencia que, para parte dos
estudos,
A juventude trata-se de uma categoria social usada para classificar indivíduos,
normatizar comportamentos, definir direitos e deveres. É uma categoria que opera
tanto no âmbito do imaginário social, quanto é um dos elementos “estruturante” das
redes de sociabilidade. (GROPPO, 2006, p. 10)

Estes estudos, articulados entre si, nos ajudam a tecer uma grande vestimenta da
situação do jovem no Brasil. Há uma estreita ligação entre os problemas da juventude e o
trabalho, educação, redes de sociabilidade, produção de cultura, relações de gênero e
identidades múltiplas. Além disso, os boletins, dados e formulações apontam para uma
necessidade da reparação das distorções e desigualdades entre grupos, seja entre gêneros,
raça/etnia, ou classes sociais. De acordo com Luís Antônio Groppo (2006, p. 10), “a juventude
é uma constante preocupação das sociedades modernas e contemporâneas, uma permanente
‘questão pública’”. Os jovens são parte da sociedade que têm poder determinante nos
processos de estruturação de grupos mediados por interesses individuais e coletivos. Estudam,
consomem, transitam em diferentes espaços, produzem e reproduzem culturas e têm, cada vez
mais, ocupado espaço na divisão social do trabalho, sobretudo nas condições de “pré-adultos”
e em subempregos.
Nesta seção resgatarei alguns elementos sobre a pesquisa em juventude nos últimos
anos, por meio das contribuições de Sposito (2009) e seu Estado da Arte sobre Juventude na
Educação Brasileira, trabalho que se propõe ao mapeamento das pesquisas sobre juventude
na pós-graduação brasileira, do ano de 1999 ao ano de 2006. Valer-me-ei também do trabalho
de Peralva (1997) que contribui para pensarmos o jovem como modelo social e cultural;
Abramo (1997), e suas considerações sobre a tematização social da juventude, e Dayrell
(2001; 2007). Todos contribuem para que compreendamos o jovem como sujeito social dentro
de uma cultura juvenil contemporânea. Ao lado de Reguillo (2007), buscarei aproximar esse
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jovem dos meus estudos sobre cultura e juvenil. Pais (1990) e seus contributos para a
construção sociológica da juventude também me ajudarão a endossar a crítica à visão
funcionalista e também à visão classista, por vezes determinista, de juventude. Como conceito
balizador, e não distante de todos os outros teóricos citados elegemos a dialética da condição
juvenil, de Groppo (2017), que marca os limites e as contradições das concepções de
juventude, não negando a categoria juventude em busca da redução das relações dos sujeitos a
simples relações de classe, mas também não incorrendo no erro de entender a juventude como
um momento sem relação com as estruturas da sociedade, como se fosse um estado de
espírito. Essa dialética é ponto de partida para a análise da experiência dos jovens sujeitos
desta pesquisa.

2.1 O jovem e a juventude como categorias históricas e sociológicas
A relação de insubordinação dos jovens durante a história gerou “respostas políticas,
como o aumento da repressão, respostas sociais, como o escotismo, e respostas científicas,
como a pedagogia, a psicologia e a sociologia” (GROPPO, 2017, p. 27). Para Groppo (2017),
tradicionalmente, a juventude é vista como: 1) categoria etária; 2) transição para a vida adulta;
3) socialização aos padrões sociais estabelecidos; e 4) sujeitos com potencial transgressor.
Durante o século XX temos três grandes correntes que estruturam as análises sobre a
juventude.
A visão hegemônica estrutural-funcionalista, de Talcot Parsons (1968) percebe a
juventude como um processo de socialização em mão única, no qual os jovens seriam
inseridos e se conformariam para serem inseridos no sistema social, colocando a sociedade
acima dos indivíduos; nesse sentido, “a condição juvenil é marcada como um status inferior,
pois o sujeito ainda depende do grupo familiar ou comunitário de origem” (GROPPO, 2017,
p. 24). Assim, ao jovem cabia enquadrar-se no modus operandi social numa perspectiva
macro estruturante das relações, e qualquer sinal de resistência seria interpretado como
“disfunção ou anomia” (GROPPO, 2017, p. 25).
Já a escola de Chicago nos oferece uma perspectiva das relações micro estruturantes: a
formação de grupos, as dissonâncias e a formação de subculturas juvenis e de suas
ambivalências. Essas são, grosso modo, as duas perspectivas de fundo dos estudos sobre a
juventude. Uma centrada na relação conformadora do sistema em relação ao indivíduo; e a
outra que se revela como possibilidade de compreender a ação dos jovens em relação aos
sistemas a partir de sua autonomia frente a diferentes temas, de modo a revelar sua inscrição
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responsável na história. Hoje as ideias interacionistas têm sido recuperadas com o intuito de
privilegiar as vozes principalmente dos próprios sujeitos jovens e da relação contraditória no
processo de sua socialização.
Sposito (2009), em seu “Estado da Arte dos estudos sobre Juventude na pósgraduação brasileira” compreendidos entre 1999 e 2006, observa que os trabalhos sobre
jovens alcançam, a partir do início da década de 1990, uma emergência discreta. Ainda assim,
as áreas das Ciências sociais, em especial, Antropologia; Serviço Social e Educação são as
que mais privilegiam a temática da juventude. Para a autora, esse acúmulo nos aponta o
desafio da academia em reconhecer a juventude como uma categoria analítica.
A dificuldade para esse reconhecimento está ligada a questões que permeiam as
análises nas quais a juventude está inserida, como os problemas relacionados às
desigualdades, sobretudo no contexto de países subdesenvolvidos, como o Brasil. Nesse
contexto, o tema faz-se presente principalmente nas questões envolvendo a violência, a
massificação escolar e as desigualdades sociais, de gênero e identidade sexual, problemáticas
às quais não só jovens, mas toda a sociedade está, e é, sujeita. Também há uma vasta
investigação sobre as infâncias, que está diretamente ligada ao conjunto de reflexões que
tomam o desenvolvimento psicofísico das crianças, seja em relação ao aprendizado, ou em
relação à sua “adequação” ao “mundo dos adultos”. Ademais, algumas problemáticas de
pesquisa também privilegiam a dimensão espacial da experiência juvenil
Sob o ponto de vista dos territórios estigmatizados quer das mobilidades e dos
deslocamentos que reconfiguram relações e modos de apropriação do espaço, criam
novos conflitos e assimetrias na cena urbana ou na área rural em regiões de intensa
mutação. (SPOSITO, 2009, p. 30-31)

Por isso, deslocar os modos de apreensão das problemáticas também significa deslocar
as perguntas das pesquisas realizadas. Em consonância com esta premissa, vinculamo-nos aos
trabalhos que partilham de inspiração teórico-metodológica na qual apropriamo-nos de uma
maneira de compreender nosso contexto de pesquisa “a partir da periferia e das margens
(para) se compreender melhor o movimento da sociedade como um todo, possibilitando a
verificação dos princípios que a estruturam” (SPOSITO, 2009, p. 32). Sendo assim, nos cabe
enxergar o jovem como um produto histórico e a juventude como uma categoria relacional,
cujas condições de experiência de inserção no mundo institucional e de sua marginalização
e/ou aproximação da vida política sejam contempladas.
Para Abramo (2005), a juventude ganhou maior visibilidade a partir do engajamento
de jovens, do ensino secundário e do ensino superior na luta contra regimes autoritários, e na
sua presença em partidos de esquerda e de movimentos culturais que questionavam padrões
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comportamentais, sobretudo, em relação com a propriedade e o consumo, principalmente na
década de 1960. Após isso, observa-se um refluxo das manifestações jovens sobre sua
condição. Ainda hoje, a imagem destes jovens “plasmou-se como a de uma geração idealista,
generosa, criativa, que ousou sonhar e se comprometer com a mudança social” (ABRAMO,
2005. p.30).
Pais (1990) nos apresenta a cultural juvenil subalterna à cultura de classe. Isso faz
sentido, pois, no processo de constituição das sociedades modernas foram criados grupos
etários homogêneos que dizem respeito aos comportamentos sociais, entre eles, o
comportamento juvenil, que recebeu atenção, até mesmo pelo prolongamento da vida
observado no processo de modernização da sociedade ocidental moderna, em especial, nas
nações desenvolvidas.
Estas delineações teóricas alcançaram seu ápice nos estudos que tratavam da
experiência juvenil a partir da experiência das relações antagônicas de classe. Nessa
perspectiva, a juventude é vista sempre como um signo político disputado pela ideologia
dominante e figura em análises que colocam em primeira instância a relação de juventude
com ideologia, trabalho e ação política.
A juventude começa por ser uma categoria socialmente manipulada e manipulável e,
como refere Bourdieu, o facto de se falar dos jovens como uma «unidade social»,
um grupo dotado de «interesses comuns» e de se referirem esses interesses a uma
faixa de idades constitui, já de si, uma evidente manipulação. (PAIS, 1990, p.140)

Sendo a juventude uma categoria socialmente manipulada e manipulável, podemos
depreender que a maneira como isso ocorre é construída de acordo com as conjunturas
históricas nas quais ela é observada. Ainda assim, devemos nos atentar para não cairmos em
determinismos, seja em relação à juventude como potência, como problema ou como uma
categoria que, analisada por si só, daria conta de nos oferecer bases para compreender uma
etapa da vida, uma fase de inserção no mundo moderno ou os grupos os quais constituem a
partir de interesses e desejos.
Para Pais (1990), os problemas que mais afetam a juventude no mundo contemporâneo
ocorrem devido à dificuldade de entrada dos jovens no mundo do trabalho, em consequência
das desigualdades existentes. Entretanto, a problemática não se situa somente, e nem
primeiramente, em uma questão estritamente material. Quando observamos o jovem
contemporâneo, é necessário considerarmos questões do domínio simbólico, como o
reconhecimento social, a liberdade de se expressar e de se organizar em grupos, bem como a
inclusão destes jovens em uma sociedade do consumo que, cada vez mais, os vê como nicho
de mercado, oferecendo-os produtos e programas específicos para seus desejos de juventude,
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o que faz parte do domínio da manipulação do ser jovem como unidade social. Por isso não
podemos encarar a juventude como uma categoria homogênea até mesmo dentro dos estudos
acadêmicos.
A visão de juventude utópica, predominante nos estudos dos anos 1960, em contexto
de contracultura e de movimentos de jovens, em especial, na Europa ocidental e na América,
cedeu lugar à visão de juventude transviada, nos estudos, a partir da década de 1980 e, com o
avanço do neoliberalismo, os estudos sobre juventude passaram a caracterizar o jovem a partir
do individualismo e do pragmatismo, heranças da corrente americana. Essa visão de
juventude é, portanto, a mais comum no que se refere a ela como um “problema social”. Os
jovens de banda, as gangues e a juventude alheia às contestações estruturais de classe dos
países, bem como as juventudes desconectadas do mundo político, porém, revoltadas com um
sistema a partir de uma ideia difusa de rebeldia, foram objetos de preocupação de muitos
estudiosos na década de 1980.
Durante a década de 1980, a juventude aparecerá como oposta à dos anos 1960,
“individualista, consumista, conservadora e indiferente aos assuntos públicos, apática. Uma
geração que se recusa a assumir o papel de inovação cultural” (ABRAMO, 2005, p. 30). Em
contrapartida, nos anos 90 o que marca os jovens “é a presença de inúmeras figuras juvenis
nas ruas, envolvidas em diversos tipos de ações individuais e coletivas” (ABRAMO, 2005. p.
30). Vista por diferentes matizes, e analisada a partir de diferentes epistemologias, o que se
pode perceber acerca do tema do jovem e da juventude, é que se faz cada vez mais necessária
a existência de trabalhos que contemplem a complexidade do universo do ser-jovem, em
especial quando esta condição está atrelada ao contexto de exercício da democracia e luta pelo
reconhecimento de direitos por meio da constituição de grupos que têm como objetivo a
transformação social e o combate às desigualdades, de modo a entendermos as especificidades
dessas relações de poder.
Os elementos supracitados nos ajudam a construir a noção de juventude como cultura,
pois ela constitui um grupo de sujeitos que, a partir de identidades mais ou menos
semelhantes, faziam de sua condição uma potência para reclamar/contradizer a moral/política
vigente em suas épocas, ligada ou não a questões de classe, como é o caso das juventudes de
classes burguesas analisadas pelos teóricos que utilizamos em nosso trabalho. Pois, apesar de
a priori parecer uma construção capitalista, ou meramente uma palavra no imaginário social,
como aponta Bourdieu (2003), a juventude expressa, em si, um modo de diálogo e de
representação em relação ao contexto sócio histórico a partir de comportamentos cristalizados
típicos dessa condição, funcionando como uma espécie de mito,
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Uma construção social que existe mais como representação social do que como
realidade. Alguns jovens reconhecer-se-ão parte integrante desse mito, outros não.
Entre os primeiros, o mito transforma-se parcialmente em realidade, formando-se
entre eles uma espécie de «consciência geracional» que os leva a acentuar diferenças
relativamente a outras gerações. Entre os segundos há o reconhecimento (quase
sociológico) de que ser jovem é uma experiência distinta daquelas que outros jovens
vivem. (PAIS, 1990, p. 145 – 146).

Ou seja, a juventude não é somente uma representação social no plano simbólico. O
conceito transforma-se em realidade material, de ação e pensamentos de jovens. Não obstante,
a juventude como conceito manipulável mostra-se como uma construção sociológica, na qual
uma representação dá ideia a uma realidade construída na sociedade, seja por atos dos
próprios jovens ou então pelo tratamento do Estado. Como exemplo disso pode-se citar as
pesquisas envolvendo juventude ou, mais precisamente, os estatutos como o da Criança e do
Adolescente (1991), o Estatuto da juventude (2013), entre outras políticas públicas
direcionadas aos jovens em diversos países. Assim,
A representação social da juventude dará lugar à realidade sociologicamente
construída. A «sociologia» do «social» (de que haveria de ser?) acabará aqui por se
revelar como a problematização (sociológica) de certos problemas (sociais) sendo
então que o significante social (predominantemente em forma de ideologia) se
transforma em significado sociológico (predominantemente em forma de discurso
científico). (PAIS, 1990, p.146)

Dessa maneira, temos o jovem enquanto uma categoria social historicamente
construída e a juventude como uma representação no seio social, na qual as relações de
trabalho, consumo, cultura e sociabilidade, imbricadas, os colocam em situações de vivências,
sentimentos e ações no mundo, heterogêneas.

2.2 Culturas juvenis/dialética da condição juvenil: aproximações teórico-metodológicas
Até aqui, esperamos ter sintetizado o sujeito social com o qual devemos lidar
teoricamente. Um jovem contemporâneo que vivencia situações e valores presentes na
estrutura social determinada, mas que é munido da capacidade também de protagonizar estes
valores, ressignificá-los e criar outros. A partir dos anos 1970, como já dissemos, as
interpretações sócio históricas tentaram explicar as revoltas dos jovens. Entre essas,
privilegiamos a que tinha por objetivo repensar os modelos de rebeldia juvenil a partir da
ideia de cultura ou subcultura juvenil responsáveis pela produção de diversidade
sociocultural. Ou seja, desde o início da relação dos jovens com a modernidade, pudemos
perceber possibilidades e ações de protagonismo da juventude, de criação de identidades
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divergentes das cristalizadas em âmbito social, de ações de resistência e de criação de outras
formas de organização juvenil.
A generalização do desemprego com as crises do capitalismo, no final das décadas de
1960, 1970, 1980 e 1990, sobretudo nos países subdesenvolvidos, fez emergir a discussão do
direito à juventude, o qual, para Groppo (2010), tornou-se cada vez mais uma promessa não
cumprida da modernidade, fazendo com que as experiências juvenis estejam à mercê de
condições materiais de determinações de classe, dificultando a experiência plena de uma
condição juvenil ideal, que seria a fase de preparação para a vida adulta. De toda forma, o
jovem está presente, tanto na opinião pública quanto nas pesquisas, como uma categoria que
simboliza os dilemas da contemporaneidade. Para isso, concebemos a noção de dialética da
condição juvenil para
Compreender melhor as continuidades e descontinuidades entre as rebeldias juvenis
do século XX e as sub-culturas juvenis do início do século XXI, também parece
servir muito bem para avaliar acontecimentos bastante recentes, como a participação
muito importante de jovens nos movimentos de crítica à globalização e os
aguerridos protestos [assim como o surgimento e massificação de outros movimentos
da militância de tradição de esquerda e popular] (GROPPO, 2010, p. 22)

A relação entre jovem e mundo é, portanto, mediatizada por acontecimentos históricos
e pelas suas condições simbólicas e materiais de viver e representar o mundo e no mundo.
Como respondem estes jovens aos seus dilemas? Reguillo (2007), em suas análises sobre as
culturas juvenis do México e outros jovens da América Latina, dadas semelhanças do
subdesenvolvimento dos países que compõem este bloco, observa a necessidade de os estudos
sobre juventude, a partir da perspectiva dos estudos culturais, aprofundarem-se no que toca
aos lugares de enunciação sociopolítica, das interseções entre espaços e práticas estruturais,
dos cenários de conflito e negociação pela inclusão e dos discursos e práticas com dimensões
constitutivas do social.
Para Reguillo (2009), a academia carece de pesquisas sobre as linhas cognitivas, as
experiências, imediatas ou não, que nutrem as representações coletivas que dão forma e
sentido às identidades e alteridades sociais. Nesse sentido, como constituem esse grupo e
como interagem entre si e com o mundo no sentido de modificar seus valores? Como seria a
pedagogia dessa juventude militante da qual queremos nos acercar? Em primeiro momento,
acreditamos no caráter dialético das juventudes e de seus grupos, que para Groppo (2010),
Ainda que a dialética de Marx afirme que, segundo as “leis” do movimento
histórico, tudo está fadado a ser superado, talvez possa se dizer que ainda não
chegou o momento de a juventude ser superada como elemento estrutural da
sociabilidade contemporânea. Deste elemento, fundado numa relação certamente
dialética e contraditória entre a busca de padronização e os desejos de autonomia,
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ainda se realiza parte importante do processo de socialização dos indivíduos.
(GROPPO, 2004, p. 23)

Estamos a falar do jovem cultural, situado em um espaço-tempo que tem cada vez
mais sido ator e ativo nos processos de cidadania e cultura política. Seja pela luta pelo direito
à juventude, seja pelo questionamento a padrões estabelecidos pelo “mundo dos adultos.”
Isso, porém, não significa uma homogeneidade desse sentimento, mas uma emergência na
postura dos jovens em relação a si mesmos, às instituições e às noções de participação.
Ao passo que a inserção econômica dos jovens é primordial para que estes alcancem
outros direitos que os fazem serem “assimilados” pela sociedade, os modos de ser jovem,
como a maneira de se vestir, de falar, de consumir, ditados pela cultura de massa, que é a
cultura do consumo, faz com que muitos jovens sejam excluídos desse estilo, tornando-se,
portanto, marginais à própria juventude. Daí o surgimento de grupos que operam no sentido
de negociação destes bens como busca do direito à juventude, colocando em disputa os
próprios sentidos sobre o ser jovem. Este movimento acentua a inserção do jovem como
sujeito político, evidenciando as faces contraditórias de um
Discurso esquizofrênico no qual se exige dos jovens, assim que entram no universo
dos direitos e deveres cidadãos, certos comportamentos sociais, culturais e políticos
sem que haja alternativas reais de inserção econômica. (REGUILLO, 2009, p. 51,
tradução livre).

A partir dos anos 1990, com os movimentos anticapitalistas e os movimentos
ecológicos, surge, então, uma nova maneira de se organizar, coletivos menos rígidos e
centrando-se em pautas mais específicas, como gênero, raça, sexualidade, apontando para um
caráter mais heterogêneo na composição dos grupos. Essa é mais uma face dos grupos
juvenis, agora, não institucionalizados e, de certa maneira, não tutorados por setores que não
se reivindicavam como juventude. O movimento de descrédito aos sistemas de organização
social a partir do fim dos anos 1990 faz com que “os jovens talvez não saibam o que querem,
mas sabem muito bem o que não querem. É nestas mudanças de sentido que devemos pensar
as culturas juvenis e seus sentidos sociais da vida” (REGUILLO, 2009, p. 64, tradução nossa).
Essas mudanças chamam a atenção para a percepção do jovem e sua relação com a
política de seus territórios e de sua percepção do futuro. Em relação aos grupos juvenis, cabe
a nós privilegiar “as diferentes maneiras de entender e nomear sua constituição; o ‘outro
constituído’ em relação com o projeto identitário de juventude” (REGUILLO, 2009, p. 60,
tradução nossa). Contudo, nem o Estado e nem os partidos políticos tradicionais têm sido
capazes de gerar matrizes discursivas que toquem uma camada significativa dos jovens,
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sobretudo os sem estudo e sem emprego. O congresso nacional é composto, em sua maioria,
por homens brancos, com mais de trinta e cinco anos e sujeitos de posses.
Mas se eles não estão inseridos, também não estão excluídos por completo da política.
As juventudes na modernidade são produto e alvo de tensões, conflitos e rearranjos do
movimento histórico da sociedade. Esses são os elementos sociais que colocam a juventude
frente às questões de criação e recriação de identidades, reconhecimento de sua situação
histórica e planejamento de outro mundo, o qual nenhum de nós ainda sabe qual é, mas
parecemos saber como não queremos que ele seja. Diante disso, valemo-nos das palavras de
Groppo (2017) que, em sua análise do movimento histórico das sociedades modernas, observa
a juventude a partir de uma concepção dialética da condição juvenil.
Dialética, porque se concebe a sociedade moderna, tal qual Marx e Engels (1988)
indicaram já no início do “manifesto comunista”, como palco de contradições,
tensões e lutas entre os grupos sociais que a compõem. Na verdade, para Marx e
Engels toda a sociedade (...) é intrinsecamente contraditória, nunca um arranjo
harmonioso entre as partes, ao contrário do que desejaria o estrutural-funcionalismo.
(GROPPO, 2017 p. 84).

Neste capítulo tentamos apresentar uma síntese dos estudos bibliográficos acerca do
tema juventude e de como essa categoria é concebida na história e na sociologia. Pudemos
perceber que a questão da juventude aparece latente a partir da modernidade e da inserção
destes sujeitos na esfera do que é público: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer e o
consumo. Percebemos que a ideia de juventude está intimamente ligada à questão de direitos e
também do controle social, mas que tem sido muito presente nos momentos decisivos da
história moderna, sobretudo, do ocidente. Os estudos acerca da juventude dividem-se em
vertentes que acompanham as matrizes sociológicas, seja a partir da análise das estruturas
sociais, ou então da compreensão de seus comportamentos individuais e coletivos, em caráter
específico. Também observamos que a maneira a qual vemos a situação do jovem é
preponderante na metodologia que devemos escolher para realizar uma pesquisa sobre jovens,
e que a tendência é que nós o consideremos como sujeito capaz de compreender sua realidade,
refleti-la e transformá-la. Por isso optamos pelo conceito de dialética da condição juvenil.
Acreditamos que nosso trabalho caminhará para análises acerca da condição destes jovens em
sociedade e também das especificidades que os caracterizam e os fazem atuantes de um
movimento social e sementes de utopia.
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3 MOVIMENTOS SOCIAIS: PRÁXIS E AÇÃO CULTURAL
Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o
opressor e se engajam na luta organizada por sua
libertação começam a crer em si mesmos, superando,
assim, sua “convivência” com o regime opressor. Se essa
descoberta não pode ser feita em nível puramente
intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é
que essa não se cinja a mero ativismo, mas esteja
associada a sério empenho de reflexão, para que seja
práxis.
PAULO FREIRE

Nem a mulher, nem o homem, estão sozinhos no mundo. Uma vez que nascemos,
encontramos um mundo com estruturas e códigos sociais, nem sempre estáticos, porém,
rígidos. Apesar disso, nossa interação com ele, e entre nós, faz com que possamos interpretálo como algo a ser constituído trabalhado, melhorado. Ao nascermos somos apresentados a
uma cultura que, para Freire, é “todo o resultado da criatividade humana, do esforço criador e
recriador do homem, de seu trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo com
outros homens” (FREIRE, 1997, p. 43). Nesse sentido, podemos dizer que o ser-humano é um
ser cultural. Somos, por excelência, transformadores, porque somos produto e produtores de
cultura. Nossa capacidade de criar e recriar cultura nos transforma também em fazedores de
história. “Pois, na medida em que o ser humano cria, e decide, as épocas vão se formando e
reformando” (FREIRE, 1997, p. 44). No entanto, para fazer sua história, é preciso que os
sujeitos tenham a possibilidade de participar, ou seja, tomar parte de sua época.
Por isso, a necessidade de sua conscientização, ou seja, tomar ciência do mundo em
que vive, de como vive e de quais os desafios presentes na época em que se vive. Porém,
ainda que transformar sua realidade seja uma vocação humana, isso muitas vezes é impedido
em função das relações de domesticação de um ser-humano pelo outro. Para Freire (2014), as
classes dominantes, por sua maneira de conquistar dominar e dividir os dominados impedem a
chegada dos sujeitos à compreensão das opressões que vivem, por meio da negação do
diálogo. Com isso, Freire inaugura a Pedagogia do Oprimido, uma espécie de carta aos
homens e mulheres sobre sua vocação transformadora e sobre os caminhos da transformação.
Para isso, é preciso um método “antídoto” ao apagamento dos sujeitos, por meio da ação
cultural que os devolve a possibilidade de perceberem-se atores-coletivos que fazem e pensam
o mundo, pensando-se e (re) criando o mundo onde vivem.
Ainda que tenhamos capacidade de estabelecer relações com a realidade, há estruturas
que legitimam esta opressão: o Estado, as Leis, as ideologias dominantes que estão a serviço
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dos poderosos e fazem com que a capacidade de discernir sobre essa condição seja
comprometida, ao longo da história. Marx e Engels, em seu Manifesto do Partido Comunista
(1848), postulam que história da sociedade é a história da luta de classes. Nesse caso, a
sociedade estaria dividida entre os opressores: detentores do poder, da força de trabalho; e os
oprimidos: aqueles cuja força de trabalho é expropriada. A partir dessa organização, estariam
todos fadados a adaptar-se à sua realidade, ou a transformá-la, seja em proporções individuais,
das relações na infraestrutura, nas relações de classe, e dos meios de produção, quanto na
estrutura, na ideologia, Estado, direitos e costumes. Nesse contexto, para nós, se inserem os
movimentos sociais como atores coletivos pensados por sujeitos que, a partir de uma intenção
de práxis no mundo, organizam-se e engajam-se para a experiência de participação e de
integração na sociedade.
A análise sobre os movimentos sociais no Brasil ganhou centralidade na América
Latina antes, durante e depois do período ditatorial. O grande propulsor do aumento dos
estudos analíticos sobre este tema foi a reestruturação da pós-graduação do país, que abriu
precedentes para compreendermos melhor a realidade brasileira, sobretudo dos anos 1960 até
1980. Para Gohn (1997), os estudos iniciais centravam-se nos planos empírico e descritivo, de
análise das reações dos movimentos emergentes a partir de suas orientações políticoestratégicas, tendo como foco a educação e a luta por demandas básicas, como comida,
moradia e a saúde.
Compreendemos o Movimento Social como um lócus, um espaço-tempo que
possibilita a interação e o encontro entre sujeitos com mais ou menos ciência de suas
realidades, que estão ligados por laços nem sempre visíveis, mas que, em conjunto dão
respostas contundentes às realidades e às necessidades existentes. A partir de uma leitura
freireana na qual a ação político-pedagógica se faz com intencionalidade e a partir de
organização-reflexão-ação, enxergamos o Movimento Social como espaço-tempo de cultura
de homens e mulheres que dialogam entre si em busca da compreensão e da ressignificação de
seus valores e códigos, modificando as estruturas sociais.
Sabemos que nem todos os movimentos sociais possuem caráter transformador e
contestador, por isso, tentamos realizar um panorama dos estudos dos movimentos sociais,
passando por suas definições e principais tendências, partindo das teorias clássicas e gerais
para gestarmos uma compreensão mais assertiva sobre o movimento social em questão nesta
pesquisa, que é o Levante Popular da juventude, e sobre a práxis de seus jovens. Maria da
Glória Gohn (2008), assevera que o conceito de movimentos sociais abarca ações coletivas e
socioculturais que lançam mão de formas diversas de se organizar e expressar suas demandas.
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Essas formas adotam medidas combinadas que podem ser divididas entre: ações
diretas e ações indiretas. Passeatas, manifestações, greves, marchas, entre outras
manifestações, sempre foram aspectos marcantes destes movimentos. Não há, contudo, um
conceito único de movimento social. Por isso, faremos aqui um esforço de explicitar os
principais paradigmas, orientando sempre nossa leitura para uma perspectiva latinoamericana, cultural e classista. Nosso caminho terá como ponto de chegada a realidade latinoamericana, em específico, a brasileira, contexto no qual o Levante se insere, e o projeto pelo
qual orientam suas ações. Por isso, passaremos por uma breve explicação sobre os
paradigmas, atentando-nos para o processo de construção do caráter contestador das
organizações.
Desde sempre, os estudos sobre os movimentos sociais estavam intrinsecamente
ligados às categorias de integração social, conflitos sociais, experiências coletivas, projeto
político, cultura política e identidade coletiva. A educação, nesse sentido, é um fio condutor
de muitas das pesquisas relacionadas aos movimentos sociais, que são tidos como uma
espécie de educadores coletivos sociais, pois colocam uma gama de interesses na arena de
conflitos sociais, que é a política.
Maria da Glória Gohn (1997) divide as teorias dos movimentos sociais em: 1)
Paradigma norte-americano; 2) Paradigma europeu; 3) paradigma dos Novos Movimentos
sociais; 4) paradigma latino-americano, que parte da construção estrutural-funcionalista dos
movimentos sociais e de seus propósitos e relações. Segundo a autora, Hebert Blummer
(1939), com seus os estudos sobre o comportamento coletivo, é um dos expoentes dessa
corrente. O enfoque básico dessa perspectiva era a interação entre indivíduo e sociedade. O
autor divide os movimentos em genéricos, expressivos e específicos.
O primeiro (genéricos) está relacionado a “mudanças graduais e persuasivas nos
valores das pessoas, os quais poderiam ser denominados tendências culturais” (GOHN, 1997,
p. 31). Os sujeitos destaque dos estudos foram os movimentos operários, dos jovens, das
mulheres, e pela paz. Nota-se já uma tendência a se separar como categoria os movimentos
juvenis. Estes movimentos emergem a partir da busca por mudanças de âmbito individual, ou
corporativistas, já que são segmentados, e são dadas no plano psicológico, a partir do processo
de identificação, dos desejos e do reconhecimento.
O segundo (expressivos) são protagonizados pelos movimentos de moda, religiosos,
bem como os movimentos que surgem durante o processo de globalização, como os
movimentos de contracultura, ainda na época da Guerra Fria.
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O terceiro grupo (específicos) passa por um processo longo de “inquietação individual,
inquietação popular, formalização e institucionalização” (GOHN, 1997, p. 32). A este,
vincula-se os movimentos reformistas e revolucionários, ambos com características muito
semelhantes em seu processo de consolidação e atuação na sociedade, no entanto, com
objetivos específicos diversos. Os reformistas tendem a buscar a luta pela ampliação do
Estado de Bem Estar Social, dentro da normalidade dos Estados, por meio do voto, da criação
de leis e da conscientização, sobretudo a partir das instituições como a escola. Já os
revolucionários contestam o status quo da sociedade, partindo do princípio das desigualdades
econômicas como barreiras para a equiparação de direitos. Estes propõem revoluções que
atinjam os pilares da organização social: nas relações de trabalho, econômicas e sociais.
Ambos, para Gohn têm, “lideranças conhecidas e seus membros têm a consciência do ‘nós’.
Além disso, detém (ou detêm) um corpo de tradições, valores, filosofias e regras” (GOHN,
1997, p. 32). É como se essas comunidades fossem terreno de gestação de uma nova
sociedade com novos valores.
O movimento específico tem o papel de agitar as demandas esparsas e individuais da
sociedade, oferecendo à população uma saída para estes problemas. Essa agitação teria como
principal objeto movimentar desejos e impulsos nas pessoas. Não só isso. É necessária
também a relação dos corpos dentro do movimento. Isso se dá a partir da criação do grupo de
sujeitos que, mais ou menos, identificam-se entre si. Daí o caráter socializador do movimento
social que, para continuar existindo e alimentando desejos, deve dispor de um conjunto de
valores morais, com figuras míticas (ídolos e heróis), com a existência de textos e símbolos
tidos como marcos teóricos, epistemológicos. Símbolos.
Um exemplo evidente deste processo está no significado marcante em movimentos
que têm em obras como “O manifesto”, uma espécie de escrito “universal”, o que representa
seu marco teórico. Também há o exemplo dos signos, como a foice e o martelo, representando
representações imagéticas de ideológicas. Algo semelhante acontece com grupos religiosos, e
mesmo com os exércitos, em certa medida. A foice e o Martelo são referenciados em muitos
movimentos sociais de orientação socialista e comunista no mundo todo. Assim, certos signos
compõem também outra categoria fundante dos movimentos sociais que é a sua formação
ideológica.
Outra nuance dos Movimentos Sociais é o desenvolvimento de operações táticas, ou
seja, a formulação de operações práticas de ação para a transformação. As táticas estão
ligadas, por exemplo, ao modo como dialogam com o resto da população ou à maneira com
que incidem na política, se buscam a institucionalidade, como no caso dos partidos políticos,
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ou somente representam uma fração da sociedade civil que necessita ser representada. As
ações táticas são responsáveis pela retroalimentação do movimento. Elas são responsáveis
por garantir o engajamento de seus componentes e também por angariar novos adeptos. Em
outras palavras, o movimento é gerado a partir de um conjunto de lutas específicas ligadas a
demandas gerais de orientação ideológica, como por exemplo, um projeto de sociedade, e sua
construção e manutenção dependem de sua capacidade de se retroalimentar e dar respostas
materiais e/ou simbólicas a seus membros, de modo que se crie uma noção de pertencimento e
uma identificação com os sujeitos que dividem os mesmos espaços de sonhos, de luta e de
prática.
Ainda no plano teórico, há o paradigma europeu, que se apresenta a partir de duas
principais abordagens: a Marxista e a dos chamados Novos Movimentos Sociais. De um lado,
as diferenças de classe e a luta por transformações privilegiando a relação de dominação de
classe; e de outro, as diferenças culturais e a criação de consciências localizadas na
micropolítica das relações.
Na perspectiva marxista, dividem-se os marxistas clássicos e os neomarxistas. Em
ambas, a luta de classes se mantém como o principal motor da história e a burguesia como
principal inimiga. Um expoente desta perspectiva, segundo Gohn, é Lênin, para quem os
movimentos são vanguardas políticas, que são “forças que levam as massas a desenvolver
uma consciência social revolucionária” (GOHN, 1997, p. 179,). Outro teórico importante
localizado na abordagem marxista é Gramsci, com seu conceito de hegemonia, que escreve
sobre a relação das lutas e das transformações sociais e os interesses antagônicos entre as
classes, na disputa, sobretudo, pelo Estado. Gramsci, de acordo com Gohn, avança nas
análises sobre os movimentos sociais quando pensa a partir da cultura. A cultura popular, as
tradições e o folclore também eram elementos importantes para construir mudanças que
impactam as massas e, consequentemente, para a adesão delas às revoluções a partir da
identificação cultural das mesmas com uma classe ou um partido dirigente.
Ainda no marxismo, porém, em uma perspectiva contemporânea, Thompson (1981),
acreditando no processo de construção política como um aprendizado a partir da práxis (da
relação entre reflexão e prática), desloca seu olhar do movimento como um objeto,
enxergando-o como um agente capaz de mediar a construção de uma cultura política formada
por diversos fatores. Nesta perspectiva, a experiência, vivida, percebida e sentida no interior
dos grupos sociais condiciona os valores e as ações dos sujeitos. Para o autor,
Pela experiência, os homens se tornam sujeitos, experimentam situações e relação
produtivas como necessidades e interesses, como antagonismos. Eles tratam essa
experiência em sua cultura e não apenas a introjetam Ela não tem caráter só
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acumulativo. Ela é fundamentalmente qualitativa (THOMPSON, 1981, apud
GOHN, 1997, p. 204).

Aqui, a experiência pode ser entendida como algo além de uma pura empiria, mas que
atravessa os sujeitos, que os transforma e que os coloca como sujeitos no mundo.
Como uma espécie de atualização do marxismo, e respondendo a demandas de sua
época, da conjuntura e das correlações de força, e também para responder aos desafios de uma
sociedade cada vez mais global e plural, surgem os chamados Novos Movimentos Sociais,
que para Gohn são tidos como uma teoria em aberto, pois
O sintagma novo adquiriu sentidos distintos a partir da disseminação de seus
princípios. Seja por não possuírem uma clara base classista, como nos já existentes
movimentos camponeses e operários. O sintagma novo adquiriu sentidos distintos:
na Europa, a palavra “novo” aparece em oposição a antigo, já na América Latina,
significou a mudança das relações entre movimentos e Estado. (GOHN, 199, p. 125)

A corrente dos Novos Movimentos Sociais, surgida a partir dos anos 1960, é um
modelo teórico que se calca nos símbolos, na cultura, na pluralidade de formas de organização
e na heterogeneidade de matrizes discursivas para analisar a interação entre sujeitos e
sociedade. Suas características básicas são: 1) um modelo teórico baseado na cultura; 2) a
negação do marxismo ortodoxo, opondo-se ao “determinismo mecanicista”, apresentando
outras variáveis, e realizando transformações substanciais no conceito de ideologia; 3) certa
relativização do conceito de líder e das estruturas burocráticas e pragmáticas dos movimentos
e o surgimento de práticas mais horizontais e difusas; 4) a ampliação do conceito de política e
seus sentidos, abarcando todo o cotidiano dos indivíduos, o que abriu espaços para análises
mais segmentadas das instituições de poder e das relações entre as forças sociais e setores do
Estado; 5) a aparição do conceito de identidade coletiva como parte constitutiva da
micropolítica dos movimentos sociais.
Os novos movimentos sociais não aparecem como negação completa aos modelos de
análise tidos como antigos. Estas teorias compreendem, sobretudo, as “novas” conformações
mundiais, como o mundo após o fim da Guerra Fria, as crescentes e cíclicas crises do
capitalismo, a constante reorganização das forças produtivas no mundo e a multiplicação de
movimentos do terceiro setor, como as organizações não governamentais. Todo este novo
contexto demandou reformulações no campo da ação social.
Na teoria dos Novos Movimentos Sociais, cultura, ideologia e lutas sociais cotidianas
são três categorias importantes em suas duas vertentes principais: a francesa, de Alain
Touraine (1977) e a italiana, de Melluci (1994). Para Touraine,
A noção de movimento social deve tomar o lugar da noção de classe social, porque
atualmente não se trata mais de lutar pela direção dos meios de produção e sim pelas
finalidades das produções culturais, que são educação, os cuidados médicos e a
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informação de massa. As novas contestações não visam criar um tipo de sociedade,
menos ainda libertar as forças de progresso e de futuro, mas mudar a vida, defender
os direitos do homem, assim como o direito à vida e aos que estão ameaçados pela
fome e também pelo extermínio, pelo direito à expressão ou à livre escola de um
estilo de uma história de vida pessoais (TOURAINE, 1994 apud GOHN, 1997, p.
152).

O autor analisa grupos no interior da sociedade francesa, onde o capitalismo
desenvolveu-se sob a tutela da socialdemocracia, em um processo de construção de condições
básicas e de direitos universais como a educação, o trabalho e a seguridade social, direitos em
constante ameaça em decorrência das cíclicas crises do Capital, e da flexibilização das leis em
função das reinvenções do modelo econômico capitalista.
Interessado nos grupos como atores coletivos que, em movimento, disputam a direção
de um campo cultural, Touraine não enxerga o movimento como agente de mudança histórica,
e sim como agente de pressões sociais que alcançam mudanças pontuais. “Eles são fruto de
uma relação de produção e organização social, uma relação dupla de identidade e de
oposição” (GOHN, 1997, p. 147). O autor, ao analisar as sociedades dependentes, como o
Brasil, vê o estado como “único agente, enquanto força política, unificador de uma sociedade
cortada em dois” (TOURAINE, 1977, apud GOHN, 1997, p. 145).
Outra perspectiva do pensamento dos Novos Movimentos sociais é a de Alberto
Melucci, um dos fundadores do paradigma da identidade coletiva. Se Touraine analisou os
movimentos a partir dos atores sociais e do Estado, Melucci nos oferece um enfoque mais
psicossocial. Para o autor, “movimentos sociais são também fenômenos simultaneamente
discursivos e políticos, localizados na fronteira entre as referências da vida pessoal e a
política” (MELUCCI, apud GOHN, 1997, p. 160). Nesse sentido, o autor coloca a interação
como possibilidade de se construir uma consciência de solidariedade, engendrada pela
incerteza e pela diversidade.
Melucci foi um dos principais teóricos do conceito de identidade coletiva, que para ele
é “construída por uma ativação de relacionamentos sociais que conectam os membros de um
grupo ou movimento. Isto implica a presença de marcos referenciais cognitivos, de densa
interação, de trocas emocionais e afetivas” (GOHN, 1997, p. 158 – 159). Nesse sentido, o
movimento seria o espaço de interação e de reconhecimento de sujeitos entre si e de tomada
de consciência dos signos sociais, seguido pela assimilação ou negação dos mesmos e pela
anunciação de novas formas de enxergar e conceber a realidade.
A identidade coletiva, nessa perspectiva, pode ser construída a partir da relação entre
as condições subjetivas dos sujeitos e da conjuntura político-ideológica de um recorte

54

histórico da sociedade. Para que possamos definir a identidade coletiva, é preciso que se
observe
1) a definição cognitiva concernente a fins, meios e campo de ação; 2) rede de
relacionamentos ativos entre os atores que interagem, comunicam, negociam e
tomam decisões; 3) o grau emocional, no qual os indivíduos sintam-se eles próprios,
parte de uma unidade em comum. (MELUCCI, apud GOHN, 1997, p. 159)

Vê-se, então, que a organização de sujeitos em movimentos sociais passa por questões
relacionadas a um projeto, que aqui chamamos de projeto político, seguidos de uma
organização para a ação no mundo. Além disso, a interação e os modos que constroem para
relacionarem-se entre si também é fator determinante. Esses fatores, inexoravelmente, surtem
impacto na maneira como os sujeitos se sentem – ou não – pertencentes ao coletivo.
Guardadas as aproximações e distanciamentos destas perspectivas, o que podemos apontar
sobre os três primeiros paradigmas é que, por servirem de base para importantes estudos que
até hoje nos servem como fundamento, contribuem também para entendermos a teoria dos
movimentos sociais não linearmente e nem colocando uma teoria em detrimento da outra.
Neste tópico, trataremos do caso específico dos Movimentos Latino-americanos para
contextualizarmos o contexto de surgimento da Educação Popular como uma das dimensões
da luta contra as desigualdades estabelecidas pelas relações de opressão que roubam o direito
de ser dos sujeitos, mas também impulsionam a luta coletiva para a transformação das
realidades dos oprimidos.

3.1 Movimentos Latino-americanos: a luta constante por direitos básicos
A divisão internacional do trabalho consiste em que alguns
países se especializam em ganhar e outros em perder.
Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América
Latina, foi precoce: especializou-se em perder desde os
remotos tempos em que os europeus do Renascimento se
lançaram ao mar e lhe cravaram os dentes na garganta.
EDUARDO GALEANO

O trecho do Livro “As veias abertas da América Latina” (1970), uma obra que aborda
a história, economia, cultura e política da América Latina, de uma maneira quase mística a
partir de sua linguagem poética, nos aproxima de conceitos de Celso Furtado, Caio Prado
Júnior, e Fernando Ortiz, sobre o desenvolvimento, a exploração e a dependência dos países
latino-americanos em relação a seus – eternos – exploradores. Esse é o contexto inicial desta
seção, que tratará do paradigma latino-americano dos Movimentos Sociais. A partir do livro
de Galeano podemos fazer um caminho desde a chegada de Cristóvão Colombo até as
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ditaduras. Com uma modernidade “tardia”, marcada pela exploração de bens naturais e pelo
subdesenvolvimento marcado pelo controle dos países de capitalismo avançado, nossos
movimentos emergem escrevendo sua história por meio da resistência de seus povos
indígenas, dos negros que vieram escravizados e dos frutos das desigualdades desta terra,
solapada pela ganância dos poderosos.
A tradição dos movimentos aparece em consonância com a realidade vivida pelos
povos latino-americanos, e a pesquisa sobre os movimentos sociais tem crescido nos últimos
anos, sobretudo no contexto pós 1950, quando, influenciados pelo pensamento de intelectual
orgânico, de Gramsci, muitos teóricos das ciências sociais, educação e saúde propuseram-se a
pesquisar a conformação e o comportamento das lutas travadas no seio da América Latina.
Com destaque, temos movimentos pré, durante e pós ditadura no Chile; os
Zapatistas e os chiapas, no México; as Ligas campesinas, no Brasil; a milícia
organizada no Peru, já na década de 1990, e as “mães da Praça de Maio”, importante
movimento social da transição política e redemocratização da Argentina. Em outro
aspecto, no que se refere a movimentos de libertação nacional contra a espoliação de
colonizadores, têm-se as lutas ocorridas na Nicarágua, Guatemala, Haiti, República
Dominicana, Costa Rica, Panamá e El Salvador. Muitas delas combinando ações da
igreja e também de movimentos de comunidades de base. (GOHN, 1997, p. 222)

Essa é, portanto, a gênese destes movimentos. Ora pela libertação nacional, como é o
caso dos movimentos que engendraram a revolução Cubana de 1959, ora pela promoção de
políticas públicas e serviços do Estado, com vistas a uma ampliação do Estado de bem-estar
social, a prática e os repertórios destes movimentos sempre variará de acordo com as
necessidades básicas de cada nação. A história dos movimentos populares no Brasil, bem
como os movimentos sociais por educação e saúde foi, em grande parte, forjada a partir da
disputa de frações do Estado por forças políticas organizadas. Um exemplo disso é o
Movimento de Alfabetização de Adultos, ocorrido no fim da década de 1950 e início de 1960,
protagonizado por Paulo Freire.
Essa conquista estava diretamente ligada às condições políticas do Estado brasileiro
naquele momento. “Os resultados obtidos – 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias –
impressionaram profundamente a opinião nacional, mas desta vez com o apoio do Governo
Federal” (FREIRE, 2008, p. 20). Esse retrato, presente na obra “Conscientização: Teoria e
prática da libertação” mostra a relação entre os movimentos sociais no Brasil e o Estado. O
que nos evidencia que, em um contexto de dependência cultural e econômica, a aliança entre
governos e/ou frações do Estado e Movimento Social figura como uma tática para a
construção de políticas para o povo, ainda que se observe essa relação como inconsistente ou
descontínua. O movimento de Freire, contudo, logo perdeu forças, sobretudo, com o Golpe
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Militar de 1964, o que nos desvela o incômodo de alguns regimes com a ampliação da
participação popular nos direitos básicos, como é nesse caso o direito ao saber.
A partir da leitura de Gohn (1997), podemos identificar três grandes linhas dos
movimentos sociais na América Latina: 1) movimentos populares, os quais apresentam
demandas historicamente sedimentadas por equipamentos coletivos básicos; 2) movimentos
de resistência dos povos que aqui já viviam, como os indígenas, com expressão para países
como a Argentina, o México e Chile; 3) movimentos por direitos humanos e direitos culturais,
nos quais se firmam a luta das mulheres, homossexuais e transexuais pelo direito à identidade
de gênero e à liberdade sexual. A igreja, em especial, a Teologia da Libertação, corrente
progressista da igreja católica, tem forte influência na proteção e na luta pela integração social
de nossos povos.
A monocultura, os latifúndios, a industrialização tardia/parcial e a dependência das
grandes potências internacionais influenciaram a deficiência na formação dos Estados latinoamericanos. A política era e é marcada pelo poder local dos grandes coronéis, colocando o
povo sob a égide do clientelismo e da naturalização das relações sociais de opressão. Esse
quadro poucas vezes foi questionado pelo poder político, resumindo-se a raros momentos de
governos populistas que incluíram a população mais pobre sob a proteção do Estado, não só
para desenvolvimento de nosso capital humano, mas também com a perspectiva urgente de
modernização e crescimento do mercado brasileiro. Resolver a miséria, a fome e a negação
de direitos foi, mais do que a estratégia de tomada do Estado, a grande aspiração dos
movimentos que aqui se desenvolveram. (GOHN, 1997).
Ainda não há um paradigma sólido de análise dos movimentos sociais latinoamericanos, no entanto, algumas categorias são imperantes, como participação, direitos,
cidadania, identidade coletiva e experiência. A análise de seus pressupostos organizativos, dos
tipos de reivindicações que constroem, da sua relação com o Estado, da criação de políticas
públicas, de suas práticas pedagógicas e de sua maneira de comunicar com a sociedade civil
alimentaram muitas pesquisas que partem dessa ótica.
As tipologias destes movimentos são tidas como messiânicas, a exemplo dos
movimentos de contestação relacionados à igreja ou a líderes religiosos, vide Canudos, no
Brasil; camponeses, pelo fato de serem predominantemente culturas agrárias de exportação de
matérias primas, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; de defesa comunitária,
como a luta dos povos quilombolas; os de defesa de identidade, como os de gênero e os de
liberdade sexual; os das lutas urbanas, como o Movimento dos Trabalhadores sem Teto; os
novos movimentos sociais, os coletivos universitários, os movimentos ecológicos, o terceiro
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setor, com as Organizações Não Governamentais; os movimentos sociais que têm caráter
popular e operário; e os movimentos históricos, como os movimentos estudantis.
A luta social e política na América Latina merece um olhar específico, pois sua
história é marcada por contornos também específicos. Isso influencia não somente a maneira
como se dão as ações dos movimentos, mas também a maneira de analisá-los e compreendêlos. O mundo globalizado coloca aos países subdesenvolvidos, muitas vezes, demandas
semelhantes a países já desenvolvidos, como por exemplo, o direito à livre informação e ao
acesso ao conhecimento, bem como o direito às liberdades civis.
A América Latina ainda lida com as marcas de períodos de exceção que a assolaram
entre as décadas de 1950 e 1990, variados em relação à duração e igualmente cruéis, os
períodos, de caráter militar, prepararam as nações para a chegada de regimes econômicos
como o neoliberalismo, que só fez aumentar as desigualdades abissais produzidas durante as
ditaduras, sobretudo a brasileira, que durou de 1964 a 1989. As políticas públicas em
educação também foram incapazes de fazer com que grande parte da população saísse da zona
de acomodação para insurgir-se contra o poder dominante, salvo algumas exceções. Os países
do sul ainda permanecem com sua soberania ameaçada, com altos índices de injustiça social e
com democracias frágeis, o que mostra a urgência da existência de Movimentos Sociais que
façam este diálogo.
Após avanço do neoliberalismo a partir dos anos 1990 e a ofensiva aos trabalhadores,
gerada pela privatização de empresas estatais e de serviços até então públicos, pelo
desemprego e por um modelo de desenvolvimento dependente de países como os Estados
Unidos e de pareceres e propostas de órgãos como o Fundo Monetário Internacional,
observamos a retomada da luta trabalhista e por direitos, assistimos à emergência de líderes
populistas, progressistas e de centro-esquerda ao poder de países como Venezuela, Argentina,
Colômbia, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Equador. Este cenário ocorreu junto do
aumento das reivindicações de massa, que continuaram e continuam dando frutos. Desta vez,
com as demandas dos movimentos de mulheres, estudantis, de diversidade sexual e de gênero,
os movimentos pós-ditadura, por Memória, Verdade e Justiça, e também os movimentos
ecológicos, observa-se uma relação mais íntima entre movimentos anticapitalistas, sindicais e
partidos de esquerda e as pautas de costumes.
Ainda vivemos tempos em que a organização para a ação coletiva em defesa da
existência humana se faz muito presente, aqui, no sul, ou nos países do norte. É preciso,
portanto, que aprendamos uns com os outros as maneiras de resistir e de construir realidades
distintas, menos opressoras. Alguns paradigmas, como a da relação opressor x oprimido
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tendem a manterem-se, ainda que hoje as configurações desta relação seja dada de outras
formas, muito mais pela flexibilização das relações de trabalho, e pela relativização de
direitos.
No Brasil, vivemos a emergência de experiências de frentes políticas que relacionam
movimentos rurais e urbanos, e de um avanço das pautas de comportamento e raciais que
aglutinam tradições de movimentos sociais mais antigos, com uma perspectiva de classe, mas
que também estejam atentos às transformações da economia e da cultura. Acreditamos que
este caminho é peremptório na construção de lutas dos povos que aqui se originaram ou
vieram para cá, e são o sangue vermelho nas veias abertas da América Latina.

3.2 Educação Popular e pedagogia emergente: as bases do Projeto Popular para o Brasil
Camaradas, somos nós que construímos as igrejas e as
fábricas, somos nós que forjamos as correntes e
produzimos o dinheiro, somos nós que forjamos as
correntes e produzimos o dinheiro. Somos a força viva que
dá, a todos, o pão e o prazer, desde o berço até o caixão.
Sempre e em toda a parte, nós somos os primeiros no
trabalho e os últimos na vida. Quem nos considera como
gente? É tempo, camaradas, de compreender que ninguém
nos ajudará se a gente não ajudar a nós próprios! Um por
todos e todos por um é a nossa lei, se queremos vencer o
inimigo.
M. GORKI

Máximo Gorki foi um importante expoente da literatura russa. A epígrafe escolhida
para iniciar este capítulo que trata da Educação Popular traz consigo dois conceitos
importantes para pensarmos a atuação dos seres no processo de sua libertação: a consciência
crítica e o trabalho. Interessa-nos conhecer alguns pressupostos da Educação Popular, que
emergiu no contexto político brasileiro a partir da década de 1960, com ações diversas de
setores progressistas que estavam preocupados com a libertação do Brasil e sua independência
cultural e econômica. Gorki utilizava-se dos princípios da dialética marxista para imprimir em
suas obras as necessidades históricas de seu tempo.
A educação, nesse contexto, transforma-se em trabalho, pois implica o esforço de
sistematização do saber popular, do saber de experiência de seus atores, atuando como
instrumento de sua inserção no mundo concreto e de conscientização sobre as relações de
dominação que são exercidas e que, aos poucos, fazem dos oprimidos seres assujeitados pelo
sistema. Consciência, em Paulo Freire, diz respeito a um aspecto totalizante “não vem de fora.
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Está atrelada às práticas culturais e políticas vivenciadas na produção da existência. Nos
movimentos de libertação, sobretudo” (ARROYO, 2010, p. 251).
Com essas noções de consciência, trabalho e autonomia, aproximamo-nos da
Educação Popular que, para Freire, “deve estar precedida de uma reflexão sobre o homem e
de uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a quem queremos ajudar a se
educar” (FREIRE, 2008, p. 38). No entanto, essa concepção de educar, chamada por Freire de
ação educativa, não acontece no vazio.
Para Gohn (2013), a Educação Popular no Brasil nasceu com os Movimentos de
Educação de Base e Cultura Popular, no final dos anos 1950. Ocorriam, simultaneamente, a
organização de movimentos importantes de modernização do Brasil, Educação Popular e
Alfabetização de jovens e adultos, um movimento de integração das classes populares à
sociedade por meio de sua alfabetização. Os números alarmantes de analfabetos no Brasil
denunciavam a hiperbólica desigualdade social no país, status que os impedia de acessarem
outros direitos e liberdades, como, por exemplo, o voto consciente. Para Freire (2008), a
leitura da palavra e a leitura do mundo é que pode trazer a integração do homem e da mulher à
cidade, ao trabalho, aos demais direitos e, mais do que isso, pode muni-los de radicalidade
para posterior luta por outros direitos. Esse é o trabalho de humanização do homem, o qual
Não poderá ser outro então o trabalho da desmitificação. Por isso mesmo a
conscientização é o olhar mais crítico possível da realidade, de a des-velar para
conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade
da estrutura dominante (FREIRE, 2008, p. 33).

Paulo Freire, ao discorrer sobre uma série de problemas estruturais enfrentados à
época pela escola primária no Brasil coloca o Poder público como o ator necessário para
“mediar” a construção da educação primária por meio do fortalecimento da identidade
nacional, da cultura e dos ideais de modernização atrelados à conscientização dos sujeitos
sobre si e sobre o mundo. “O Poder Público, no caso, iria ao encontro do povo, ajudando-o
nas respostas que, desta ou daquela forma, ele vem dando ao desafio que lhe fazem os novos
tempos no campo da educação” (FREIRE, 1985, p.101).
Com tantas tarefas delegadas a uma só instituição – fora as informais e cotidianas,
como a alimentação, cuidado e proteção de crianças e jovens que fora dela estariam em perigo
–, não podemos ignorar o fato de que os resultados destas tarefas são frutos da constante
disputa pelo Estado que, em um contexto de democracia, não só tem papel centralizador de
decisões e de normatizações, mas também de abrir diálogo com a população, no sentido de
exercer a democracia. Nesse sentido, a mediação do Estado e a responsabilização da escola
pela emancipação não só econômica e individual, mas também cultural e coletiva, passava
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também pelo diálogo com movimentos que, a partir de suas experiências, também deveriam
trabalhar para e com a concepção de educação para a cultura e para a autonomia. Como
exemplo disso, ele cita iniciativas de fora da institucionalidade, como movimentos,
organizações, agremiações, entre outras instituições de fora do Estado.
Apesar disso, nos anos que seguiram, o que vimos no Brasil foi uma ruptura com o
regime democrático, de 1964 a 1985. Tal janela histórica fez com que as articulações entre a
educação e a conscientização promovidas por grupos e movimentos, desde os pioneiros, por
exemplo, fosse fechada, ou pelo menos, parcialmente fechada. Ou seja: o mesmo Estado que
pode e, por vezes, consegue dialogar para a emancipação, também pode impor, e realizar
mudanças também conservadoras. Dessa forma, é preciso mais do que buscar o progresso da
educação por meio de leis e políticas públicas, pois sem conscientização de toda a
comunidade escolar sobre o projeto de educação que queremos, ficamos à mercê das elites
políticas e econômicas brasileiras, que têm um histórico de rupturas em momentos de
ascensão das forças populares.
Neste período, houve uma tentativa de supressão destes movimentos populares, que,
com muita resistência, ressurgiram, sobretudo, com as Comunidades Eclesiais de Base, as
Pastorais Sociais e os Movimentos de Bairro, emergentes na década de 1980. Nesse ínterim,
nomes como o do sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, além de Paulo Freire, entre
outros pesquisadores da Educação Popular, como Carlos Rodrigues Brandão, desenvolveram
reflexões importantes acerca da produção de conhecimento considerando o saber de
experiência. Muitos trabalhos realizados com camponeses, operários e movimentos sociais
deram origem a obras excelentes que ajudam a literatura progressista a dialogar com o povo e
também com os modos informais de educação, conscientização e trabalho que ilustram a
experiência do povo, com sua percepção da realidade. Seus corpos percebedores em busca de
sua emancipação (FREIRE; NOGUEIRA, 2014).
Em uma conjuntura na qual o regime ditatorial aprofundava a distância entre Estado e
camadas populares, ganharam coro os movimentos dos mais variados tipos de insurgências
que fizeram os intelectuais se aproximarem de movimentos populares incorporando o povo no
processo de produção de difusão de conhecimento que: 1) valorizasse a produção coletiva de
conhecimentos, em oposição a uma forma tradicional de se fazer pesquisa que tem como
objetivo fomentar um monopólio do saber, além de analisar os sujeitos como meros objetos;
2) construir pesquisas cujas reflexões eram feitas de maneira crítica, promovendo a reflexão
acerca do pesquisar para que/para quem, em favor de quem/do que; 3) utilizar a mesma crítica
para determinar as causas e raízes de problemas e soluções de dada comunidade; 4) fazer a
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relação entre os problemas individuais/coletivos e funcionais/estruturais como um princípio
para que as problemáticas relacionadas ao tema/à comunidade fossem enfrentadas. Era,
portanto, preciso repensar a função do conhecimento científico que, longe de qualquer
neutralidade, não servia a todos, principalmente entre mundos sociais “concretamente
desiguais” (BRANDÃO, 1985, p. 22).
O progresso e a modernização ainda são dois fantasmas que necessitamos vencer, no
plano objetivo. Por isso faz-se peremptória a discussão sobre Projeto de Nação baseado nas
necessidades do Povo, promovendo uma revolução não só das bases materiais, mas também
culturais. João Francisco de Sousa (1989), em sua Pedagogia da Revolução, revela
contribuições importantes do processo de construção de uma pedagogia que teria como
princípio a educação como um ato revolucionário e o educador como um revolucionário
comprometido com a libertação contínua dos seres humanos.
Para o autor, a educação deveria servir à emancipação progressiva das classes
populares, e estaria dividida em dois momentos: em um primeiro momento, deve-se buscar
perceber os mecanismos das opressões presentes no interior das relações sociais, bem como
problematiza-los e encontrarem, juntos, alternativas que avancem na luta de classe – seja em
suas organizações ou nas escolas; em um segundo momento, os sujeitos em interação ao
problematizarem sua realidade devem comprometer-se com a construção de “um homem
individual e coletivo diferente do atual” (SOUSA, 1987, p. 129). Ao lado do conceito de
Educação Popular, temos a noção de Educação para a Hegemonia Popular, que dialoga com a
construção de um “homem coletivo, engajado na transformação social das relações sociais
que se tornaram destruidoras do próprio homem” (SOUSA, 1987, p. 128).
O autor nos apresenta um conceito de humanização intrínseco ao de fazer a revolução.
O que nos leva ao diálogo com Freire, para o qual o conceito está relacionado à libertação.
Dessa forma, pedagogia emergente está para a pedagogia do oprimido assim como a prática
está para uma filosofia orientada. Se em Freire (2014), a Educação Popular é um quefazer (um
fazer orientado a partir de uma co-intencionalidade de humanização entre os oprimidos), para
Sousa (1987), a Pedagogia Emergente é um elemento que se situa dentro do processo de
organização das massas. O autor escreve, especificamente, sobre as questões educacionais no
interior das organizações populares e nos chama a pensar no militante como um educador
social responsável por uma ação pedagógica, que deve se ater à ampliação de seu horizonte
ideológico para apoiar/construir o processo de mobilização da classe trabalhadora. Este
educador, sabendo-se também oprimido, é o proletário, “a razão da classe popular que tem,
objetivamente, por causa de seu lugar no processo produtivo, condições de avançar mais na
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formação e na condução do processo histórico” (SOUSA, 1987, p.129), pois experimenta
“que o Estado Atual não está acima das classes, mas é, na prática, um instrumento que,
tendencialmente, serve à classe exploradora” (SOUSA, 1987, p.129).
Um exemplo de educador popular cultural que realiza um trabalho pedagógico de
organização e mobilização de frações do proletariado é o Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra, que se insere no paradigma emancipador, ao agir em busca não só da terra; mas da
conscientização crítica dos sujeitos por meio de pressupostos humanizadores, libertadores e
críticos, utilizando a dialogicidade como práxis pedagógica. É a luta por terra, por cultura, por
soberania e por inserção política de suas demandas no plano institucional, bem como a luta
por uma sociedade em outros moldes.
Aqui, chegamos a duas dimensões nas quais transitaremos durante o trabalho: a
primeira é a pedagogia no interior das organizações da classe trabalhadora, e a outra é a
própria educação das massas, dois processos que não se dissociam, mas que acontecem com
variações de semelhança entre si. Um exemplo concreto disso pode ser ilustrado por esta
pesquisa, que se detém mais aos processos educativos no interior das organizações, em
relação às práticas de educação das massas, embora estejamos tratando de uma prática
pedagógica com fins nas duas esferas.
Ainda de acordo com Sousa (1987), as camadas da classe popular devem se
instrumentalizar para construírem sua própria ideologia a partir de técnicas de hegemonização
delas que se dariam a partir da capacitação feita por um núcleo dirigente que tende ao trabalho
de “ampliação dos conhecimentos das camadas da classe popular, para que, de forma mais
consequente, persigam seus objetivos através da formulação cada vez mais clara de seu
projeto político próprio” (SOUSA, 1987, p. 131).
Um dos objetivos desta capacitação seria unificar as lutas das diversas camadas da
classe popular. Assim, a pedagogia emergente parte de necessidades sentidas para, através de
ações, satisfazê-las e levar a novos saberes capazes de especializar a luta da classe
trabalhadora. Por isso, estaríamos falando de uma educação para a revolução, na qual a
conscientização, como método de reflexão sobre sua ação que seja em torno, inicialmente, da
melhoria de suas condições de trabalho e vida, e vá ganhando terrenos cada vez maiores na
vida dos sujeitos oprimidos. Assim, por meio do “corpo consciente (consciência intencionada
ao mundo, à realidade), o homem atua, pensa e fala sôbre esta realidade, que é a mediação
entre êle e outros homens, que também atuam, pensam e falam” (FREIRE, 1985, p. 44).
Não há dogmatismo no pensar da Educação Popular, no entanto, há princípios
metodológicos muito importantes, que levam do contexto vivido para o contexto teórico do
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educando, facilitando sua identificação com os temas a serem trabalhados. Entre estes
princípios estão “a curiosidade epistemológica, a rigorosidade, a criatividade e o diálogo”
(PALUDO, 2010, p. 51).
A curiosidade epistemológica diz respeito ao processo de percepção do educando
sobre sua realidade, no desvelamento de opressões e dos questionamentos sobre o status quo;
a rigorosidade, porque a Educação Popular advém de paradigmas científicos. Para isso é
preciso um pensar sistemático e um pensar coerente. Se nós somos trabalhadores, é preciso a
defesa dos trabalhadores. A criatividade é uma marca da autonomia de suas apropriações
culturais e da sua maneira de explicar e transformar sua existência. E o diálogo, o “encontro
entre os homens, mediatizados pelo mundo para designá-lo” (FREIRE, 2008, p. 96). Diálogo
esse que não acontece senão na interação entre os seres humanos, na vida percebida em
movimento.
Um dos aspectos emergentes da relação pedagógica é a articulação de dois momentos
simultâneos e intrínsecos entre si: a crítica à ideologia burguesa e, a partir do senso comum,
construir parâmetros baseados nos interesses populares. Estaria nisso baseado o diálogo entre
denúncia e anúncio como processo de humanização, de revolução e de construção de novas
realidades. Estes passos fazem parte do processo de teorização política do movimento que
surge de suas bases, um movimento bastante complexo e que, aos poucos, inaugura culturas
políticas que são arenas de embate e construção de novas práticas e novos projetos de
sociedade. Assim, o movimento,
O Núcleo dirigente, de intelectuais orgânicos, no interior da Classe em ligação com
intelectuais comprometidos com a construção e consolidação da Hegemonia
Popular, tem como responsabilidade fazer avançar a sua consciência política numa
linha nacional/internacional, ou seja, criar vontade política capaz de construir uma
nova sociedade. (SOUSA, 1987, p. 139).

Em nossa perspectiva, um método como este, pensado para seres coletivos engendra
produtos culturais que nascem no seio dos movimentos da classe trabalhadora e de seus
intelectuais orgânicos, sobretudo os comprometidos com a realidade do proletariado, como o
Projeto Popular para o Brasil, um conjunto de transformações estruturais que envolvesse
reformas historicamente negadas pela classe dominante detentora do Estado, seja no setor de
produção, como a reforma agrária, na conformação das cidades, como a reforma urbana
envolvendo questões sobre o direito à cidade, e também direitos básicos como uma saúde e
educação orientados para o desenvolvimento soberano da nação.
Para os adeptos do Projeto, só assim seria possível romper com o status de
dependência do Brasil. As mudanças ocorreriam a partir de uma reforma política que
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favorecesse a representatividade dos povos originários, e também das minorias, como
mulheres, negros, homossexuais e deficientes, sujeitos historicamente alijados do
protagonismo político-institucional. Como a via eleitoral já havia dado sinais de que as
reformas estruturais não seriam possíveis, cresce a importância do Movimento Social como
um ator capaz de fazer a disputa dos sentidos da política a partir da construção de movimentos
com o povo. Toma força, então, o que chamamos aqui de Campo Popular: um campo de
forças progressistas em busca de uma construção da nacionalidade e da soberania do Brasil e
de suas diversidades.
O Projeto Popular, no entanto, não deve ser somente uma teoria, um plano de governo,
e sim uma construção coletiva em torno das demandas do povo. Ele deveria partir da luta “dos
interesses, do potencial humano e dos valores dos grupos sociais que vivem do trabalho e da
cultura, nos quais a solidariedade, em vez do egoísmo, pode passar a ser o princípio
organizador da nossa vida em comum” (BENJAMIN, 2010, p. 3). Ou seja, o Projeto Popular
só poderia materializar-se a partir de demandas coletivas e organizadas a partir da
solidariedade, o que não ocorre isoladamente, e sim, em organização.
Benjamin (2010) aponta que o modelo neoliberal ocasionou na esquerda brasileira três
tipos de crises de origem ideológica: a) uma crise de valores, na qual a noção de indivíduo
sobressaíra ao sentido do coletivo na luta política, criando ambiente para oportunismos; b)
uma crise na prática, na qual os militantes sociais, cooptados pelo projeto eleitoreiro dos
partidos de esquerda deixaram de realizar o trabalho de base, distanciando-se dos anseios do
povo; c) uma crise no pensamento, na qual a disputa por teses dentro das organizações passara
a ser mais importante que ações programadas de aprofundamento das tímidas conquistas da
classe trabalhadora, à época.
Uma tarefa fazia-se imperante: era necessário aprofundar a relação entre movimentos
sociais, partidos e sindicatos, e o povo. Isso só poderia ser feito, entretanto, a partir do estudo
sistemático da realidade brasileira “de pés no chão”. Esse traço educativo é contribuição dos
movimentos que há tempos cultivavam em seu método de organização a Educação Popular
como princípio. Não bastaria somente o estudo sistemático sem a ação coletiva, de denúncia,
das mazelas do povo. A isso se deve um marco de conformação do Campo Popular, a marcha
dos 100 mil, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; Pelo movimento (e
hoje partido político) Consulta Popular; Pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, entre
outros setores da esquerda popular brasileira.
Dessa forma, o Projeto Popular apresenta-se como uma carta de ação dos movimentos
sociais orientados, sobretudo, por princípios que envolvem a organização, a formação e a luta
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direta das pessoas pelos direitos básicos, individuais e coletivos, que vão desde a luta pela
terra, moradia, democratização dos meios de comunicação e também pela liberdade de
gênero, atuando na transformação da vida de seus militantes, que canalizam sua indignação e
oferecem novas maneiras de pensar-agir no mundo na busca da superação das dominações. A
noção de descodificação do mundo em movimento, aqui, toma centralidade na relação entre
Projeto de Sociedade (O Projeto Popular para o Brasil) e a Educação Popular (início/meio/fim
para a concretização deste projeto). Para compreendermos melhor isso, devemos nos
aproximar da obra central de Freire, a sua Pedagogia do Oprimido, que nos desvela as
dimensões ontológicas, éticas e gnosiológicas do ato humano de desvelar sua história, pensarse como problema do/no mundo, e de pensar seus condicionamentos e seus desafios.
Interessa-nos, sobretudo, a formação deste pensamento popular, que se dá por uma matrizprojeto, mas resvala para uma postura que assume o projeto político também como um projeto
pedagógico.
Arroyo (2010) contribui com sua interpretação pedagógica do Projeto Popular para o
Brasil. Em primeiro lugar, devemos compreender a educação popular como um ato político –
do oprimido. Sua reinterpretação, sua tomada de consciência do mundo, os valores da
solidariedade, do trabalho e da justiça social devem ser postos em ação a partir de um projeto
político. Daí a dimensão política da educação popular. Educam-se, os trabalhadores, a si
mesmos, construindo interpretações e alternativas de sua emancipação coletiva. O povo
produz cultura, desenvolve-se e desenvolve suas comunidades, resolve seus próprios
problemas, mas historicamente é visto como “bárbaro” (ARROYO, 2010, p. 250). Por isso, a
Educação Popular se coloca como um meio para a tomada do poder, que não deve ocorrer
sem as massas.
O projeto pedagógico popular tem que descobrir o tecido social educativo, onde os
movimentos aprendem uns com os outros. O povo tem projeto de futuro para si, para
seus filhos. É preciso dialogar com ele, descobrir quais seus sonhos. Ele tem
memória. Quem são os contadores dessa história? O povo comemora, celebra a
memória coletiva. (ARROYO, 2010, p. 258).

A partir do momento em que, por meio da interação e sistematização de suas respostas
ao mundo, nasce uma mensagem mais abrangente, que deve se transformar em uma postura,
tomando seus corpos, colocando-os, juntos, em marcha, em busca da escrita de sua própria
história. Corpos conscientes, num agir consciente do que esperam de si, e do que querem para
o mundo. Esta é a relação entre a teoria, que vem do saber do povo, com a prática, as suas
resistências cotidianas que se transvestem em luta por direitos.
Se às grandes maiorias populares lhes falta uma compreensão mais crítica em torno
de como a sociedade funciona, não porque sejam, digo eu, naturalmente incapazes,
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mas por causa das condições precárias em que vivem e sobrevivem, porque vêm
sendo proibidas de saber, a saída é a propaganda ideológica, a “sloganização”
política e não o esforço crítico através do qual homens e mulheres se vão assumindo
como sujeitos curiosos, indagadores, como sujeitos em processos permanentes de
busca, de desvelamento da raison d’etre (razão de ser) das coisas e dos fatos.
(FREIRE, 2006, p. 106)

O excerto acima, presente na obra Pedagogia da Esperança, de Paulo Freire (1992),
explicita a dificuldade que tem o povo brasileiro em encampar a tarefa de libertação nacional
das forças. Não que nunca houvesse tido pensamento radical em nossa história. Os
movimentos de insurgência datam no Brasil desde seu violento processo de colonização
exploratória. Houve resistência indígena, houve resistência dos escravos negros e também da
população miserável no início do século XX, quando ainda o Brasil era um país recém-saído
da escravidão e iniciava seu processo de modernização tardia. Paulo Freire (2009) nos ajuda a
ler a sociedade brasileira a partir do sintagma de sua transitividade.
O ser-humano deve ser capaz de objetivar-se e de discernir o porquê de sua existência
e sua finitude. Só assim ele pode descobrir sua temporalidade e, consequentemente, sua
historicidade. Acontece que em situações nas quais é privado da possibilidade de discernir, ou
seja, quando sua dignidade não existe o suficiente para que sua temporalidade seja percebida,
fica-se impedido de criticar, de propor e de modificar sua realidade, tornando-se objeto da
história, assistindo passivamente aos acontecimentos.
A integração ao seu contexto, a tomada de consciência crítica é impedida quando,
desintegrado da sociedade, as mulheres e os homens tornam-se seres da “acomodação ou do
ajustamento” (FREIRE, 2009, p. 50). A grande luta deles com o passar dos anos, tem sido a de
“superar os fatores que o fazem acomodado ou ajustado. É a luta por sua humanização,
ameaçada constantemente pela opressão que os esmaga, quase sempre sendo feita em nome
de sua própria libertação” (FREIRE, 2009, p. 51). No entanto, para Freire, a integração do
homem, sua humanização, sua liberdade, é uma vocação natural, o que o próprio autor
chamará de ser mais.
No entanto, detentores do Estado e da maior parte da economia, as forças reacionárias
tiveram durante nossa história uma enorme capacidade de articulação fazendo com que nos
momentos em que cresce o apelo pela participação popular, crescer também o autoritarismo,
impedindo sua abertura democrática, e impedindo o povo, alienado e explorado, de tomar
parte e integrar-se a sua realidade. Pois, para Freire, a participação do povo implica “numa
tomada de consciência apenas e não ainda numa conscientização – desenvolvimento da
tomada de consciência – ameaça as elites detentoras de privilégios” (FREIRE, 2009, p. 63).
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Este diagnóstico nos põe à frente a necessidade de construção de um projeto de nação
que não seja antinacional, ou seja, não seja reflexo de uma economia externa e alheia aos
interesses nacionais, e que seja construída para o povo; a segunda é a construção de
ferramentas de transformação social que não se limite apenas a uma elite intelectual e/ou
econômica. Assim, o Projeto Popular figura como uma espécie de resposta radical,
pedagógica e popular à necessidade do Brasil ter um projeto de nação que esteja orientado
para as necessidades de suas camadas mais pobres, na contramão da ordem econômica
neoliberal, dependente e escravocrata. No interior deste “movimento de movimentos
dirigentes”, capta-se, sistematiza-se e (re) elabora-se resposta para uma ação conjunta que
aglutine força social: mulheres, jovens, sem terra, sem teto. Todos são sujeitos de direito no
Projeto Popular, que aparece como práxis de uma mensagem alvissareira de humanização, de
libertação das classes populares.
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4 JUVENTUDE EM MOVIMENTO: UM OLHAR SOBRE A JUVENTUDE QUE
OUSA LUTAR
Nós, jovens, estamos no meio do furacão: no campo, nas
periferias e favelas, nas escolas e universidades, no
trabalho. Somos constantemente disputados pelo projeto
capitalista. É em contraposição a este projeto que nos
lançamos ao desafio da construção do Projeto Popular.
Somos mulheres, gays, lésbicas, transexuais, travestis,
indígenas, quilombolas, negras e negros. Somos produtores
de arte e cultura, em suas mais diversas expressões, ritmos
e cores. Nesse momento de encontro nacional, ousamos
reafirmar o nosso compromisso com a construção do
Projeto Popular para o Brasil.
LEVANTE, CARTA COMPROMISSO

A ideia de grupo juvenil e grupo de jovens não é novidade na história. Há muito,
temos o exemplo dos grupos organizados pela igreja, bem como dos grupos organizados por
outras instituições, a exemplo disso, o escotismo. Estar em grupo também é educar-se em
sociedade. É a partir de um grupo mais ou menos homogêneo que adquirimos costumes,
códigos de ética e moral, e também traçamos nosso horizonte social: nossas aspirações,
nossos desejos e as causas pelas quais lutamos. Porém, o jovem tem a possibilidade de criar
grupos de caráter contestador. No final do século XX, grupos e movimentos juvenis do mundo
todo se engajaram na luta por direitos civis e anti-bélicos, bem como pautaram revoluções
culturais na Europa, a exemplo do movimento de maio de 1968, mas também se organizaram
em países de Segundo Mundo em torno de lutas estruturais orientadas, em sua maioria, pela
ideologia socialista. Nesse momento houve grande expressão da relação entre operários e
estudantes na luta por direitos tidos como universais nas sociedades modernas capitalistas.
Os movimentos juvenis, sobretudo nos anos 1960, “se deram, primeiro, por meio da
participação de estudantes e outros jovens nos movimentos de independência e antiimperialistas no chamado Terceiro Mundo” (GROPPO, 2017, p. 89). Marialice Foracchi
(1972) nos ajuda a entender o processo de construção dos movimentos juvenis e estudantis
latino-americanos. Para a autora em um contexto de capitalismo dependente dos países e a
tese do imperialismo norte-americano como pano de fundos históricos fez com que o
movimento de juventude elaborasse as táticas e estratégias dessa contestação. Essa
contestação pode dar-se de maneira cultural, pela repulsa ao convencional, mas também
política, projetando-se como uma força política capaz de incidir na correlação de forças nos
países.
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No Brasil, o caráter contestador do jovem figura desde os movimentos abolicionistas,
no período colonial, passando pelas agremiações de jovens e movimentos culturais, a exemplo
dos expoentes da semana de arte moderna de 1922, bem como dos grupos organizados
segundo as ideologias em questão da época, o que é o caso dos integralistas, na década de
1930. Das décadas de 1930 a 1960, a juventude, em especial a universitária, atuou na disputa
dos sentidos do desenvolvimento do Brasil, sendo a campanha “O petróleo é nosso8”, uma de
suas principais ações.
Nesse momento “a ideologia da juventude estaria permeada por uma visão de
sociedade, consonante com a problemática social e política desses setores” (FORACCHI,
1972, p. 161). A juventude também apareceu como protagonista no cenário das lutas por
Diretas Já e, posteriormente, nos movimentos verde-amarelo como o que ocorreu pelo
impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Melo. Apesar de, historicamente, os jovens
envolvidos com causas políticas fossem, em sua maioria, estudantes das universidades
públicas, filhos da classe média brasileira e com fortes tendências progressistas, a partir do
final da primeira década de 2000, dadas as transformações ocorridas nas universidades e a
ampliação no número de seus estudantes, podemos observar um crescimento do movimento
estudantil e o surgimento de outros movimentos que, identificando-se como jovem, não
necessariamente seriam movimentos estudantis. Hoje, o cenário de contestações de jovens,
tanto à esquerda, quanto à direita, é emergente nas universidades. Um exemplo disso é o
Movimento Brasil Livre, uma organização de jovens que se autodeclara como de direita e de
orientação econômica liberal, nas universidades, disputando Centros Acadêmicos e Diretórios
estudantis.
A pertença a estes movimentos, nessas agremiações, é potente, pois engendra uma
série de experiências e questionamentos sobre quais seriam as motivações de ingresso e
permanência destes jovens nos grupos, quais códigos, princípios e paradigmas práticos e
teóricos são marcantes destes grupos, e de que forma estes movimentos atuam como polos
catalizadores de identidades, pensamentos e práticas político-pedagógicas. Para Groppo
(2017), os movimentos juvenis dos anos 1960 foram o fim de uma época, mas também

8

Com o final da Segunda Guerra Mundial e a queda do Estado Novo, o petróleo foi a força motriz da economia
brasileira, em meados da década de 1940. O espectro político brasileiro estava dividido entre os setores liberais
(entreguistas) e os nacionalistas (que presavam pelo desenvolvimentismo nacional). A campanha “O petróleo é
nosso” foi o esforço de mobilização para a valorização da Petrobrás como empresa brasileira, pois cm o aumento
de consumo de petróleo, o Brasil poderia experimentar o “boom” econômico. Muitos intelectuais, entre eles,
estudantes universitários, engajaram-se na campanha, criando o mês e a semana do petróleo, que movimentou
setores da arte, da cultura e parte da elite econômica brasileira.
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anunciavam novas perspectivas. Cabe a nós, hoje, a análise de quais são os traços desses
movimentos juvenis, como atores peremptórios no processo de contestação da crise causada
pela decadência da “economia industrial e pelo choque do petróleo, o que fez com que o
sistema capitalista se tornasse flexível – em vez de fordista –, neoliberal – em vez de
intervencionista – e global – em vez de nacional ou internacional” (GROPPO, 2017, p. 91).
Essa se mostra uma grande justificativa de surgimento de outros grupos pós – 1970, e
salienta a condição da dialética da juventude. A organização autônoma da juventude também
se mostra importante no processo de sistematização de demandas e de suas experiências para
um projeto de jovem, um projeto de juventude e um projeto de sociedade. Sabemos que há
uma vasta produção sobre comportamento dos jovens, seus modos de vida, seus processos de
sociabilidade, de produção cultural, de interesse de mercado e também há estudos
relacionados ao processo de exclusão, sobretudo de jovens das camadas populares, tratados na
Sociologia da juventude. Com isso, categorizaremos o jovem como um sujeito social
construído historicamente, e a juventude como uma categoria também histórica e temporal,
que se constroem a partir dos arranjos sociais, econômicos e culturais que vivemos no Brasil.
As cruzadas de 2013, nome cunhado por André Singer (2013), surpreenderam todos
pelas manifestações massivas, endossadas em grande parte por sujeitos jovens reunidos em
coletivos que pleiteavam demandas diversas, mas também eram compostas por manifestantes
individuais. Essas manifestações, ainda que de caráter e interesses difusos, revelaram a
insatisfação da base social da direita e da esquerda, que se encontraram na rua, pelas
demandas básicas, como direito ao passe livre, à saúde, a uma educação de qualidade, mas
também pelo fim de privilégios, e pela insatisfação com a classe política como um todo. Mas
não só isso: elas deram visibilidade à emersão da indignação social que fomentou mudanças
drásticas no contexto social, político e econômico brasileiro, que podem ser observadas nos
últimos anos.
Em meio a essa infinidade de características e as múltiplas narrativas, presentes nestas
manifestações, havia uma categoria presente em todas elas, independentemente da clivagem
de gênero, raça, ou interesses particulares: a juventude. Houve também jovens manifestandose contra bandeiras e movimentos sociais, ainda que Singer (2013) assevere que a esquerda
social “dividiu as ruas” com uma população insatisfeita também com as políticas
progressistas, com a promoção dos Direitos Humanos até com alguns que pediam a volta da
ditadura. Em suma, foram manifestações com caráter reivindicatório difuso e heterogêneo.
Esse panorama nos convida a pensar a presença do jovem no espectro das relações
políticas no Brasil dos jovens desta pesquisa. De um lado, a expansão das universidades, as
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políticas de cotas, e o aumento da capacidade de consumo da população. Além disso, é
crescente a inserção do jovem no mundo globalizado, por meio das redes sociais, e do tímido
crescimento do acesso a alguns bens culturais. Do outro lado, uma desigualdade econômica
abissal entre os brasileiros, provocando a insatisfação de uma parcela da população cujo
número ultrapassa 41 milhões (de jovens). Isso, em um país que não parece ter alcançado a
promessa de desenvolvimento econômico e bem-estar social, previstas desde a
redemocratização, com a Constituição Federal de 1988 e outros dispositivos legais que, em
tese, assegurariam o pleno desenvolvimento do jovem e uma “transição” tranquila para a
“vida adulta”.
Dentre estes atores, um movimento social: Levante Popular da Juventude, um
movimento social de jovens o qual conheceremos melhor nos próximos capítulos. Um dos
tantos grupos que se comunica nas ruas, por meio de músicas e encenações de teatro, de
palavras de ordem e de cartazes com suas reivindicações. Desde o ano de 2012, o movimento
vem ganhando espaço entre os atores políticos por se reivindicar como movimento social que
aponta para a unidade da juventude em torno de um projeto político-ideológico de sociedade
que supere as relações de exploração, berço das opressões materiais e simbólicas. O
movimento, que diz acreditar no levante da população contra a exploração, busca, em
conjunto com outros atores políticos, como partidos e outros movimentos sociais, a
construção de uma alternativa de poder que seja mais democrática. De acordo com um de seus
primeiros documentos públicos, produzidos em 2012,
Nossa sociedade está organizada de tal forma que uma pequena parte da população
explora e domina a maior parte. Isso se dá por diversos modos: nas relações de
gênero (entre homens e mulheres) e no controle sobre a sexualidade. Na divisão
racial da população, que submete os/as negros/as e índios/as às piores condições de
vida. Na opressão geracional (os mais velhos dominam os/as mais novos/as) em que
os/as jovens são constantemente afastados/as politicamente das tomadas de decisões.
Nas relações entre classes, ou seja, entre os/as que trabalham (trabalhadores/as) e os
que tomam para si o produto do trabalho dos outros (burguesia). A solução dos
principais problemas que atingem a grande maioria da população só virá a partir da
reorganização radical de nossa sociedade. Ou seja, devemos fazer uma revolução
(LEVANTE, ZINE, 2012, p.5).

Os jovens buscam reafirmar e garantir os direitos humanos em seus respectivos
territórios, como movimentos de identidade sexual e de gênero, movimentos feministas e
outros atores sociais de resistência e luta por igualdade, como os movimentos negros, o
Levante destaca-se por aglomerar essas demandas à luta ecológica e atrelá-las à luta
anticapitalista, tendo como norte transformações profundas na sociedade, com vistas à
construção de um Projeto Popular para o Brasil.
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Uma das principais bandeiras de luta defendidas pelo Levante Popular da Juventude é
o Projeto Popular para a Educação, que, em linhas gerais, reivindica mudanças estruturais na
educação brasileira, que vão desde o acesso pleno à permanência. Desde reformulações no
currículo até uma educação pública, gratuita e que estimule a valorização do povo brasileiro,
que possa formar os jovens para a garantia de uma subsistência digna e abrir caminhos para a
conquista de direitos como a cultura, o lazer e o esporte, caminhos pretendidos pela teoria da
educação popular, cuja ação se faz na “problematização do mundo do trabalho, das obras, dos
produtos, das idéias, das convicções, das aspirações, dos mitos, da arte, da ciência, enfim, o
mundo da cultura e da história” (FREIRE, 1985, p. 57).
Apesar de termos hoje uma educação oferecida pelo Estado, pública e gratuita, o
movimento não entende este modelo como um modelo popular, pois o Estado, em sua
totalidade, ao mesmo tempo em que se faz um instrumento importante a ser disputado como
máquina ideológica, também se mostra, muitas vezes, inimigo do povo, dadas as forças
políticas conservadoras que o ocupam e praticam, na maioria das vezes, o antidiálogo e a
imposição vertical das decisões curriculares, cortes de financiamento e constante reformas
que não dão certo.
O Movimento se fez presente durante as conferências de Educação promovidas a partir
de 2010, e também participou de diversas mobilizações pelo aumento do percentual do PIB
(Produto Interno Bruto) para a educação, nas manifestações em torno das problemáticas do
texto do PNE (Plano Nacional de Educação), entre outras manifestações pela democracia.
Para além do movimento estudantil, ele se divide também em frentes de trabalho nas
periferias e utiliza ferramentas como Cursinhos Populares, que são cerca de vinte, em todo o
país. O Movimento acredita que o debate da educação tem possibilidade de ser ampliado
também para não estudantes, ou o jovem que está fora da escola. Isso, para mim, é uma forma
de levar o debate e as reflexões acerca da educação por meio da organização coletiva, em que
jovens colocam-se na disputa pelos rumos da educação brasileira.
Esse e outros movimentos de jovens tiveram participação expressiva no contexto das
ocupações escolares em São Paulo e em todo o Brasil, desde o ano de 2016, e também na luta
contra o Projeto Escola Sem Partido9, uma iniciativa de parcelas conservadoras que mostra a

O Projeto Escola Sem Partido (2004-2019) foi um movimento que se reivindicava contra a “doutrinação
político-partidária” dentro das escolas Brasileiras. Para idealizadores da ideia, há na escola brasileira um
domínio da esquerda partidária, que deve ser combatido por meio do controle ideológico sobre as narrativas que
circulam nas salas de aula. A forma de ação do movimento pretende, por meio de Projetos de Lei, e de controle
social, estabelecer um dispositivo vigilante, passível de punição, ao professor que manifestar sua crença político9
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disputa ideológica nas salas de aula brasileiras, às vezes não percebidas em sua totalidade por
seus trabalhadores. Por isso, julgo importante o trabalho renovador do Levante Popular da
Juventude no que se refere a pensar não só em um projeto político para o Brasil, mas também
um projeto de Educação que seja confluente com as transformações que, há tanto, urgem
acontecer. Enunciando o Projeto Popular para o Brasil, do qual nos ocupamos no capítulo
anterior, os jovens comunicam sua maneira de enxergar o cenário político brasileiro, pregando
o posicionamento do jovem e a atitude contestadora e radical. A seguir, conheceremos as
principais características, os valores defendidos e as principais lutas engendradas por estes
jovens embebidos do sentimento de coletividade em movimento.

4.1 O Levante Popular da Juventude: um jovem movimento para antigas demandas
Enxergamos um mundo dividido entre aqueles que
exploram as trabalhadoras e os trabalhadores que têm o
fruto de seu trabalho roubado. Esse é o sistema
capitalista-patriarcal-racista,
que
mundialmente
estabelece as formas de organização da sociedade na sua
forma imperialista. Ele cria uma relação de dominação
entre culturas e povos, destrói o meio ambiente, oprime e
explora as mulheres, assassina a juventude negra, silencia
gays e lésbicas e tolhe, cotidianamente, todos os nossos
sonhos
LEVANTE, CARTA COMPROMISSO

Com fortes críticas ao capitalismo, mas sem esquecer os traços das opressões de cor,
raça, gênero e sexualidade, o trecho acima sintetiza uma espécie de identidade própria, de
visão de mundo, o posicionamento político, do Movimento. Nele, pode-se perceber a leitura
dos jovens sobre a sociedade na qual vivemos. A resistência à dominação é marca profunda de
muitos movimentos sociais. No caso do Levante, ela aparece como uma resistência não só de
uma classe explorada economicamente, mas também de culturas e identidades que são
ameaçadas no contexto da organização social.
De modo geral, os Movimentos Sociais possuem traços básicos que definem sua
identidade. Identificam um projeto ou elemento social opositor e articulam ou fundamentamse em um projeto de vida e de sociedade. Essas organizações têm exercido papel fundamental
no ideário clássico de igualdade, fraternidade e liberdade.

partidária, ou até mesmo posicionar-se em relação a temas como escravidão, cotas, ditadura, violência policial,
direitos reprodutivos, sexuais e de identidade de gênero.
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(...) a igualdade é ressignificada com a tematização da justiça social; a fraternidade
se traduz em solidariedade; a liberdade associa-se ao princípio da autonomia - da
construção do sujeito não individual, mas autonomia de inserção social, de inclusão
social, de autodeterminação com soberania (GOHN, 2008, p. 337).

Nesse contexto, insere-se o Levante Popular da Juventude que, de acordo com
Ruskowski (2012), surgiu em 2005 por meio de uma decisão da Consulta Popular, para quem
o trabalho com a juventude deve basear-se na construção de uma identidade nacional comum.
Para Vingentin (2016) o Levante surgiu no Rio Grande do Sul, no ano de 2006, por influência
dos movimentos da Via Campesina, uma articulação entre movimentos da terra cujos maiores
representantes brasileiros são o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento dos
Atingidos por Barragem e a Comissão Pastoral da Terra. O autor também afirma que a
Consulta Popular tem grande influência na construção do movimento, que começou
organizando-se em pequenos grupos, denominados células, que são “lugares” nos quais há a
interação para a ação e a reflexão. Em 2006, houve o primeiro núcleo de jovens que, nas
periferias de Porto Alegre, se encontravam periodicamente para debater os “problemas” da
juventude.
Em um desses encontros no morro da Cruz, se batiza esta incipiente organização de
Levante Popular da Juventude. Ainda em 2005 se traça a primeira meta-síntese
organizativa do Levante: a construção de um acampamento de fundação do
movimento (LEVANTE, CARTILHA, 2014, p.5).

Esse encontro, do coletivo que ainda não era o Levante Popular da Juventude na forma
como compreendemos hoje, contou com cerca de setecentos jovens do Estado do Rio Grande
do Sul, muitos deles ligados aos movimentos da Via Campesina e também ao Movimento dos
Trabalhadores Por Direitos. Nesse acampamento, uma semente era plantada: os jovens se
comprometeram com a construção de frentes de atuação camponesa, territorial e estudantil,
definindo como bandeiras de luta prioritárias a educação, o trabalho, a cultura e o lazer.
Um marco muito importante desse movimento foi a luta por cotas na universidade.
Ainda sem grande expressividade midiática, foi o propulsor deste debate entre o meio
estudantil a partir da ocupação da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
conseguindo reunir “durante um dia, centenas de jovens de escolas públicas, camponeses e
universitários” (LEVANTE, CARTILHA, 2014). De acordo com seu material de divulgação,
o movimento reivindica como seu leito histórico
A Esquerda Revolucionária que por meio da construção de um marxismo vivo deu
origem à luta armada contra a ditadura no Brasil, à Teologia da Libertação, à
Revolução Cubana, à revolução nicaraguense e outras experiências de libertação
nacional na Ásia e na África. (CARTILHA, 2014, p. 8)
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Após alguns anos, em Santa Cruz do Sul (RS), no ano de 2012, houve o primeiro
Acampamento Nacional do, já movimento, Levante Popular da Juventude. Para este
acampamento, foram convidados jovens que orbitavam em coletivos do movimento estudantil
do Brasil todo. Desde então, os acampamentos nacionais são instâncias máximas de
deliberação, de formação, de encontro e de experiência desta juventude militante. Eles são a
maior ação em conjunto do movimento, tendo ocorrido nos anos de 2012, 2014 e 2016. O
primeiro acampamento congregou aproximadamente mil e duzentos jovens que firmaram seu
compromisso com a nacionalização do Movimento. Nesse contexto, foi produzido um de seus
primeiros materiais de formação abrangente, um Zine10, documento intitulado “Caráter e
Organicidade” (2012). Nele, o movimento sintetiza, em linguagem bastante direta e informal,
a razão de existência do Levante Popular da Juventude, e define algumas linhas de ação
internas, como seus objetivos e suas instâncias, e como o movimento se orienta para realizar
ações diretas.
O segundo acampamento aconteceu em Cotia (SP), em 2014, contando com a
participação de cerca de três mil jovens. Nele, os jovens realizaram um balanço de suas
atividades e consolidaram sua identidade como juventude transformadora. O terceiro
acampamento nacional aconteceu na cidade de Belo Horizonte (MG), no ano de 2016,
chegando à marca dos sete mil jovens reunidos. É importante salientar que o número de
jovens crescentes nos acampamentos não nos diz sobre a totalidade do trabalho do movimento
durante os anos, no entanto, é um aspecto que nos chama atenção para análises mais
profundas acerca do trabalho pedagógico e do processo de engajamento de jovens. Para o ano
de 2018 estava previsto o quarto acampamento, no entanto, não ocorreu. A forma de
financiamento dos acampamentos é, muitas vezes, feito por meio de doações, parcerias e
participação em editais de cultura, de empresas públicas de empresas privadas.
O Levante é mais um dos movimentos sociais que constroem o Projeto Popular para o
Brasil. Por fim, o marco histórico de criação institucional do Levante se deu em fevereiro de
2012, no Rio Grande do Sul.
No dia 4 de fevereiro de 2012, na Tranqueira do rio Pardo nos comprometemos a
construir o Levante Popular da Juventude. Inspirados no Sepé Tiaraju 11, gritamos a
consigna anti-imperialista de seu tempo: “Alto lá, esta terra tem dono”. Sobre o

11

Sepé Tiaraju foi um guerreiro indígena brasileiro, considerado santo popular e declarado "herói guarani
missioneiro rio-grandense" por lei.
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mesmo solo que os povos Guaranis enfrentaram o exército espanhol e português, em
mais um capítulo da História de levantes populares que forjaram o nosso país,
afirmamos a necessidade de dar continuidade à luta daqueles que nos antecederam.
(LEVANTE, CARTILHA, 2014, p. 1)

O trecho acima se refere ao Primeiro Acampamento Nacional. As fotografias a seguir
figuram como disparadores de sentidos sobre a capacidade de organização e de convocatória
destes jovens e o espírito de juventude. Na primeira imagem, há o registro de um dos
momentos mais importantes dos acampamentos, que é a socialização entre os diferentes
jovens das diferentes realidades brasileiras. Em clima de festa, com muita música e ritmo, os
jovens entoavam cantos e palavras de ordem reafirmando seu compromisso com a construção
da revolução brasileira “de baixo para cima”, ou seja, a partir da construção de movimentos
que estariam conectados às demandas de seu povo sem esquecer que uma marca desse povo, é
a alegria.
Figura 1 – I Acampamento nacional do Levante Popular da Juventude no Rio Grande do Sul (2012)

Fonte: Levante Popular da Juventude – RN12

A segunda imagem nos chama a atenção para um número maior de jovens e também
para a posição, em ciranda, que nesses momentos, carrega consigo a mística de solidariedade
do movimento. A mística é um momento muito rico para o movimento, pois é quando seus
militantes reafirmam seus valores e entram em uma espécie de contato com a história, fazendo
da catarse um elemento de identificação com as tarefas históricas pelas quais o coletivo é
responsável. As cores, as bandeiras com a palavra Levante Popular da Juventude, e

12

http://4.bp.blogspot.com/NifLQV4HBeo/T8A4BfoVUzI/AAAAAAAAAmk/WIuZiH3bqPk/s1600/povo+todo.
jpg
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Socialismo, entre outros símbolos de movimentos parceiros e lutas globais marcam a
composição estética dos acampamentos.
Figura 2 – II Acampamento Nacional do Levante Popular da Juventude em São Paulo (2014)

Fonte: Catarse13

A imagem do terceiro acampamento merecia, ela sozinha, uma análise específica e
especial, dada sua importância histórica para quem acredita na historicidade do Projeto
Popular para o Brasil. Dividida em três camadas, na foto, figura o último ciclo da esquerda no
Brasil a alcançar o poder, duas jovens militantes do Levante no Palco, e no chão do estádio,
milhares de jovens dispostos a discutir política. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de
costas, representa este ciclo. Já a jovem em sua frente, e entre ele e o povo, está uma
integrante do Levante Popular da Juventude. Ao seu lado, sua companheira de movimento e
em sua frente cerca de sete mil jovens, os quais muito deles estavam experimentando pela
primeira vez em suas vidas um evento assim, todo feito por jovens, desde as articulações
políticas, à organização da programação e, mais do que tudo, à organização dos espaços
educativos. Esse, para nós, é o retrato do Levante Popular da Juventude: um movimento que
não se descola das experiências passadas, mas com sua identidade própria, toma para si a
tarefa de mediar a reinvenção da esquerda brasileira.

13

https://www.catarse.me/3acampadolevante
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Figura 3 – III Acampamento Nacional do Levante Popular da Juventude em Minas Gerais (2016)

Fonte: Sítio Levante Nacional14

Os acampamentos instituíram-se como momentos importantes de encontro, de
exercício de trabalho e de sociabilidade. Neles, jovens do Brasil inteiro, durante quatro, ou
cinco dias, dividem suas aspirações. Em meio a muitos espaços de discussão sobre a realidade
e sobre os problemas do país, os jovens desvelam seus sentidos de ser juventude. O
cronograma dos encontros é também permeado de manifestações artísticas e culturais, que
operam como códigos de agitação, despertando e ganhando a atenção de modo a seduzir
novos adeptos em seus sentimentos e impulsos. A agitação e propaganda, para o movimento,
são as “técnicas de comunicação com o povo” (LEVANTE, ZINE, 2012, p. 15). Os
acampamentos também são momentos educativos, nos quais o diálogo entre os jovens e entre
as forças políticas de esquerda interagem a partir da ótica dos jovens. Eles são completamente
construídos pelos jovens do movimento, que mobilizam uma rede de parceiros, e realizam
autonomamente o processo de articulações com figuras políticas e intelectuais. Os jovens são
responsáveis pela construção da programação, que conta com metodologias interativas,
buscando a representatividade dos jovens de todas as regiões brasileiras. Tudo isso a partir da
perspectiva da organização do jovem orientada para a mudança social. Lá estão as palavras de
ordem, as músicas, os textos-experiência que são debatidos em grupos de trabalhos e todas as
cores das juventudes do Brasil. Lá os jovens riem, discutem política, dançam, cantam, e
também falam em revolução. Os acampamentos são espécies de símbolos de seus rituais, que,
“como canções, slogans, poemas, hinos, gestos, indumentárias, etc., tem sido chamado de

14

http://levante.org.br/blog/wp-content/uploads/2016/09/29417598332_f831297d74_z.jpg
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mística dos movimentos sociais” (GOHN, 1997, p. 33). Dessa forma, o Levante busca a
identificação de seus jovens com o “ser” juventude, e a formação crítica dos sujeitos por meio
de pressupostos humanizadores, libertadores e críticos.
No espaço midiático, o Levante figura com mais força a partir de 2012 em função da
realização de escrachos em frente a residências ou locais de trabalho de acusados de serem
torturadores na ditadura brasileira. Os escrachos funcionaram como denúncias que visavam
acelerar as investigações acerca dos crimes cometidos na ditadura. Neles, os jovens iam até as
casas dos militares acusados de crimes cometidos contra os presos políticos, e os expunham
diante da sociedade. As ações do grupo deram visibilidade à Comissão Nacional da Verdade e
Memória, e fez com que o Levante ganhasse o 18º Prêmio Direitos Humanos, no Brasil, em
2012. A Comissão Nacional da Verdade e Memória foi uma iniciativa envolvendo
movimentos pela Anistia e também em memória aos torturados e mortos na ditadura brasileira
no período de 1964 a 1989. Como um dos registros dos trabalhos, foi criado um relatório com
diversos documentos atestando a participação de forças militares, civis e empresariais na
violação dos direitos humanos de presos políticos. Nesse contexto, “escrachar” os ditadores
fazia parte de uma política de denúncia do movimento sobre tempos que ainda hoje não são
amplamente discutidos na sociedade brasileira.
Figura 4 – escrachos realizados pelo Levante Popular da Juventude - MG

Fonte: Blog do Levante - MG15

15

https://levantedajuventudemg.wordpress.com/2014/04/01/escrachamos-o-coronel-pedro-ivo-dos-santosvasconcelos-2/
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Figura 5 – escrachos realizados pelo Levante Popular da juventude - SP

Fonte: Sítio O Globo16

Os escrachos foram, portanto, além de manifestações por justiça, uma ação do
Movimento que lhe possibilitou projeção nacional, tanto em relação ao Estado quanto à
grande mídia. Afinal, não é só de símbolos e slogans que se constrói e sustenta um movimento
social. O trabalho de disputa de narrativas também faz parte das táticas de ação.
O Levante Popular da Juventude tem como princípio um tripé organizativo que, a
partir da luta social, tem por objetivo as transformações, não só de corações e mentes, mas
também das condições materiais da vida dos jovens. O primeiro elemento do tripé diz respeito
ao acúmulo de forças e representa sua capacidade estrutural de existência material nos
diferentes territórios doa país, por meio da articulação de suas diferentes instâncias e outros
movimentos. O segundo elemento baseia-se na formação. Com ela, o grupo investiga a
realidade em que vivem, evidenciando pontos comuns entre necessidades básicas individuais
e coletivas. E, por último, o movimento tem como base de funcionamento a luta que se define
por “destruir o poder atual, e substituí-lo por um projeto Popular, construído pelo povo e para
o povo. Ou seja, uma revolução” (LEVANTE, ZINE, 2012, p. 5).
Esse modo de agir do movimento implica a identificação dos sujeitos envolvidos – a
juventude – a identificação do adversário – o capitalismo imperialista – e a indicação de fins e
objetivos pelos quais se luta – a revolução brasileira. Esse traço compõe a ideologia do
movimento, cujo papel é

16

https://oglobo.globo.com/brasil/grupo-faz-escracho-na-porta-da-casa-do-capitao-ubirajara-em-sp-12051645
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Preencher a função de integração para os movimentos sociais como um todo, e essa
função é consumada por uma repetição de valores e normas, pelo controle dos
comportamentos desviantes e pela estabilização de certos rituais (MELUCCI, 1992,
apud GOHN, 1997, p. 161).

Isso passa por marchas, manifestações de rua, ações diretas e por uma espécie de
agenda de lutas e estudos, no caso do Levante. Por isso os acampamentos nacionais, bem
como cursos de formações diversas sobre a realidade e a política. Também deve haver ações
de diálogo com as comunidades nas quais as células territoriais estão inseridas. Estes são os
caminhos transformadores do movimento, que acredita em um forjar de consciência, a partir
da ação e da reflexão cultural-educativa. De 2012 a hoje, são incontáveis as participações do
Levante Popular da Juventude em manifestações de rua, junto de outros atores e movimentos.
Essa é uma característica importante do caráter pedagógico dessa militância, que envolve
ações de massa, propagandistas e agitadoras, mas também o trabalho de educação popular
como base de seu diálogo cotidiano, que se dá entre os militantes, de dentro para fora e
também no interior da organização.
Com o passar dos anos, a estrutura do movimento tornou-se mais complexa. Suas
Frentes (Camponesa, Territorial e Estudantil) organizam o trabalho no território e também se
articulam com outros movimentos. A Frente Camponesa tem uma relação bastante estreita
com os movimentos do campo, e atua na construção unidade com os jovens campesinos para
lutas conjuntas, e pela construção dos direitos da juventude do campo. A frente territorial
centra suas ações nas periferias das cidades, ocupando-se de pautas relacionadas à
sociabilidade juvenil e ao direito à cidade, promovendo parcerias com outros movimentos e
com Organizações Não Governamentais, sendo também responsável pela organização da rede
de cursinhos populares Podemos Mais. A Frente Estudantil é responsável pelo trabalho nas
escolas e nas universidades, tendo como pauta a construção de um Projeto Popular para a
Educação, e a politização dos estudantes universitários e secundaristas em torno das lutas por
educação e pelo direito à juventude.
Além das frentes, o movimento possui três setores, o de mulheres, o de negritude, e
também o de diversidade sexual. Esses setores trabalham tanto no plano interno do
movimento, materializando na política geral do Levante a luta contra as opressões, por meio
da construção de campanhas externas e formação da sociedade a partir do debate antirracista,
feminista e anti-homofóbico, e também da formação interna dos demais militantes. Esses
setores não se confundem com as coordenações, apesar de estarem em constante diálogo na
formulação dessas políticas.
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O Levante organiza suas tarefas a partir de grupos de trabalhos, chamados coletivos,
de comunicação, de formação, de finanças e de agitação e propaganda. O coletivo de
comunicação tem como objetivo realizar o diálogo interno, entre os militantes, e externo, com
a sociedade civil e também com outros parceiros. O coletivo de formação é responsável pela
formulação do que chamam de “escolas de formação” e demais cursos e aperfeiçoamento dos
quadros. O coletivo de finanças é responsável pela captação de recursos e formulação de
políticas financeiras. Como exemplo disso, o movimento realiza campanhas na internet em
sites de financiamento coletivo, bem como a escrita e execução de projetos de editais
públicos. A comunicação interna do movimento é feita por meio do que chamam de
circulares, ou documentos internos, que são escritas pelas coordenações e devem ser lidas e
debatidas pelos militantes organizados. Esses textos orientam ações, cursos de formação e
informam sobre acontecimentos nacionais do movimento. Todos os militantes devem ocupar
estes espaços de trabalho, de modo a dar sustentação ao plano orgânico do Levante.
As ações de rua são peremptórias e marcam a história do movimento. Um exemplo
disso é a presença do movimento nas manifestações de 2013, quando o movimento saía às
ruas em busca de melhorias para a acessibilidade, por meio das manifestações contra o
aumento das tarifas de ônibus nas cidades brasileiras.
Figura 6 – Ato em 2013 contra o aumento da tarifa em 2013

Fonte: Blog Levante Popular da Juventude – RN17

Na atualidade, o Levante está presente em vinte e três estados, incluindo o Distrito
Federal e trezentos municípios brasileiros (ARAÚJO, 2016). Além dos acampamentos

17

http://levantepopulardajuventudern.blogspot.com/2013/06/
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nacionais, que já foram citados, o movimento se envolveu em ações articuladas a outros
movimentos, como no plebiscito pela constituinte, de 2014, um plebiscito informal que exigia
uma nova constituinte para que fossem sanadas as discrepâncias de representatividade na
política, mas também uma tentativa de refundação de nossa constituição cidadã para uma
constituição popular, de acordo com os anseios dos grupos sociais que têm como tática a
construção do Projeto Popular para o Brasil.
Figura 7 – Levante-se pela Constituinte (2014)

Fonte: Blog Conversa Afiada18

Além disso, o movimento esteve nas ruas realizando ações contra os ícones
conservadores dos costumes, um episódio bastante marcante que caracteriza sua atuação. O
grupo de jovens, em 2016, jogou purpurina no então deputado federal e, atualmente,
Presidente da República, e dólares falsos em um deputado acusado de corrupção, hoje preso
por corrupção.

18

https://www.conversaafiada.com.br/politica/2014/04/23/levante-popular-quer-constituinte-para-reformapolitica/resolveuid/1ca8d1885f5e49f7989af8fabc482d55
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Figura 8 – Purpurina no Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, candidato da extrema-direita
conservadora eleito no pleito de 2018

Fonte: Sítio Metrópoles19
Figura 9 – Dólares falsos jogados no deputado conservador condenado e preso por corrupção

Fonte: Sítio O Globo20

Essas foram duas ações com alta repercussão na grande mídia, o que fez com que o
movimento adquirisse mais visibilidade. Seu expressivo crescimento no âmbito nacional
coloca para nós a centralidade da discussão sobre os princípios de seu método de atuação e da
concepção de juventude que constroem, de si para si, e de si para a sociedade. Acreditamos
que o processo de conscientização de seus militantes, para sermos mais exatos, passa por um
profundo processo formativo e transformador, que ficará mais evidente a seguir, quando
aprofundarmos a análise da práxis do movimento.

19

https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/ativistas-jogam-purpurina-na-cabeca-do-deputado-jairbolsonaro
20
https://oglobo.globo.com/brasil/manifestante-joga-dolar-falso-em-cunha-17965187
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O Levante segue um modelo orgânico que prima pelo diálogo entre estas instâncias.
Esse diálogo materializa-se em diversos discursos, em forma de textos documentais, músicas,
entre outras expressões semióticas.
Figura 10 – Organicidade do movimento

Fonte: (LEVANTE, ZINE, 2012).

A secretaria operativa funciona como uma espécie de instância mediadora entre as
bases do movimento e suas instâncias maiores. No mais, é importante analisar na figura a
ligação que as células devem ter entre si para garantir a identidade em movimento e a coesão
de seus trabalhos. Muito do que é produzido no movimento também é socializado com outras
localidades. Além disso, o movimento possui um vasto acervo semiótico: fotos, documentos,
cartas-compromisso, que nos ajudarão na próxima etapa: a de compreensão das suas vozes. A
voz do movimento, seus textos fundantes e seus domínios discursivos mais utilizados para
unificar as necessidades específicas de cada núcleo, em cidade, e atrelá-las à luta pelo projeto
estratégico do movimento, o Projeto Popular para o Brasil.
A célula é o menor espaço em grupo do movimento. É ela o lócus privilegiado da
interação dos militantes. Ela é o centro que organiza o trabalho, as reflexões e as identidades
do grupo. Ela está ligada a um território, concentra um número reduzido de pessoas que
realizam a práxis do movimento. O crescimento e fortalecimento do grupo só são possíveis a
partir da interação cotidiana dos militantes. Por isso, há centenas de núcleos, denominados
células, espalhados pelos estados e pelas cidades. A construção de células é a tarefa prioritária
de todo coletivo de pessoas que se coloque a serviço da construção do movimento como um
corpo.
Esse corpo possui diversos órgãos (as operativas, os setores, os coletivos e as
frentes, etc) Mas, assim como nos organismos vivos, o que dá vida para todo o corpo
é a célula, no Levante as células são nossa base. São as várias células em todo o país
que, juntas, colocam o corpo em movimento. (LEVANTE, CARTILHA, 2014, p. 2)
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A célula é onde se dá a práxis, cujo conceito, “elaborado por Marx, compreende uma
“ação transformadora” realizada pelo ser humano, pela qual transforma o mundo e também se
transforma” (COUTINHO; GROPPO, 2013, p. 205). O Movimento tem a célula como espaço
base para o trabalho pedagógico e de acompanhamento político de seus novos e antigos
militantes. Lá, realizam estudos acerca de temas que interessam aos sujeitos e/ou fazem parte
das lutas gerais do movimento, que surgem na medida em que o coletivo debruça-se sobre sua
realidade, entra em contato com outros sujeitos. Vemos a célula como o espaço mais
importante do processo de interação e de construção político-pedagógica do movimento. Ela
aglutina os sujeitos em torno da ação comum. A célula é espaço de construção da educação
em movimento, uma prática que “não se trata, no entanto, de qualquer forma de educação,
mas de uma educação que se compromete com a libertação das pessoas que estão nela
envolvidas, dos seus sujeitos educando-educadores” (COUTINHO; GROPPO, 2013, p. 205).
Isso porque a célula é o local de planejar intervenções que promoverão possíveis
mudanças no território. A célula se assemelha aos grupos de base, conceito vinculado aos
movimentos sociais que se norteiam pela educação popular. É a força motriz do movimento e
é um método de trabalho inspirado em muitas organizações revolucionárias do final do século
XX. De acordo com material produzido pelo próprio movimento, as células são
Espaços principais de participação. São grupos formados por pequenos grupos de
militantes, a partir do qual se realizam as tarefas. As células se desenvolvem sobre
um território, uma comunidade. As células são flexíveis, pois a partir de grupos
menores é mais fácil encontrar agendas comuns, o que garante encontros mais
frequentes e rápidos. Possibilitam uma participação maior de cada militante, tanto na
tomada de decisões como na execução de tarefas. As células também são grupos de
vivências. Nossas relações políticas não são separadas de nossas relações pessoais.
Não são algo formal e obrigatório. A construção de relações de companheirismo é
fundamental (LEVANTE, ZINE, 2012, p. 19)

O excerto acima aponta a importância do trabalho que, “na concepção de Marx, torna
o ser humano sujeito diante do objeto, e o faz capaz de transformar – o mundo e a si mesmo”
(COUTINHO; GROPPO, 2013, p. 205). A partir da consolidação destes grupos e destas
ações, a célula tem como responsabilidade multiplicar-se. Essa pedagogia permeia a luta
coletiva, na qual não só o movimento, mas também os sujeitos se incorporam como
educadores, para os quais as ações “identificando-se, desde logo, com a dos educandos, deve
orientar-se no sentido da humanização de ambos” (FREIRE; 2009 p. 36). À medida que a
células aumentam, o movimento também cresce e torna-se referência para outros jovens.
Estes espaços de formação não são somente um mero dado físico, pois representam a
possibilidade de se conviver em movimento. O espaço está revestido de tempo, histórias,
sujeitos, e um modus operandi orientado por metodologias de ação e reflexão em movimento.
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Ele é o berço do coletivo e, seguramente, também dos conflitos, pois é lugar de
sujeitos com suas ideias singulares e diferentes maneiras de ver e sentir o mundo, que é
singular, mas também é coletivo, em função da identificação de seus membros com bandeiras
em comum como um dos pressupostos para o engajamento. Portanto, é um espaço de
humanização, crítica e libertação, que não existe sem conflitos, pois é seu papel também
desmistificar as opressões. A noção de espaço e, por conseguinte, tempo, são os traços que
abrigam o cotidiano do movimento. É no espaço do movimento e também fora dele que estes
jovens participantes se preparam e se (re) conhecem enquanto juventude e militantes, e é no
tempo de convivência que criam, recriam e que confabulam um novo mundo que há de vir. A
célula é o lugar da práxis, ou seja, da “intrínseca relação entre teoria e prática da educação,
que se realiza por meio do diálogo entre os sujeitos envolvidos” (COUTINHO; GROPPO,
2013, p. 205 - 206).
As células são a menor parte divisível do movimento. A partir dela, o movimento
congrega seus sujeitos: de jovens do campo aos das periferias urbanas, estudantes ou não,
comprometidos com a construção de lutas unitárias em torno do projeto de nação que eles
carregam. É a partir delas que outras instâncias são formadas e o diálogo localidade x
totalidade é realizado. A produção de materiais, a organização de atos, a formação e
planejamento de ações, as escolas de formação de militantes são realizadas a partir do diálogo
frutífero da célula. A célula, portanto, é lugar do diálogo (ação), que “implica na
responsabilidade social e política do homem. Implica num mínimo de consciência transitiva”
(FREIRE, 2009, p. 78) e que só pode existir a partir da educação comprometida com a
libertação de seu povo.

4.2 O contexto da pesquisa participante: formação e atuação da célula da Pedreira

A célula que hoje leva o nome de Pedreira nasceu há seis anos. E não nasceu na
Pedreira, nem com este nome. Ela nasceu de um grupo de jovens identificados com o Hiphop, num lugar chamado Casa Amarela, no Bairro São Matheus, em Belo Horizonte, já na
divisa com a cidade de Contagem. O primeiro trabalho da célula foi contribuir para a
promoção de batalhas de Hip-Hop. A partir do Hip-Hop, eles realizavam trabalhos de
conscientização com a juventude. Como nenhum jovem da célula morava em Contagem, a
permanência da célula ficou inviabilizada. Já em 2013, no calor das manifestações da época, a
célula da Pedreira realizou sua primeira reunião, que foi em um CRAS (Centro de Referência
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e Assistência Social). De acordo com Sepé¸ o único militante que está na célula desde sua
criação, até o momento da pesquisa,
Isso foi até simbólico, a primeira reunião foi lá embaixo, a gente faz as reuniões aqui
em cima, na favelinha, que é no alto da Pedreira, que isso simboliza a nossa subida
histórica para dentro da Pedreira. A gente começa, a primeira reunião lá embaixo, e
hoje estamos aqui em cima. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017)

Hoje, a realidade da célula é diferente. Já estabelecida e com militantes que moram na
Favela, o trabalho de articulação com direções locais e o diálogo com a comunidade foram
facilitados. À época da pesquisa, composta por oito militantes (dos quais seis participam do
trabalho), a célula era responsável pelo trabalho em três eixos. O eixo de cultura; de geração
de renda; e de educação. Mas nem sempre foi assim. Outras ações experimentais também
foram registradas em entrevista, sobretudo por Sepé.
A gente já fez muitas coisas na Pedreira, já teve o ‘Futebol das poderosas’, que era
um debate da participação feminina (...). Antes disso teve as oficinas de Grafite, de
Estêncil, na E.E Carlos Goes, que é uma escola logo ali embaixo. Depois a gente
construiu também um grêmio aqui na Escola Belo Horizonte, na entrada da
comunidade (...). Fizemos um bloco de carnaval, no carnaval de 2014 (...) até chegar
nisso, a gente teve uma caminhada, um processo. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017)

O processo de construção da célula, que é dia a dia, foi desenvolvido a muitas mãos,
corações e mentes e se coaduna com a história da própria comunidade. Há dois anos, Zumbi e
Tereza foram morar na comunidade. Alugaram uma casa e fixaram as atividades da célula. A
capoeira é a atividade mais expressiva, que é considerada por todos os entrevistados. Mas
também há o trabalho com a Serigrafia e produção de camisetas, cujo propósito é a geração de
renda. Para Zumbi, o Levante só faz sentido se ele mudar a vida das pessoas, “então, a gente
acredita que a cultura e renda são elementos fundamentais” (ZUMBI, ENTREVISTA,
2017). Em relação ao trabalho desenvolvido pela célula, há uma variação que decorre do
número de pessoas e também a partir da vivência. Para Tereza, o cotidiano de trabalho é fazer
reuniões, avaliar o que está sendo bom ou não, e de pensar a expansão do Movimento. “E a
gente tá, tipo assim, sempre conhecendo a comunidade, sabe? A gente não traz nada pra
aqui, a gente procura saber o que aqui tá precisando” (TEREZA, ENTREVISTA, 2017).
No eixo da Educação, a os jovens da Célula têm promovido oficinas de reforço para a
prova do ENCCEJA (Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e
Adultos), em parceria com uma escola estadual, situada no meio do morro. A célula da
Pedreira não é uma célula que se reúne muito, devido à necessidade de locomoção de muitos
de seus membros para a Favela, no entanto, o fato de haver militantes que lá vivem, não deixa
com que as tarefas se percam.
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Por se tratar da única célula da Frente Territorial de Belo horizonte, até então, sempre
que há a necessidade de um diálogo com a periferia, ela é a protagonista. Durante o tempo de
existência, a célula abriu portas de diálogo com escolas públicas da Pedreira e de seu entorno,
bem como estreitou relações com as lideranças do bairro, e também com o programa Fica
Vivo, desenvolvido pelo poder público que tem como estratégia a ocupação e a proteção de
jovens em situação de risco. Isso é fundamental para que não haja uma rejeição aos jovens do
Levante, visto que a favela, em uma realidade não diferente das demais, é disputada por
facções e nem sempre é um ambiente de calmaria.
Essa experiência vivenciada pelos jovens fez com que eles se tornassem as direções
político-pedagógicas na construção da Semana Nós por Nós, e responsáveis pela capacitação
de outras células e de outros militantes sobre a realidade concreta local.

4.3 Ação cultural em movimento: considerações sobre a Semana de Solidariedade Nós
por Nós

A semana nós por Nós acontece há três anos e tem como objetivo ampliar o diálogo
dos grupos que trabalham com as comunidades nas quais estão inseridos. Por isso, a
importância da organização em torno de seus territórios. Planejar a ação. Essa é uma tarefa
muito importante dentro do movimento, que pode ser explorada durante a entrevista. O
movimento, apesar de realizar, há três anos, esta ação, tem pouca sistematização sobre as
outras semanas, ocorridas nos anos de 2015 e 2016. Por isso, contamos com os relatos das
entrevistas para remontarmos o processo de planejamento das ações.
No ano de 2015, na ação da Nós por Nós, em conjunto com a associação de moradores
da comunidade, o Levante se organizou e realizou a reforma de um espaço que estava ocioso,
que se tornou um centro cultural da comunidade, hoje, chamado Espaço Cidadão. No ano de
2016, não ocorreu a Semana Nós por Nós porque a favela estava passando por uma disputa de
facções. Para o ano de 2017 a ação
além de nos fortalecer e caminhar pra ser uma referência na periferia, abrindo novos
trabalhos e impulsionando a nossa consolidação (...) terá o desafio de denunciar o
golpe em curso e os inimigos do povo, agitando as massas em defesa da democracia.
(CIRCULAR 15, 2017, p. 1).

Para o Movimento, o período de outubro seria o melhor momento para realizar a
semana de solidariedade, principalmente por ser uma semana com feriados prolongados e,
também, ser a Semana da Criança. Sendo assim, uma possibilidade de disputa das mentes e
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corações dos jovens nos locais onde haveria as ações. Em linhas gerais, a semana teria três
eixos prioritários, a serem desenvolvidos pelas localidades. Estes são
1) Cultura: atividades que geralmente agregam a juventude (Ex. Apresentações
musicais com artistas locais; Oficinas de Agit-Prop (ou Agitação e propaganda, que
são várias técnicas de comunicação com o povo) – Muralismo, Grafite; Festival de
Bandas; Concurso de Dança; Cinema na rua; Capoeira; Festas); 2) Trabalho
voluntário: atividades voltadas para a comunidade, mas que fortalecem a referência
da organização (Ex. Mutirão para revitalização de praças, quadras de esporte e
associações comunitárias; Brechó comunitário; Consultório Popular: enfermagem,
nutricional, etc.; Horta Comunitária; Consulta Jurídica; etc); 3) Educação:
Realização de aulõesPré-ENEM, atividades de reforço escolar. (CIRCULAR 15,
2017, p.3).

No texto da “circular 15”, um documento interno compartilhado com toda a militância
nacional, estava também um Plano de Ação que envolvia o planejamento estratégico das
ações no local, para que a organicidade da célula fosse fortalecida durante o processo de
construção; a definição também estratégica do local, de modo a fortalecer a interlocução do
movimento com a comunidade, e o foco no processo de construção conjunta com outros
atores da comunidade como “Escolas, Associações, Postos de Saúde, Igrejas, ONGs, Centros
culturais” (CIRCULAR15, 2017, p. 3).
Assim, foi definido o lema da Semana no ano de 2017: “Se eles lá não fazem nada,
nós fazemos por aqui”. Indagados por mim, os militantes responderam que eles lá seriam o
estado e todas as suas manifestações. O lema do movimento me pareceu uma maneira de
exaltar a força do povo na busca por melhorias do Estado, como se as conquistas e os direitos
não viessem gratuitamente, e sim depois de muita luta. Para a Semana acontecer, houve um
seminário no dia dois de setembro de 2017, no qual se reuniram os militantes do Levante
Popular de Belo Horizonte que estavam dispostos a trabalhar na construção da Semana.
O jovem do Bairro da Pedreira é o sujeito prioritário da Semana Nós por Nós de Belo
Horizonte, pois, entre eles estão
Muitos jovens que não terminaram o ensino médio por diversas questões (trabalho,
gravidez e etc.) A cultura existe, mas necessita ser resgatada. O elemento mais forte
é o funk que foi proibido pela polícia. Muitos jovens já foram presos, não
conseguem empregos, tem que cuidar dos filhos, daí vem a proposta de geração de
renda com a serigrafia que tá crescendo. (LEVANTE, 2017. p.2).

Como se percebe, há grande preocupação do coletivo em orientar as análises e a leitura
do mundo e dos sujeitos que compõem o território de ação a partir dos eixos: trabalho e
geração de renda; educação; e cultura. Por isso, traçaram as tarefas a serem construídas a
pouco mais de um mês daquele seminário. No eixo de geração de renda, o grupo se
organizaria para a produção de camisetas de serigrafia, com o objetivo de contribuir como
uma alternativa de renda aos jovens desempregados. No eixo da cultura, o aumento do
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número de aulas de capoeira oferecidas pela célula da Pedreira, que já são rotina na
comunidade; a preparação do sarau SLAM21; a venda de rifas para sustentação financeira dos
preparativos da semana, bem como da programação cultural para o dia: contato com grupos
de música, bandas, entre outros pormenores. Além dos três eixos, o planejamento também
contemplou a preparação de materiais para divulgação da semana, para a preparação estética –
ornamentação e cortejo com a batucada – e também a cobertura midiática do evento, bem
como da articulação entre as redes de parceiros presentes na favela, para que mais pessoas da
comunidade fossem envolvidas.

4.4 Aproximando sentidos: o modo de vida da juventude do Levante - BH
A divisão de classes é, naturalmente, o fundamento mais
profundo do agrupamento político; é ela que em última
análise determina sempre, naturalmente, este agrupamento.
Mas este fundamento profundo só se revela no curso do
desenvolvimento histórico e à medida que cresce a
consciência dos participantes e criadores deste
desenvolvimento. Esta «última análise» só se atinge pela
luta política - por vezes como resultado de uma luta longa,
tenaz, medida em anos e decénios, ora manifestando-se
tempestuosamente em diferentes crises políticas ora
amainando e como que detendo-se no tempo.
LENIN22

Temos consciência da nossa grande responsabilidade.
Estamos vivendo momentos decisivos da nossa história e
nos colocamos ativamente na construção e disputa dos
rumos de nosso país. Queremos construir junto a toda
juventude brasileira um novo ciclo de lutas para enfrentar
as forças neoliberais. Nossa ousadia e nossa criatividade
são motores para nossa ação. Não nos deixaremos esmagar
e não baixaremos a cabeça. Seguiremos lutando pela
democracia popular: o povo no poder.
LEVANTE, CARTA COMPROMISSO

Há mais de cem anos, Lênin escrevia em um jornal acadêmico sobre os rumos e
definições das organizações juvenis. Em um momento pré-revolucionário na Rússia, já havia
uma juventude em movimentação, organizando-se e traçando táticas para que a revolução

21

Batalha de poesias realizadas em todo o território nacional e protagonizada por jovens. Durante as
apresentações, são lançados temas politizados de situações presenciadas na vida dos jovens relacionados ao
campo afetivo, ao político e também aos preconceitos enfrentados. Composto, majoritariamente por jovens
negros, o SLAM ocorrido na Semana de Solidariedade Nós por Nós foi mais uma articulação do movimento para
a ação cultural na Favela da Pedreira.
22
Artigo “As tarefas da Juventude Revolucionária”, escrito por Lênin por meio de um pedido da redação do
jornal Student. O texto foi publicado em Setembro de 1903, e tem como subtítulo “Primeira Carta”.
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tomasse corpo. Sabemos o que a história reservou aos Russos nos anos que seguiram 1903.
Há diversas narrativas que tentam interpretar as influências da luta de classes sob as mais
variadas vertentes e tons críticos. Mudam-se os nomes, mas alguns sentidos permanecem os
mesmos, como o de mudança, transformação e revolução.
Para interpretarmos a realidade com a qual dialogamos na pesquisa, apoiamo-nos em
uma concepção filosófica marxista da linguagem23 que coloca a enunciação como uma
realidade da língua atrelada à estrutura sócio-ideológica. Nesse sentido, a primeira condição
do signo linguístico é o signo ideológico, que são forjados a partir da interação de indivíduos
organizados socialmente. Essa interação, marcada por uma posição social, uma posição na
história, marcada pelo prestígio ou pelo desprestígio, estaria para a construção de um
horizonte social, cuja consciência individual é formada pelo encontro/embate entre sujeitos.
O discurso do outro serve de ponte para que compreendamos os sentidos que atribuem
às experiências vividas. Este discurso também é produzido pelo diálogo entre sujeito e
mundo: realidade social, histórica e cultural e os signos que veiculam nas várias esferas de
interação. Há também o diálogo entre os discursos no tempo, ou em contextos diferentes.
Podemos usar palavras distintas para dizer sobre sentidos bem parecidos, como é o caso de
luta, revolução, mudança etc. Estas palavras só significam o que significam, porque, em certa
medida, nós as significamos de maneiras parecidas, pois somos seres sociais, produtores de
sentidos, que dialogam com nosso mundo externo e em nossas mentes, bem como os
utilizamos para nos fazer ser gente, ao pronunciarmos nossas palavras.
Não é possível traçar uma linha reta de causalidade entre os sentimentos
revolucionários de outrora com os sentimentos e as motivações da juventude com a qual nos
encontramos neste trabalho. Mas a partir desse diálogo entre o passado e o presente, é
possível traçarmos um inventário das relações de significados estabelecidas na interação dos
sentidos que os colocam em movimento-ação. Os sujeitos dos quais fala Lênin não são, nem
em matéria e nem em essência, os jovens brasileiros do Levante Popular da Juventude, que
escrevem em sua carta-compromisso, no ano de 2016. Mas, ao compararmos os dois excertos,
percebemos alguns signos que vivem na grande temporalidade, de luta, que se repetem e que
ganham conformações distintas a depender do nível de conscientização dos sujeitos destes
discursos, sobre a luta, a mudança, a não resignação, etc.

23

Bakhtin/Voloshinov, 2006
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Os trechos que abrem este capítulo pertencem a um mesmo gênero discursivo: a carta;
e em sua temática, os dois textos fazem menção à organização da Juventude. Em certa
medida, podemos considerar que os dois materiais foram escritos por jovens, em contextos
distintos de suas histórias e organizações. Além disso, carregam entre si algumas relações
sobre o agrupamento político a partir das percepções da Luta de Classe. Lênin, em seu artigo,
elogia a unidade da juventude em prol da luta pela revolução e explica a movimentação da
juventude russa; já os jovens de 2016, aproveitam o contexto do II Acampamento Nacional do
Levante para reafirmar sua luta contra as forças neoliberais, entoando uma palavra de ordem
que caminha pelos séculos: “o povo no poder”. Há entre estes dois enunciados, a despeito da
distância espaço-temporal, relações dialógicas nas quais enxergamos a convergência de
sentidos: a Luta e o jovem; o jovem em luta, e o que os organiza como sujeitos que, mais ou
menos, se reconhecem em torno de um projeto político-pedagógico de vida e de sociedade.
Um movimento fala por documentos, por atividades na rua, fala por suas cores, e fala
também por meio de seus participantes. Estas vozes são conjuntos de signos, ou seja, a
“realidade da língua como estrutura sociológica” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006, p.131).
Para Bakhtin (2006), o signo e a enunciação têm natureza social e não individual, e
relacionam-se à consciência, à ideologia e à linguagem. Assim, por meio dos signos, ou da
linguagem impressa pelo movimento e por seus sujeitos, caminharemos no sentido de
adentrar a realidade viva do movimento-universo dessa pesquisa e de seus jovens, seres
expressivos e falantes, em sua unidade e materialidade como atores sociais, de modo a captar
os sentidos de sua maneira de ver o mundo e “como interagem com o mundo: de modo
fatalista, estático, ou dinâmico” (FREIRE, 1980, p. 37).
O movimento é o sujeito-coletivo que nos ensina. Cabe a nós, como já dito no
primeiro capítulo, entendermos o jovem como um produto histórico e a juventude como uma
categoria relacional, cujas condições de experimentação do mundo, de inserção no mundo
institucional e de sua marginalização e/ou aproximação da vida política são chaves analíticas.
Atrelado a isso, cabe também retomarmos o conceito de movimento social como um lócus,
um espaço-tempo que possibilita a interação e o encontro entre sujeitos com mais ou menos
ciência de suas realidades, que estão ligados por laços nem sempre visíveis, mas que, em
união dão respostas contundentes às realidades e às necessidades que experenciam. A partir
de uma leitura freireana, enxergamos o movimento Social como espaço-tempo de produção
cultural de homens e mulheres que dialogam entre si em busca da sua conscientização por
meio da compreensão e da ressignificação de seus valores e códigos, modificando as
estruturas sociais e os comportamentos humanos. Um educador social e coletivo.
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A consciência adquire um valor central para compreendermos os jovens do Levante
sobre sua realidade de um país dependente, pois ela está relacionada à experiência com a
práxis no próprio movimento, a partir da interação entre si e com a organização política.
Nessa perspectiva,
a consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo
organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o alimento da
consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela refletem sua lógica e
suas leis. A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação
semiótica de um grupo social. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006, p.34)

Cabe-nos aprofundar as relações que os levam, por exemplo, a estarem neste
movimento. Isso os possibilita a criação de uma identidade coletiva, que os faz pautar suas
ações no mundo a partir de uma ideologia da transformação social, seja no campo individual,
no seu comportamento, como também na mirada à transformação das estruturas
socioeconômicas da população. O que não os coloca, diretamente, como os revolucionários
russos, mas nos mostram um sentimento em comum: a identificação de opressões, a
organização e a ação para superação dos problemas oriundos da divisão do mundo em classe
explorada e classe exploradora. Mas como chegamos a esta problematização? É preciso,
portanto, uma materialização destas identidades, é preciso a escuta sobre o que move estes
jovens e sobre como seus desejos e crenças se manifestam no conjunto das suas relações
sociais, neste caso, a sua experiência de jovem e de juventude militante.
O jovem, nesse caso, nos parece ser um instrumento-encarnação de um discurso
revolucionário. Isso, contudo, não acontece fora da materialidade. Há uma prática específica,
há tipos de interações específicas no movimento, como a divisão em grupos menores, como a
célula, por exemplo. Nesse ambiente, certamente, há uma práxis conformada em grupo, cujos
sentidos emergem quando acessamos os sujeitos individuais.
De acordo com Bakhtin, a “arquitetônica da visão artística organiza tanto o espaço e o
tempo quanto o sentido” (GEGe, 2009, p.15). Assim pude entender o movimento como um
sujeito-coletivo e, por consequência, iniciar a trilha por uma interpretação autêntica e
responsável sobre o mesmo. Os enunciados produzidos pelos jovens são para nós, signos, ou
seja, a “realidade da língua como estrutura sociológica” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006,
p. 131).
A dialética nos ajuda a compreender este movimento: o sujeito que, em grupo, não
deixa de ser ele mesmo, mas é afetado pelas características do grupo. O movimento, como um
todo, medeia as vozes coletivas, e os agrupamentos menores, as células, são os grupos que, a
partir de sua ação, fazem-se veículo de comunicação destas múltiplas vozes para a sociedade.
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Por isso, o lugar privilegiado desta pesquisa não é nem somente o Movimento, por meio de
seus documentos, de suas cartas e de seus demais materiais semióticos, nem somente os
sujeitos e suas falas, individuais e irrepetíveis. E, sim, a célula.
Esse lugar que é, indissociavelmente, a materialização do movimento e de seu projeto,
é espaço de (re) construção destes sujeitos e também do movimento como um todo. A célula é
o lugar de mediação das contradições do ser jovem, do ser – eu e do sermos – nós. Assim,
compreendemos o Movimento Social como um sujeito-coletivo, e os sujeitos dos movimentos
sociais como sujeitos-coletivos. E é na interação e no diálogo entre estas identidades que está
nosso material mais valioso.
A célula, mas também o movimento, como um só núcleo, são espaços de embates
entre a individualidade (as histórias, os anseios, as particularidades e as motivações para a
luta) e a coletividade (o modo de trabalho em grupo, as orientações gerais do movimento e as
táticas utilizadas pelo Levante Popular da Juventude para propagação do Projeto Popular para
o Brasil). É nessa tensão, entre o local e o geral, entre o sujeito e o coletivo, vemos ser
construído o coletivo de sujeitos: o movimento. Assim, vida, trajetória, sonhos,
comportamentos individuais são mediados por ideias gerais de luta, revolução, trabalho,
organização, formação, bem como as ideias em movimento, de igualdade, de solidariedade e
de responsabilidade mútua entre os jovens. O “eu”, que está contido em “nós”, ao agir
orientado para a transformação, não deixa de ser nem “eu”, nem se apaga em meio a tantos
nós. A célula também é o lugar-referência da práxis do jovem, no movimento e no mundo. E
essa práxis é que constrói sua consciência (de si, do outro, do mundo), de forma crítica (por
meio da interação e do embate entre histórias e vivências diferentes), sem que sejam apagadas
as singularidades dos sujeitos.
Os personagens principais deste trabalho, os jovens e as jovens militantes da célula da
Pedreira, a despeito de suas diferenças, estão unidos em prol da construção coletiva de um
projeto que, ainda abstrato, toma formas na práxis cotidiana de trabalho coletivo e de utopias
coletivas. Suas características não destoam do perfil dos jovens atuantes no Movimento
Estudantil, em Belo Horizonte. Trata-se de uma juventude emergente, de origem proletária,
que tem sofrido as inflexões da crise do Capital, consubstanciadas na crise brasileira.
4.4.1 Perfil socioeconômico dos jovens do Levante – BH

Apresentamos um panorama sobre o perfil sociocultural e o sobre o modo de vida de
vinte e três jovens do Levante em Belo Horizonte que responderam a um questionário à
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disposição dos militantes durante seis meses e, durante este tempo, entrei em contato
inúmeras vezes com os interlocutores diretos da pesquisa para garantir a participação massiva.
O número de respostas das pessoas as quais tivemos acesso não nos diz sobre a quantidade
exata de militantes orgânicos participantes do Levante, em Belo Horizonte, mas nos diz algo
sobre o engajamento de uma parcela significativa e nos oferece materiais suficientes para uma
compreensão que iria ser aprofundada na construção de nossa análise. Sabemos que as
informações em relação a este perfil dos sujeitos não nos dá a dimensão totalitária dos jovens,
mas contribuem com sua ilustração. Sexualidade e gênero também são partes constitutivas da
existência destes sujeitos e fazem-se uma opção necessária, afinal, o Movimento denomina-se
antirracista, feminista e pró-diversidade de costumes.
Entre os participantes do questionário estão militantes das várias células do Levante
em Belo Horizonte24, entre estes, lideranças e não lideranças do movimento. Percebe-se, pelos
nomes das células, que são de identidades e territórios distintos, o que nos revela a
heterogeneidade dos sujeitos envolvidos em um mesmo processo.
Tentaremos traduzir em sentidos mais individuais, muito do que já delineamos do
perfil do movimento, como um todo, por meio de seus materiais de sistematização e da
observação do pesquisador. Há variáveis que permeiam a vida de todos os participantes. Os
dados colhidos do questionário on-line nos permitem perceber semelhanças e diferenças entre
a juventude de um mesmo movimento. Realizamos, então, uma separação a título de
organizarmos as categorias para a leitura dos dados. Estamos a perfilar o jovem e a jovem
militantes urbanos que, assim como já tratado anteriormente, têm sua vida associada à
educação, ao trabalho, ao lazer, à cultura e à militância política.

Escolaridade

24

Participaram desta etapa da pesquisa, militantes da célula Druz’ya (2), Pedreira Prado Lopes (8), Ibirité (1),

Amorzinhos (3), Centro, (2), PUC (2), Sem célula (4), não informado (1).
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Gráfico 1 Escolaridade

Em relação à escolaridade, a maioria dos jovens participantes da pesquisa cursa ou já
finalizou o Ensino Superior. Das vinte e três respostas, 15 jovens cursam sua graduação, 05 já
possuem uma graduação e 01, possui pós-graduação, em relação a 02 que possuem diploma
de ensino Médio/Médio-técnico. Estas informações, ao lado de trabalho e lazer são chaves de
leitura para entendermos outros fatores abordados no questionário, como a relação de
dependência com a família, bem como os territórios em que moram e transitam, e do seu
comportamento cultural, levando-os aos contextos de contestação da ordem política,
econômica e cultural. Pois acreditamos que é a partir da vivência e da reflexão das
contradições da sociedade capitalista é que se engendram e veiculam os signos que os fazem
se organizar politicamente.

Relação com trabalho/emprego
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Gráfico 2 Modalidade de trabalho

41%

20h - 30h

30h - 40h

59%

Gráfico 3 Carga horária de trabalho semanal

Em relação ao trabalho, 09 jovens possuem empregos formais, na sua área ou não de
estudo, seguido por um número de 09 jovens que trabalham informalmente e 05 que não
trabalham. Todos os participantes que não trabalham são estudantes universitários da
Universidade Federal de Minas Gerais ou da Pontifícia Universidade Católica - MG e estão
em cursos como Direito, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas e Psicologia. O fato de
serem, predominantemente estudantes e, em sua maioria, não possuírem emprego formal ou
informal, surte impacto na relação de dependência financeira com a família e também na
carga horária de trabalho, que, em sua maioria, é inferior a 30 horas semanais. Alguns são
estagiários, bolsistas na universidade ou realizam trabalhos informais de maneira sazonal.

Renda familiar e relação de dependência financeira com a família de origem
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Gráfico 4 Renda familiar (em salários mínimos de R$ 937,00)

A inserção econômica e, por conseguinte, a escolarização dessa juventude, como já
dissemos, é primordial para que eles alcancem outros direitos, como o de livre expressão,
lazer, cultura e de exercício da cidadania, fatores que o aproximam de uma vida cidadã ativa,
o que facilita o surgimento dos mais variados movimentos juvenis de produção cultural.
Sabemos que as condições materiais são preponderantes na trajetória na vida de qualquer
jovem. Ainda que nos últimos anos nós tenhamos mais jovens ingressando na universidade,
em relação ao Brasil de 200925, dos 51,3 milhões de jovens, somente 53,5% dos jovens
trabalhavam e 36% estudavam. Esse fato nos faz perceber que os jovens militantes que
responderam ao questionário, a despeito da pequena amostra e dos dados acima reportados,
são jovens com relativo acesso à educação e aos bens básicos, em comparação com o quadro
geral brasileiro.
Isso se evidencia ao observarmos que 10 dos 23 jovens assinalam ter uma renda
familiar acima de cinco salários mínimos, considerando, na época da pesquisa, o salário
mínimo no valor de Novecentos e trinta e sete reais. A título de elucidação, o governo
brasileiro considera o ganho acima deste valor como Média Classe Média26. Vale lembrar
que, de acordo com o IBGE (2017), mais da metade da população brasileira tem renda média
menor do que um salário mínimo. A outra metade dos jovens deste estudo tem renda familiar
variável de até um salário mínimo, (01 jovem), de um a dois salários mínimos, um total de 5

25
26

IPEA (2009)
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e livro "Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil"
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jovens, de dois a três, 2 jovens, e de três a quatro salários um total de 3 jovens, e de quatro a
cinco salários, 2 jovens. Dessa forma, podemos inferir que os participantes desta pesquisa
dividem-se entre média classe média e baixa classe média. Esse fator, somado ao fato da
maioria ser estudante universitária nos remonta às transformações político-econômicas no
Brasil nos últimos vinte anos, quando as classes mais baixas, sobretudo a classe média,
ocuparam as universidades.

Gráfico 5 Relação financeira com a família de origem

Mais da metade dos jovens depende da família, sendo 09 dependentes parcialmente,
seguidos de 03 dependentes totalmente da família. Os independentes financeiramente têm sua
renda variada de um a cinco salários mínimos no total, predominando a faixa de um a dois
salários mínimos. Há os que ajudam parcialmente nas despesas em casa, que somam 06
jovens, mas estes estão entre os que moram não só com a família e também com amigos, por
isso, somos impedidos de inferir a relação dos jovens que ajudam nas despesas
complementando a renda dos pais/irmãos/avós, etc.

Tipo de moradia e agrupamento familiar (Onde e com quem moram)
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Gráfico 6 Tipo de moradia

Gráfico 7 Mora com (agrupamento doméstico)

Os números em relação à moradia somam 15 que vivem com a família, pais ou
companheiros. Há grande parte dos jovens que não divide casa com a família de sangue, mas
sim com os amigos. Eles somam 08 jovens desta pesquisa e são, em sua grande maioria, de
fora de Belo Horizonte. Eles, ou são militantes que atuavam no Levante em outras cidades e
passaram a atuar no movimento, ou militantes que são de outras cidades e foram para a capital
para dedicarem-se aos estudos, morando, em sua maioria, em situação de aluguel.
Em relação aos territórios destes jovens, temos três grandes grupos geográficos: a
região da Pampulha, onde e se aglutinam em grupos maiores de universitários; e são
estudantes da Universidade; a Região do centro e da Favela da Pedreira, cuja interação se dá a
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partir das ações da Frente Territorial de Belo Horizonte, e que se relacionam a partir das
atividades gerais do movimento; e, por último, a região centro-sul, onde se localizam também
focos de trabalho do movimento estudantil.

Identificação com o ser jovem

Gráfico 8 Relação com o ser jovem

Do montante dos jovens participantes, somente três estão fora do que, para os dados
oficiais, fazem parte da juventude, ou seja, pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Todos os
participantes cujas idades ultrapassam estes dados fazem parte da célula da Pedreira, que
também conta com a presença da jovem com menor idade entre os participantes. Não os
excluiremos das análises, pois não nos limitaremos a divisões etárias do que é juventude. Da
mesma forma que não deixaremos de considerar os dados de quem, ainda que se enquadre na
classificação etária para ser considerado jovem, tem dúvidas sobre a identificação. É o caso de
um participante da pesquisa.

Utiliza programas sociais para a juventude
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Gráfico 9 Participa de alguma política pública do governo para jovens

Ainda no campo econômico-cultural e das relações destes jovens com os serviços do
Estado, apesar de grande maioria usufruir da Universidade Pública, 20 pessoas, assinala não
participar de nenhuma política pública para a juventude. Este dado não voltou a ser explorado
nesta pesquisa. Os 8 que assinalaram participar/ter participado de algum programa do governo
reconhecem REUNI27, o PRONATEC28, o programa Bolsa Família29 e o ID Jovem30.

Relação dos jovens segundo o recorte cor/gênero/sexualidade e seus arranjos afetivos
políticos

27

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
29
O Bolsa Família é um programa de distribuição de renda e assistência social.
30
A Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, é o documento que possibilita acesso aos benefícios de meiaentrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de
transporte coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/2015.
28
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Gráfico 10 Identificação por cor

Em relação à cor, esta pesquisa conta com 8 dos participantes que se autodeclaram
pretos, contra 14 dos que se consideram brancos; 1 marcaram “outra”. Apesar da quantidade
de militantes negros, ainda observa-se em relação aos jovens, uma disparidade no que se
refere à igualdade de representação.

Gráfico 11 Gênero

Já em relação ao gênero, observamos que os homens somam pouco mais da metade,
são 12 dos participantes da pesquisa, comparado a 11 mulheres. A participação de pessoas
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pretas, de mulheres, e de homossexuais nos aponta o caráter diverso do movimento, que
caminha na contramão do resto da sociedade, mas ainda vê reduzida a participação massiva
destes grupos nestes espaços. Um dado interessante é o de que desde a nacionalização do
movimento, as direções eleitas obedecem à paridade de gênero, que deve ser seguida em todas
as instâncias.

Gráfico 12 Orientação afetivo-sexual

Em relação à orientação sexual, já se observa uma divisão interessante. O grupo de
pessoas que se identificam como LGBT é maioria. Pouco menos da metade totalizando quase
11 dos participantes da pesquisa, declara-se heterossexual. O ambiente diverso e a postura de
luta pela liberdade de ser o que se é ficam evidentes não só no fato de assinalarem a
orientação sexual no questionário, mas também nas entrevistas, que corroboram para a
compreensão das afirmações destes jovens enquanto inscrição consciente de suas identidades
no mundo. Presença grande de jovens que praticam a sexualidade não hegemônica. Há
também outras formas de masculinidade
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Gráfico 13 Estado Civil (arranjos afetivos políticos)

Ainda em relação aos arranjos afetivo-políticos destes jovens, observamos a ausência
de filhos em todas as respostas, o que, atrelada a um grande número de autodeclarados
solteiros (22) em relação ao estado civil, nos mostra uma mudança de comportamento em
relação aos laços afetivos e aos projetos de vida tradicionais seguidos pela maioria dos jovens
das mesmas idades. Um dado interessante do IBGE (2016) é que a maior taxa de fecundidade
entre mulheres está dos 20 aos 24 anos (91,9 filhos por mil mulheres), seguida pela faixa de
mulheres de 15 a 19 anos (60,5 filhos por mil mulheres).
No caso das mulheres deste estudo, temos todas as mulheres que responderam o
questionário, com idade entre 19 e 36 anos, sem filhos. O que contraria a expectativa geral das
mulheres e nos chama a atenção para aspectos que podem ser abordados sobre a participação
das mulheres na política e a relação deste cenário com as liberdades individuais, a maior
politização feminina e a tomada de consciência de si e de sua própria história, podendo ter
mais chances de pensar criticamente a maternidade, podendo adiá-la ou, até mesmo,
escolhendo não ter filhos.
Temos, portanto, um conjunto de dados de sujeitos já participantes do Levante Popular
da Juventude, em sua maioria, solteiros e sem filhos. Pretos, gays, lésbicas e bissexuais,
reforçando o lugar da interação de identidades, que para Gohn (2013) é o conjunto de práticas
referenciadas nos projetos políticos do movimento, não existindo somente no plano das ideias,
mas também no processo interativo entre os sujeitos.
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Vida religiosa

Gráfico 14 Religião praticada

Ainda no campo dos costumes, observa-se que a maioria dos jovens participantes não
frequenta nenhuma religião, contra o restante que está dividido entre a crença Católica, o
Budismo, o espiritismo e religiões de matrizes africanas, como o candomblé e suas variações.

Como conheceu o Levante Popular da Juventude

Gráfico 15forma como conheceu o Levante Popular da Juventude
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Os desejos, as redes de sociabilidade, as suas identidades e a trajetória da ação política
em outros grupos e coletivos, são condicionantes para o engajamento destes jovens no
Levante Popular da Juventude que conquistou quase metade dos jovens participantes da
pesquisa a partir de atividades realizadas pelo próprio movimento, junto a parceiros do
mesmo campo político que tem crescido nos últimos anos. As ações são múltiplas: escrachos,
encontros de movimentos populares, plebiscitos populares, greves nas universidades,
manifestações identitárias, entre outras formas de diálogo com os jovens. Entre os fatores de
primeiro contato entre os jovens e o movimento está a influência de amigos, que representa 4
das respostas, outros três conheceu o Levante Popular da Juventude em manifestações
políticas de rua, as quais o Levante compunha com outros movimentos. Também, entre
jovens, há cinco participantes que conheceram o movimento quando faziam parte de outras
organizações.
Este jovem que mora, estuda, trabalha e milita também tem um lazer. Quando
perguntados quais e com quem praticava suas atividades de lazer, somos confrontados com
uma miscelânea de atividades que nos mostram a dimensão dos signos culturais de lazer dos
jovens. Poesias, discussões sobre política, pequenas reuniões com amigos e companheiros da
militância, bem como a atividade ao lado da família e namorado/a, como cinemas, bares,
shows e eventos culturais de outas organizações políticas, estão entre as atividades destes
jovens.
A família aparece menos do que os amigos da organização política e da faculdade, que
neste caso quase sempre são os mesmos, dando margem para compreendermos este jovem
como um jovem que transita mais entre espaços públicos, organizando sua interação com a
cidade a partir da busca pela diversão, pela produção e consumo de cultura e lazer, bem como
pela luta social com amigos que, quase sempre, são provenientes dos espaços de organização
política. A Capoeira, a dança, e as aulas de música, bem como séries e a preferência por
“rolês” gratuitos também são atividades comuns dos jovens do Levante Belo Horizonte.
Os dados aqui expostos não figuram sozinhos, sem nenhum apoio à realidade
percebida e sentida destes jovens. Cabe-nos, agora, prosseguir o caminho de descoberta dos
sentidos da experiência de luta dessa juventude na qual “o domínio do ideológico coincide
com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes (BAKHTIN/VOLOSHINOV,
2006, p.30)”. Juntos, cada agrupamento de informações, por mais que seus sentidos sejam
múltiplos, operam como referenciais semântico-axiológicos das condições de vida e dos laços
que reúnem estes jovens. Sua escolaridade, a conformação de suas famílias, os momentos de
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lazer, a luta política, a origem familiar, bem como seus valores mais individuais, aqui,
coincidem com o domínio dos dois signos: a Luta e a Juventude.

4.4.2 Apresentando os jovens militantes da Célula da Pedreira

Os pseudônimos que os jovens militantes da Célula da Pedreira, participantes da
pesquisa, levam são inspirados em lutadores e lutadoras do povo e foram escolhidos alguns, a
pedido do próprio jovem, outros foram colocados por mim com base nas referências
construídas pelo próprio Levante. Trata-se de nomes relacionados ao leito histórico das lutas
populares brasileiras. Tereza (de Benguela), uma líder quilombola do século XVIII; Zumbi
(dos Palmares), um dos líderes do Quilombo dos Palmares, um ícone de resistência do povo
negro escravizado e eternizado na luta racial brasileira; Sepé Tirajú, um índio guerreiro
símbolo da resistência dos guaranis no Sul do Brasil, onde surgiu o Levante Popular da
Juventude; (Carlos) Lamarca, militar desertor e guerrilheiro brasileiro, um dos líderes da luta
armada contra a ditadura militar instaurada no país em 1964, perseguido e assassinado, e que
hoje é um dos símbolos de resistência da esquerda no Brasil; Milton Santos, um teórico
brasileiro do final do Século XX, que foi à época, um dos únicos teóricos negros reconhecidos
amplamente no Brasil (seus estudos, centrados no processo de subdesenvolvimento da
América Latina e do Terceiro Mundo, contribuem para a construção de uma episteme atrelada
às condições e aos interesses dos povos colonizados); e, por fim, Olga Benário, uma militante
comunista alemã, que foi extraditada pelo governo Vargas e morta em um Campo de
Extermínio, na Alemanha. Olga foi uma figura feminina importante em um tempo em que as
mulheres ainda não tinham garantidos os seus direitos políticos, no Brasil.
Organizei, portanto, pequenos textos de caracterização que nos ajudam a enxergar de
modo profícuo os jovens com os quais estive em contato diário durante minha observação.
São seis jovens. Apesar de haver mais pessoas na célula, os seis participantes da pesquisa são
jovens que estavam disponíveis para a participação na Semana Nós por Nós e na pesquisa.
Duas mulheres, quatro homens integrantes ativos da Célula da Pedreira, à época da pesquisa.
Neste grupo, há quem chegou ao Levante há pouco mais de um ano, e também há quem
participou da fundação do Movimento no Brasil e no estado de Minas Gerais. Há também
militantes que participam de outras instâncias do movimento, com histórias e origens
diversas. São jovens cujas idades variam entre 22 e 36 anos.

Tereza (de Benguela)
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Tereza tem 22 anos, bissexual e preta, mora na Favela da Pedreira há dois anos, em
uma casa alugada, com outros integrantes do movimento. Não é de Belo Horizonte. Cursou
técnico em administração em um Instituto Federal, no norte de Minas, e conheceu o Levante a
partir de uma apresentação de teatro sobre o genocídio da juventude negra. A jovem milita na
célula da Pedreira e sua tarefa é territorial, no eixo da cultura, na construção de espaços nos
quais haja interação entre os jovens da favela e o movimento. Tereza aproximou-se do
movimento porque o que as pessoas do Levante falavam representava sua vida. Para
conseguir renda, a jovem, que não possui emprego formal, vende roupas em um brechó
móvel, para bancar as despesas de casa. Seus momentos de lazer são com vizinhos da favela e
com os amigos da capoeira. Ser militante, para ela, é fazer a diferença nesse mundo, dando
uma contribuição de fazer com que as pessoas enxerguem outro destino para si. Tereza já
morou no Norte de Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Hoje, vive na Favela da
Pedreira e divide a casa com outro militante do Movimento. Durante minha estadia, andamos
pelos becos e vielas do lugar que parece conhecer relacionar-se bem com as pessoas. Por meio
dela, conheci pessoas ligadas à cultura, na região, bem como a líder comunitária. Tereza
realiza um trabalho que é “de formiguinha”, no Levante, que é o de articulação, de diálogo
cotidiano e de sentir as pessoas e os problemas por elas vivenciados.

Zumbi (dos Palmares)

Zumbi tem 27 anos, é heterossexual e preto. Estudante de Economia, na Universidade
Federal de Minas Gerais, conheceu a militância por meio de um convite para realizar o EIV
(Estágio Interdisciplinar de Vivência), que foi construído de 2001 a 2016 em parceria com
movimentos como o MST, o MAB, e partidos políticos do campo da esquerda, em todo o
Brasil e em Minas Gerais também. Essa trajetória militante o levou, influenciado por sua
atuação na Consulta Popular, à construção do Levante, em 2012. Hoje, mora na favela da
Pedreira para estar mais próximo dos jovens com os quais o movimento, por meio da célula
da Pedreira, propõe-se a dialogar. O jovem, que se aproximou luta política a partir do ingresso
na Universidade, já foi diretor da União Estadual dos Estudantes e, no passado, participou da
coordenação e construção do Diretório Central de Estudantes em São João del-Rei, onde
morava e estudava Economia até se mudar para Belo Horizonte, em função da suas tarefas.
Zumbi fez parte das primeiras coordenações estaduais e nacionais. O jovem, hoje, caminha
para o final da graduação. Na célula da Pedreira, Zumbi atua no eixo de cultura, com as aulas
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de capoeira que oferece para os jovens do local; no eixo da geração de renda, com o trabalho
de serigrafia, e também no eixo da educação, oferecendo aulas para jovens que pretendem
realizar vestibulares e/ou provas de proficiência do ensino Fundamental e Médio. Suas
atividades de lazer abrangem a capoeira e samba com amigos. Ser militante, para ele, é
participar ativamente de uma causa. O fato de ter escolhido morar na favela tem um
propósito: ser parte da cultura daquele lugar e trazer para seus costumes o que ele entende,
realmente, como cultura do povo. Durante minha estadia em sua casa, foi ele quem me contou
sobre a história da Favela. Zumbi tenta a construção de ações políticas que sejam orgânicas do
lugar, protagonizadas pelos próprios moradores. Por isso, está em constante diálogo com
líderes comunitários e com jovens que gostariam de se aproximar da militância.

Sepé (Tiaraju)

Sepé Tiaraju tem 24 anos, é preto, gay e Candomblecista, é de Belo Horizonte, vive
com a família e depende parcialmente dos pais. Com o Ensino Médio completo, divide seu
tempo entre o trabalho informal e a militância na frente territorial, na Célula da Pedreira.
Filho de uma família de militantes do movimento negro, o jovem, iniciou sua militância no
Movimento Estudantil Secundarista, no Estadual Central de Belo Horizonte. Conheceu o
Levante ainda em seu primeiro acampamento, do qual participou por meio do convite de uma
estagiária de sua escola e militante da Consulta Popular. Desde então, Sepé contribui com a
construção local, estadual e nacional do Levante. Participou do processo de nacionalização
do movimento, da consolidação de sua identidade e de suas bandeiras de reivindicação. O
jovem faz parte da Célula da Pedreira desde seu início (2012-2013), desenvolvendo trabalhos
ligados ao Hip-Hop, à educação e à cultura local, como oficinas de estêncil, grafite, debates
sobre feminismo e construção de grêmios estudantis. Suas atividades de lazer são “rolês”
gratuitos com amigos. Para ele, ser militante é unir teoria e prática. O jovem, que tem a
história da célula na ponta da língua, contou-me sobre o processo de subida do morro da
célula, que antes ficava em outro bairro, mas que, com muito trabalho, dedicação e articulação
com pessoas do local, “subiu” e se fixou no morro.

Lamarca (Carlos)

Carlos Lamarca é um jovem nascido e criado em Belo Horizonte, tem 27 anos, é
heterossexual, branco e formou-se em comunicação social. Mora com a família, cuja relação
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financeira é de dependência parcial. O jovem, durante a graduação, militava no Movimento
Estudantil, no Diretório Acadêmico dos estudantes de Comunicação em sua universidade. Do
Levante, ele se aproximou posteriormente, apesar de ter flertado com o movimento, que
conheceu por meio de amigos. Especializado em audiovisual e design, Lamarca divide seu
tempo entre a militância, o trabalho de “freelance”, e seus “hobbies”. Atuante na célula da
Pedreira, o jovem contribui com o eixo da Cultura, nas aulas de capoeira, junto de Zumbi, e
com eixo da geração de Renda, nas oficinas de serigrafia, nas quais produzem camisetas para
serem vendidas, com vistas a angariar recursos para o Movimento e também para os jovens da
comunidade que participam da célula. Suas atividades de lazer resumem-se em praticar
capoeira com pessoas do grupo e com outros que querem aprender um pouco, além de “rolês”
culturais pela cidade, e também cinema. O jovem, que se incomoda um pouco com o
proselitismo do movimento estudantil, vê no Levante um movimento coerente e percebe
diferença de método no trabalho que realiza, pelo fato do trabalho com a cultura popular e
também com a aproximação de pessoas que complementam o conhecimento acadêmico destes
jovens com aprendizados que não estão nos livros, e sim na luta cotidiana.

Milton (Santos)

Milton Santos tem 29 anos, é gay, e formado em Direito. É nascido e vive em Belo
Horizonte com a família, a qual ajuda parcialmente nas despesas de casa. Conheceu o Levante
a partir de manifestações do Movimento. Dos jovens da Célula da Pedreira, é o único homem
que possui emprego formal. O jovem entrou para o Levante por se identificar com a ideia de
projeto de Brasil e pela proposta de organizar-se. Atuante na Célula da Pedreira há pouco
tempo, contribui com o eixo da Educação, dando aulas para jovens que querem realizar
provas de proficiência no Ensino Médio e Fundamental, e também vestibular. Milton, que
também é da direção municipal e estadual do Movimento, constrói a agitação e propaganda,
um conjunto de técnicas e formas que o Levante expressa para comunicar sua política. Suas
atividades de lazer incluem conversar, beber e dançar, sobretudo, com pessoas do movimento.
Para ele, ser militante é atuar e intervir na sociedade. Milton está no Levante por acreditar que
não se consegue interferir no mundo individualmente. Para ele, é preciso estar em coletivo.

Olga (Benário)
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Olga Benário tem 36 anos, é mulher, heterossexual é a única participante da célula
com pós-graduação. Nasceu e vive na cidade de Belo horizonte. É médica, possui emprego
formal e mora com a família. É espírita e, apesar da idade, considera-se jovem. Conheceu o
Levante por meio de manifestações do próprio Movimento e pelo convite de um amigo para
conhecê-lo. Atua na Frente territorial e, desde seu ingresso no Levante, tem desenvolvido
trabalhos relacionados à criação de espaços de convivência, de cultura, de lazer para jovens,
especialmente para os jovens da favela da Pedreira. Suas principais atividades de lazer são
assistir a filmes com a família e com o namorado, e ficar conversando, ouvindo música, ou em
um samba com amigos, especialmente da Pedreira. Para Olga, o verdadeiro militante é aquele
ou aquela que ama tanto o seu povo que é capaz de se sacrificar por ele. É aquele ou aquela
que pensa sempre no bem da coletividade, antes do próprio bem-estar. Olga está de saída do
movimento e já enxerga sua transição para outra forma de luta. Apesar de sentir-se jovem, as
questões da vida e a forma de se organizar da juventude não correspondem mais aos seus
anseios.
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5. A LINGUAGEM DA LUTA E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DA JUVENTUDE
DO PROJETO POPULAR
Juventude que luta/Juventude que ousa lutar/Mostra tua
cara/Constrói o poder popular/Sabemos a necessidade/De
mudar essa situação/desse jeito não pode/Desse jeito não
tem condição/São quinhentos anos/De miséria e
exploração/E o nosso povo/Sem saúde, sem educação (...).
LEVANTE, CANCIONEIRO
Há algo nos seres humanos que não se encontra nas
máquinas, surgido há milhões de anos no processo
evolutivo quando emergiram os mamíferos, dentro de cuja
espécie nos inscrevemos: o sentimento, a capacidade de
emocionar-se, de envolver-se, de afetar e de sentir-se
afetado.
LEONARDO BOFF

Iniciamos este capítulo com um convite ao leitor, já munido das discussões teóricometodológicas, a celebrar o encontro de sentidos das vozes que nos auxiliam na tessitura de
compreensões deste trabalho, dando força analítica aos contextos e aos discursos dos jovens.
As palavras que epigrafam este capítulo foram encontradas no acervo de pesquisa, mais
precisamente em um cancioneiro, material produzido e distribuído pelo Levante Popular da
Juventude em seu segundo Acampamento Nacional, ocorrido em 2014. Há certa ousadia em
se dizer quem é e em se remar “contra a maré”. Em ousar a lutar. Paulo Freire, em sua
Pedagogia do Oprimido (2014), nos mostra a urgência do povo excluído em dizer sua palavra
e, com ela, pronunciar-se a si e ao mundo.
Para o autor, dizer a palavra significa conhecer a realidade e participar dela, inserindose, nela, criticamente. Os versos do cancioneiro nos convidam a um aprofundamento do
diálogo com o Levante Popular da Juventude, o movimento como um todo; e com os seus
jovens, como partes constitutivas deste todo, na tentativa de refletirmos sobre os sentidos
múltiplos do encontro dessas palavras, do todo e de suas partes constitutivas, que refletem e
refratam a vivência em movimento.
Em primeira instância, gostaríamos de elucidar alguns pressupostos: a) entendemos o
Movimento Social Levante Popular da Juventude como um dos atores discursivos deste
trabalho. Um organismo vivo, vívido, presente no diálogo da luta de classes, parte de uma
teia, ou rede, de movimentos que se propõem à construção de bases para uma revolução
brasileira; b) Compreendemos os jovens participantes desta pesquisa como sujeitosconstituintes deste movimento, com histórias e trajetórias individuais, unidos em um contexto
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que os atravessa mutuamente: a pertença ao universo militante e o compartilhamento de
valores e comportamentos específicos comuns, fator que organiza e que dá sentido ao diálogo
proposto nesta pesquisa-participante; c) No processo de análise de dados, há o
entrecruzamento do Coletivo de Sujeitos (o movimento social) e do Sujeito do Coletivo (o
militante individual, parte do movimento social); d) Propomos uma tríade analítica para
compreendermos as três dimensões gerais deste trabalho: a da juventude e sua experiência em
ação, a do militante e seu processo de organização, e a da práxis político-pedagógica
empreendida por estes jovens, em sua luta por mudanças.
O que vem junto deste jovem que ousa a lutar? Com quais ideologias dialogam suas
ações e os discursos sobre a necessidade de mudança? Mudar o que e em qual sentido? O que
querem dizer quando afirmam viver quinhentos anos de miséria e exploração? De pronto,
sabemos que nossos sujeitos da pesquisa têm demarcada sua ideologia, sua posição no
mundo, se organizam em coletivo para a construção do movimento e fazem parte de uma
pequena parcela da sociedade que teve acesso à educação e, por meio dela, tiveram acesso a
esta experiência de politização.
Em diálogo com as palavras de Leonardo Boff, lançamo-nos na empreitada por
encontrar nestes jovens aquilo que não podemos encontrar nas máquinas. A capacidade de
envolver-se, de afetar-se e de se sentir afetado, que é inerente aos seres humanos. No choro,
no riso, na fé e na luta, o ato de afetar-se, que é político, revela a presença de um tipo de
alteridade que, para Bakhtin (2011), é a tomada de consciência de si e o processo de revelarse para o outro com o auxílio do mesmo. Tal constructo nos aproxima de outro ideário, o de
outredade, contribuição de Freire (2014), para o qual a assunção das pessoas como sujeitos no
mundo leva consigo a percepção de que o outro não pode estar excluído deste processo. Ao
nos assumirmos nós mesmos, devemos nos ver como um eu imbuído do não eu (do outro).
“Na verdade, não há eu que se constitua sem um não eu. Por sua vez, o não eu constituinte do
eu se constitui na constituição do eu constituído” (FREIRE, 2014 p. 99).
Os outros dessa juventude, e os muitos outros para os quais falam e com os quais
falam, só podem ser revelados por eles mesmos. Ora o outro é o mundo, ora outros jovens,
ora o outro é o opressor contra o qual lutam, ora é o próprio movimento, e ora referem-se a
eles mesmos, no passado ou no futuro que eram ou que ainda serão. E nesta cadeia de sentidos
é que se percebe o constituir-se das consciências as quais queremos acessar. A alteridade é
conceito chave para que possamos construir a arquitetônica de vozes na qual estarão
presentes os entrecruzamentos da palavra dos jovens sobre sua experiência, do pesquisador e
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de sua experiência em campo e em movimento, e dos conceitos teóricos que devem legitimar
as reflexões aqui a serem feitas.
Ao joeirarmos as perguntas que nos movem, em um exercício dialético, no sentido de
explorar suas nuances, buscamos compreender os sentidos da Juventude Militante do Projeto
Popular, categoria-chave que emerge deste trabalho. Juventude pelo caráter temático e
temporalizado de suas lutas, militante pelo compromisso pedagógico e inquieto materializado
em uma práxis orientada para a transformação de si e do outro, em um exercício de mudança,
de renúncias e de conquistas que transformam aspectos subjetivos e objetivos de suas vidas, e
do Projeto Popular pela identificação do grupo com a construção de um contexto de lutas com
vistas à construção de um programa não só da juventude, mas também do que chamam de
povo brasileiro. Aqui, projeto popular confunde-se com projeto de revolução.
O caráter deste trabalho, do contexto da pesquisa, e dos próprios jovens sujeitos
baseia-se na busca atenta de consciências que praticam a liberdade. Traduzir isso em um
momento no qual a sociedade brasileira observa, senão atônita, muito confusa, o
enfraquecimento da democracia e, consequentemente, um estreitamento das liberdades de ser,
ilustra a responsabilidade com o que dizemos. Querem banir Paulo Freire das escolas, também
querem ditar a cor das roupas de meninos e meninas. Querem criminalizar professores
acusando os que pensam divergente do Mercado, tipificando-os como doutrinadores e
inimigos da pátria. Querem vigiar as pesquisas nas Universidades, fragilizando a liberdade de
pensamento. Querem apassivar os cidadãos, sobretudo a juventude, com medidas austeras e
violentas que tocam no fundo de sua existência: trabalho, educação e direito de nascer, se
desenvolver e morrer com dignidade. Querem armas para todos e o recrudescimento das leis
que encarceram sem que se discuta, ao menos, o direito à regeneração dos que não são vistos
como “gente de bem”. Compreender as ocorrências postas acima foi fundamental para poder
tratar com riqueza de detalhes a oportunidade de poder dizer, dizer sobre e dizer com estes
jovens que, a despeito destas conjecturas, eles teimam em dizer quem são e ao que vieram.
Essa é a realidade concreta de produção deste trabalho, e disso eu não pude fugir.
No entanto, percebendo-a, e percebendo-me neste impasse, busquei apropriar-me deste
contexto, inserindo-me nele, criticamente, e não me adaptando fatalisticamente (FREIRE,
2014). Não ficar de joelhos/que não é racional renunciar a ser livre./Mesmo os escravos por
vocação/devem ser obrigados a ser livres,/quando as algemas forem quebradas./É preciso
não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Este trecho, do poema Rondó da Liberdade,
de Carlos Mariguella (1939), em diálogo com os dilemas da realidade na qual estamos
inseridos, é a síntese do processo que, aos poucos, em um trabalho de leituras e releituras do

117

extenso material, culminou na construção da análise do corpus (material empírico) da
pesquisa.
Para construir esta análise, foi preciso a construção de aglomerados temáticos que,
com um exercício de refinamento, culminaram em categorias de análise inteligíveis que
pudessem abarcar a multiplicidade de sentidos expressos. A entrevista semiestruturada, bem
como as perguntas discursivas do questionário sociocultural, nos auxiliou a traçar discursos
comuns dos jovens sobre o movimento, sobre a sua atuação e também sobre as impressões de
ser um jovem militante. Os sentidos mais específicos, ligados à emoção, às trajetórias
individuais e à potência da conscientização destes jovens acerca de sua tarefa histórica só
puderam emergir do contexto investigativo a partir destas informações. Fomos, então, ao
encontro do que nos diziam os jovens da Célula da Pedreira, que, além de coordenarem as
ações da Semana de Solidariedade Nós por Nós, são os sujeitos em foco que
consubstanciaram a formulação das categorias analíticas.
Como resultado da primeira leitura das entrevistas, criei textos com os principais
pontos da entrevista de cada um deles, de forma a traçar os significados que relacionam o
jovem e o movimento a partir de uma premissa emotivo-volitiva. Coloquei em discursos
indiretos, como se estivesse contando o que via destes jovens, ressaltando suas falas mais
significativas e agrupando-as em grandes temas. Buscamos, assim, traços da aproximação dos
jovens com o movimento e os relacionamos com as transformações acusadas pelos jovens nas
suas vidas e na maneira de agir no mundo, a partir de sua prática em movimento.
Estes grandes temas, que depois deram corpo às categorias de análise, foram divididos
em seis “blocos temáticos” que nos ajudaram a focalizar os dados em direção a uma análise
mais profunda e objetiva. O exercício pode ser observado a seguir:
Tabela 2 – Temas gerais para a pré – análise
Movimento de aproximação

Grande tema

A militância e a
vida

O trabalho e
vivênci (ação)

Os nós em ação

a

Buscar os sentidos que os move à militância, bem como traços da ação da experiência
militante nas transformações ocorridas em suas próprias vidas, que os motivam a
transformar também suas pequenas – e até grandes – realidades.

Mapear o trabalho cotidiano dos jovens em seus espaços de militância, a maneira como
dialogam com seu território, o que entendem por estudo da realidade, como organizam o
cotidiano em coletivo, na célula da Pedreira, e como dialogam com o aprender na
militância.

Acessar algumas reflexões críticas dos sujeitos constituintes do Levante, e também
mapear atores sociais que orbitam a célula da Pedreira, como outras células do Levante, e
outros movimentos parceiros que contribuem com o movimento, em especial, na Semana
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de Solidariedade Nós por Nós, dando consubstancialidade à coletividade do projeto que
carregam.
Objetivos
Levante

do

Elencar questões que se relacionam ao projeto de vida que o movimento tem para a
juventude, a partir da noção de direito à juventude e de Projeto Popular para o Brasil.

Relação teoria x
prática

Buscar os sentidos relacionados à sua práxis. Seja ela pensada a partir de uma orientação
teórico-acadêmica, ou da própria reflexão sobre a realidade empírica e do saber de
experiência sobre a luta social.

Tática
revolucionária

Compreender a arquitetura da prática dos jovens em movimento, relacionada ao seu tripé
básico, que é organização/formação/luta.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

Todos os jovens que participaram da pesquisa, de certa maneira, ligaram-se ao
Levante a partir de experiências de ação coletiva do coletivo. A identidade revolucionária,
traço de muitos movimentos sociais, adquire um contorno na vida destes jovens que enxergam
um mundo que pode ser mudado. Essa identidade pode aparecer para nós como uma maneira
de ler a sua visão sobre a militância política. Para Gohn, a
Identidade de um movimento é a somatória das práticas a partir de um referencial
contido nos projetos. Ela não existe apenas no plano ideacional, não se trata de uma
categoria simbólica ou de natureza exclusivamente cultural. A identidade se firma
no processo interativo, nas articulações. (GOHN, 2011, p. 226).

No refinamento dos aglomerados temáticos, ocorrido a partir dos dados obtidos no
questionário sociocultural, observamos uma estreiteza entre algumas palavras, conceitos e
referência que apresentamos em forma de binômios, que contribuem para a construção de
sentidos a partir dos discursos dos jovens. No primeiro deles, vivências/luta, estão guardadas
ligações entre a trajetória de vida destes jovens e os contextos que os levaram à militância que
desenvolvem hoje. Como eram, como se veem, e como se deu o despertar para o ingresso no
movimento social. O segundo binômio é constituído pelos signos mudar-se/mudando. Nessa
perspectiva, exploramos as transformações ocorridas em suas vidas a partir do ingresso na
luta, bem como o desenvolvimento do olhar deste jovem para si como um ator que trabalha
pela mudança de um mundo inacabado do qual ele, também sujeito inacabado, faz parte.
Percebemos, assim, o processo de construção de sua consciência crítica, base da sua luta e de
seu projeto de vida e de sociedade. Também se observa a noção de protagonismo/sacrifício,
outro binômio importante que revela as condições nas quais estes sujeitos se inserem em sua
militância, de compromissos e de renúncias, em prol do combate às opressões que vivem e
que percebem ser vivida por outros sujeitos. Essa condição nos apresenta ao quarto e último
binômio, que trata da relação indissociável entre indivíduo/coletivo. Transformados, e na luta
pela transformação, já não se enxergam sozinhos, expandem a percepção de suas identidades
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individuais para identificações mais coletivas. Em seus discursos, não há só falas sobre si,
mas também sobre o grupo (Movimento), e sobre o povo, uma espécie de signo que orienta a
identidade comum. Ser jovem e ser povo. Este processo é revelado a partir de uma espécie de
ato responsável, de uma tarefa, um posicionamento, um quefazer dessa juventude do projeto
popular.
Construídos os primeiros sentidos, pudemos dar corpo a três categorias, as quais se
relacionam aos aspectos da experiência de vida militante, bem como às nuances do projeto
coletivo aderido, e à práxis político-pedagógica presente em suas ações. Esta tríade celebra o
encontro destas mentes e destas mãos pela transformação. O sujeito (militante), o projeto (de
vida e de país) e a luta (que se pretende revolucionária).
Em nossa primeira categoria de análise, experiênci(ação) do jovem do Projeto
Popular, exploramos os sentidos de um jovem que, percebendo-se no mundo, percebe
também as contradições presentes em seu tempo, colocando-se a serviço da transformação
social. Partimos então da noção de dialética da juventude para imergirmos em sua história e
sua práxis política. Nessa categoria agrupamos os sentidos que relacionam, em um dialogo
permanente, vida e militância. Nela, vida está para experiência assim como militância está
para ação. Juntas, as duas palavras traduzem os valores de coletividade, solidariedade,
protagonismo, transformação e consciência. Observamos que estes signos estão na dimensão
da experimentação e da transformação constante da vida. Como auxílio analítico, valemo-nos
da noção de conscientização, palavra derivada de cōnscientia: conhecimento partilhado com
outros; conhecimento dentro de si + ação, do latim, actio. Em outras palavras, aproximamos
consciência e experiência (que é vida) de ação (transformadora no/do mundo).
A segunda categoria de análise está ligada ao quefazer do Projeto Popular para o
Brasil. Nela, exploraremos a noção de sujeito-coletivo, o militante, produto e produtor de uma
práxis de organização, formação e luta para a transformação. Não obstante, este sujeitocoletivo é a arena de construção dos sentidos coletivos na busca pela libertação. Nesta
categoria, reunimos os sentidos da luta específica e da luta coletiva, bem como da união entre
teoria e prática em seu quefazer.
A terceira categoria de análise intitula-se Juventude em movimento: a pedagogia dos
nós. Nela, propomos um diálogo entre a experiência da Semana de Solidariedade Nós por Nós
e as experiências de Educação Popular como práxis político-pedagógica e revolucionária de
construção do Projeto Popular para o Brasil. A reflexão constante, o estudo da realidade, a
vivência cotidiana com os sujeitos prioritários da mudança, e os percalços do trabalho do
educador popular são traços que emergem do campo para ressignificar e atualizar os sentidos
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da Educação Popular de nosso tempo. Partilhamos da ideia de que “mais do que em qualquer
outra área de atuação humana, a educação lida essencialmente com a interação através da
linguagem” (MOURA, 2012, p.15), por isso, promoveremos este diálogo entre os estudos do
Discurso e a Pedagogia.
Não nos seria possível pensar a experiência, o diálogo, a palavra, o mundo e o
processo de interação e de construção do movimento feito por estes jovens, e os impactos
disso em suas vidas, sem que nos apropriássemos dos constructos de Paulo Freire. Estes
jovens, que se percebem como oprimidos e explorados, rompem com a lógica da alienação e
partem para um trabalho de humanização de si e, consequentemente, do outro. Ao lado de
Freire, empreitamos a construção de significados do que aqui chamamos de linguagem da
luta. Nessa linguagem que (re) cria o mundo, a busca pela conscientização, pela identificação
com as opressões e com os outros oprimidos, a consciência desses sujeitos adquire papel
importante, pois
Ao reconhecer-se oprimido, (o sujeito) precisa engajar-se na luta por superar sua
condição, participando da luta por mudanças das estruturas sociais. Nesse
movimento, a subjetividade, aliada à objetividade, ocuparia um papel central.
(MOURA, 2012, P. 81).

Na tentativa de relacionar Bakhtin e Freire, resguardadas as diferenças em espaço e em
tempo, nos orientamos pela ideia de arquitetônica filosófica dos seres da linguagem,
Proposta por Bakhtin, para quem o princípio constitutivo desta é o dialogismo, cujas
manifestações ocorrem nas relações dialógicas, acontecimento ideológico. Então, os
conceitos sobre os quais se assentam os dois pilares da Pedagogia de Freire para a
alfabetização – leitura do mundo e leitura da palavra – parecem pautar-se no
dialogismo, a serviço do qual estão conceitos como linguagem, palavra, consciência.
e diálogo. (MOURA, 2012, p. 100).

A militância opera como ato singular, emotivo e concreto que transforma e é
transformado pelo sujeito desta experiência: o jovem militante – território de passagem, de
atravessamentos. Esta experiência gera um saber informativo e formativo, da palavra e do
mundo. Assim enxergamos o jovem militante: um território de passagem, aberto a
transformações, apaixonado pela vida e pelo que pode vir a ser dela. Este jovem militante e o
que ele diz nos aproximam do que buscamos: a linguagem da luta. Essa que, para nós, só pode
ser criada e (re) criada pelo sujeito embebido do contexto de luta, em dialog(ação) com os
signos da luta, e atuante a partir de uma práxis da luta.
Em um exercício de aproximação dessa linguagem, partimos de considerações dos
jovens sobre o ser jovem, o ser jovem militante e o ser jovem militante do Levante Popular da
Juventude a partir de três perguntas discursivas no questionário sociocultural. Neste
momento, nos encontraremos com os discursos diretos e indiretos destes jovens. Diretos
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porque neles estão dispostos elementos ipsiliteris, com suas gírias, suas reticências, suas
exclamações, seus palavrões e com seus modos de pronunciar a Língua Portuguesa, de
economizar ou de rebuscar a linguagem. Indiretos, pois, seus discursos só podem ser
compreendidos considerando os já ditos que remontam à cadeia de sentidos que os orientam
como jovens brasileiros, militantes do Levante Popular da Juventude. Encontramos em sua
linguagem estruturas mais ou menos estáveis, organizadas intencionalmente a partir do
contexto que os toca ao experimentarem a juventude a partir de sua militância, construindo,
portanto, os sentidos desse jovem e de sua linguagem a partir de suas palavras-ações.
5.1 A experiência(ação) da Juventude do Projeto Popular
O sujeito passional tem também sua própria força, e essa
força se expressa produtivamente em forma de saber e em
forma de práxis. O que ocorre é que se trata de um saber
distinto do saber científico e do saber da informação, e de
uma práxis distinta daquela técnica e do trabalho.
JORGE LARROSA

Esta epígrafe relaciona-se, de certa forma, à proposta que temos para a leitura da
experiência(ação) como um signo, uma palavra. Para Bakhtin (2006) a palavra é um fenômeno
ideológico por excelência. Entendemos o signo como um produto ideológico, “pois tudo o
que reflete ou refrata (representa ou distorce) uma realidade é um produto ideológico”
(GUIMARÃES, 2005, p. 149). Ou seja, a palavra é uma fração da materialidade, vivida e
sentida pelos sujeitos organizados e interagindo em comunidade, que marca dada realidade
sócio histórica. Ela organiza, situa e inscreve os sujeitos em um dado contexto ideológico. “A
palavra é a ponte, o elemento de mediação. É a palavra que carrega de um para o outro o
ponto de vista único de cada um” (GEGe, 2009, p. 84).
Há dois elementos que fazem do texto um enunciado: “a sua intenção e a realização
dessa intenção. As inter-relações dinâmicas desses elementos, a luta entre eles, que determina
a índole do texto” (BAKHTIN, 2011, p. 308). Isso se dará pelo confronto entre os
significados individuais (que já sabemos, não são exclusivamente individuais) e dos
interindividuais, aqueles que são produzidos pelo contexto de interação entre os jovens.
A língua, para Bakhtin, é então vista como expressão do ponto de vista de um
locutor a partir de sua visão de mundo, essa linguagem é sempre carregada do outro
ao qual esse locutor remete a sua fala ou do qual ele retoma o sentido daquilo que
diz, a palavra é, então, prenhe de valores ideológicos, e é no contexto de sua
utilização que um destes valores ideológicos que ela comporta vai se manifestar.
(GUIMARÃES, 2005, p. 152).
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Bakhtin/Voloshinov (2006) nos apresentam a luta de classes como a arena de disputa
de sentidos e dos significados que refletem e refratam essa estrutura social. Nesta perspectiva,
a palavra, como signo, seria, a partir de um contexto ideológico, prenhe de valores, sentidos e
acentos que estão em constante disputa. A palavra, ou discurso, não é determinação das
estruturas sociais, tampouco brota do subjetivismo individual dos sujeitos. A língua viva, em
seu acontecimento real, é, portanto, central para as análises discursivas, pois “a filosofia
marxista da linguagem deve colocar como base de sua doutrina a enunciação como realidade
da língua e como estrutura socioideológica” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006, p. 131). A
enunciação, ou seja, o que é dito em determinadas condições, para determinados fins, e em
um contexto específico, é de natureza social e não individual. Por isso a ideologia, que é
social, para Bakhtin se constrói na e pela linguagem, como uma síntese das condições nas
quais se inscrevem os sujeitos, além disso, “tudo o que é ideológico possui um significado e
remete a algo fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem
signo não existe ideologia” (BAKHTIN/ VOLOSHINOV, 2006, p. 32, 33). A palavra, ou o
signo, possui uma relação indissociável com a ideologia e a consciência e é produto da
interação social de três participantes: o falante (o autor), o interlocutor (o leitor) e o tópico (o
que ou quem da fala).
Isso significa, para nós, que os discursos dos jovens, sobre a vida militante ou sobre
eles mesmos, são mediados pelo contexto do qual participam, pelos valores e crenças que são
produzidos em dado contexto, pelos materiais semióticos produzidos e veiculados, refletindo
ou refratando outras crenças e conceitos com os quais, no processo interativo, eles refutam,
acolhem, ou reelaboram por meio de sua práxis. Então, quando falamos de consciência de si,
do mundo, e do outro, para nos referir aos sentidos que pretendemos buscar nos discursos dos
jovens, dizemos sobre um repertório mais ou menos estável que nos revela significados do
que é produzido em seu ambiente social, a partir da interação entre horizontes sociais
distintos, e dos contraditórios produzidos por sua atividade social.
Compreendemos que dizer sobre que pensamos e fazemos é uma atividade que dá
sentido ao que somos e ao que nos acontece. A partir disso, queremos nos acercar do conceito
de experiência como uma linguagem do vivido, do sentido e do percebido. Larrosa (2009)
assevera que “as palavras produzem sentido, criam realidade e, às vezes, funcionam como
potentes mecanismos de subjetivação” (p. 16). Esta premissa nos revela a potência das
palavras como uma forma de nos colocarmos diante do nosso ser humano no mundo e da
relação entre sujeitos, e entre os sujeitos e o mundo concreto do qual fazemos parte. “As
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palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que
percebemos, ou o que sentimos são mais do que simples palavras” (LARROSA, 2009 p. 18).
Ao nos aprofundarmos no conceito experiência observamos nossa ação no mundo
carregada de valores e práticas constituídas a partir de situações que nos transformam e que
nos atravessam. Que vêm de fora, e que são refletidas e refratadas por um de dentro. Para
Larrosa (2009),
A palavra experiência vem do latim experiri, prova (experimentar). A experiência é
em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se
prova (...). A palavra experiência tem o ex de exterior, de estrangeiro, de exilio, de
estranho e também o ex de existência. A experiência é a passagem da existência, a
passagem de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que
simplesmente “ex-iste” de uma forma sempre singular, finita, imanente, contingente.
(LARROSA, 2009, p. 27).

Comecemos pela experiência de vida, aquela a qual atribuímos os feitos e os
acontecidos no passado e que nos marcaram, influenciando na construção do que somos hoje.
Tanto no processo de observação quanto no conjunto dos enunciados pude perceber que
havia, a despeito das singularidades das experiências, certo tipo de consciência crítica que faz
com que muitas vezes eles, para justificarem suas assertivas sobre o movimento, acessassem a
dimensão de sua existência e das implicações do ser no mundo e a relação indissociável entre
sua vivência e a ação no mundo, e a construção de suas experiências.
Nesse contexto, experimentar algo é atravessar, realizar uma viagem na qual se prova,
e se experimenta algo. O autor evoca o pensamento de Heidegger (1987), para se valer de
uma definição de experiência que dialoga com a noção de se “ex” por a algo, ou seja, de
colocar-se aberto e receptivo a algo. Segundo o autor, a experiência é algo que gera
transformações, seja em um longo espaço de tempo ou de um dia para o outro exposto a uma
realidade.
Ainda nessa perspectiva, devemos compreender o sujeito da experiência como aquele
que está aberto a transformações. Ora, somente um sujeito aberto à experiência
transformadora pode enunciar-se capaz de mudar o curso da história, assim como o jovem que
se assume um militante, que se transforma e que, nessa transformação, sente-se compelido a
transformar seu território (o corpo, o bairro, a cidade, o país). Sabemos, contudo, que esse é
um processo pedagógico que, dentro do debate proposto de experiência, funda-se em seu
saber de experiência. “A experiência funda também uma ordem epistemológica e uma ordem
ética” (LARROSA, 2009, p. 30).
Tratar a experiência como uma ordem fundante epistemológica e eticamente, significa
dizer que a partir do processo de experimentação dos sujeitos, da significação de suas relações
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nos espaços pelos quais circulam, do afetamento em relação a determinados temas e de seus
atravessamentos por questões simbólicas, o sujeito passa a compreender os fenômenos e o
mundo a partir de uma mirada distinta da que tinham antes.
Nas palavras dos jovens, isso se traduz de maneira latente. Para o grupo, no geral, o
jovem possui uma posição no mundo, hora de não adulto, hora de não mais criança, o que os
coloca em uma situação problemática, ao se depararem com um mundo no qual sentem que
não cabem e, por isso, decidem mudá-lo. Esse traço aparece para nós no seu ato enunciativo.
Em suas considerações sobre o ser jovem, é possível perceber que falam a partir de um
mesmo grupo e que compartilham uma semântica de juventude como um momento de
experimentações e de mudanças cujo foco é a travessia de um caminho de transformações.
Algumas respostas nos dão a dica de que esse caminho passa pela relação social, econômica e
cultural dos jovens e nos colocam a pensar a juventude como uma experiência e como ação no
mundo.
Tabela 3 – O que é ser jovem para você?
Ser jovem é poder ver o mudar o mundo de outra forma.
É manter a mente atualizada e estar abaixo dos 30 (risos)
É ter paixão pela vida e encantamento com o potencial do ser humano com o que pode ser nossa sociedade.
Pra mim é estar nesse momento descoberta do mundo e do que realmente quero construir pra minha vida. É
poder errar com a possibilidade e aprender, mas sempre penso que devemos ter limites e começar a pensar
nossas ações.
Ter a vontade de mudar, todos os dias, a mim mesma e o mundo.
É ser inquieto e com ânsia de transformar.
É estar em constante mudança e afirmação
Ser jovem pra mim é conhecer o mundo e nos entender enquanto sujeitos históricos de nossa realidade.
Revolucionário, sedento por mudança.
Aquele que não tem saudosismo com o passado, não se prende ao presente e tem muita força para transformar o
futuro.
Ter condições de vivenciar diversas experiências e possibilidades de construir lutas, representa um momento da
vida de formação da consciência e de adquirir responsabilidades sobre si e sobre a sociedade em que se insere,
influenciando o curso, o trabalho, a sala de aula, é sentir em coletivo uma rebeldia sobre a realidade e
compartilhar na sociabilidade várias coisas boas e ruins
Estar numa fase transitória de responsabilidade social e econômica para o capital
Um momento de transição e afirmação de quem somos no mundo
Juventude é viver
É ter energia e força para lutar por um mundo melhor. É sonhar e trabalhar duro para que este sonho de uma
nova sociedade mais humana e equânime se torne realidade. Acredito que só perdemos este espirito de juventude
quando nos acomodamos, deixamos de acreditar na importância da luta cotidiana.
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O jovem é alguém que saiu da infância e já não tem mais toda aquela proteção da família, mas ainda não é visto
pela sociedade como alguém capaz de assumir responsabilidades, apesar de já arcar com uma série de deveres no
dia a dia. O jovem estuda, trabalha (nas piores condições), tem momentos de lazer, mas ao mesmo tempo tem
que lidar com a cobrança da família e as expectativas que a sociedade lhe impõe. Ao mesmo tempo o jovem tem
a capacidade de sonhar com um futuro melhor e se planejar para que seus sonhos se realizem, por isso a
juventude tem um potencial transformador tão grande.
Espírito de luta
Uma construção social
É acreditar e ter todas as possibilidades disponíveis para você e ao mesmo um peso de assumir uma
responsabilidade de escolha para decidir um futuro. Mas ser jovem é aprender a todo o momento e ter uma força
que e capaz de muitas transformações.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador

Para Bakhtin (2011), o sentido amplo dos textos é “uma corrente de signos,
pensamentos sobre pensamentos, vivências das vivências, palavras sobre palavras, textos
sobre textos” (2011, p. 307). É, portanto, a partir destas reflexões que tentamos aproximar as
respostas dos sujeitos jovens revolucionários de um ideário de jovem consciente de quem se é
e sobre qual sua posição no mundo. Há, entre as assertivas, algo que nos aponta para um saber
unificado entre os jovens, fruto de sua ação política efetiva de transformação do real. Assim,
caminhamos para entender como este jovem-potência enxerga a vida organizada para a ação
política de construção de um projeto popular para o Brasil.
Agrupamos

alguns

grupos

de

verbos

(mudar/transformar/experimentar);

(Lutar/construir/trabalhar); (acreditar/ responsabilizar-se/sonhar). De certa forma, repetidas ou
não, as palavras que alimentaram este quadro evidencia um caráter prático-reflexivo presente
nos discursos destes jovens. Quem acredita, luta e transforma. Há três dimensões destes
grupos de palavras: a dimensão do jovem que, em transformação, experimenta mudanças em
suas vidas e também em seus cotidianos. Isso nos remete a uma experiência única, singular,
compreendida por estes jovens. Há uma segunda dimensão percebida, que é a dimensão da
ação concreta. Não só experimentam, como percebem as contradições de um mundo que se dá
no/pelo trabalho, pelas construções (e desconstruções) de algo. Construções pessoais e
construções coletivas ficam bastante evidentes, e os sentidos de luta se expandem. Luta-se
quando se estuda, quando se trabalha nas piores condições, e quando se lida também com a
cobrança da família. A juventude também é um momento de responsabilizações, de
conscientização de suas tarefas pequenas – e grandes – no mundo. Mas também é um
momento de sonhar, ao deparar-se com um mundo que, não acabado, pode ser (re) feito a todo
o momento. Paixão, perigo, exposição, receptividade e compromisso são substantivos
abstratos, que precisam da concretude humana para tornar-se realidade. A paixão do amante,
o perigo da juventude, a exposição ao opressor, a receptividade do aprendiz, o compromisso
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do lutador. Quando ad-juntamos, sujeitos concretos e (sentimentos) abstratos, temos o diálogo
da vida em seu acontecimento.
Há, entre os jovens, alguns que conheceram o Levante após ingressarem em outros
tipos de militância, e há também quem conheceu o movimento, achou bonito, e decidiu
participar. Aos poucos, o que parecia ser ingênuo, vai se transformando em um signo
complexo (a experiência-ação do Jovem do Projeto Popular), que nos faz repetir inúmeras
vezes o diálogo entre vida e experiência para compreendermos como foi a constituição da
identidade militante, de um projeto de vida que, relacionando-se no e com o mundo ao redor,
aponta para um projeto de transformação mais abrangente. Tal asserção vai ao encontro de
Groppo (2017), que nos assevera ser “também a juventude, ou a condição juvenil na
sociedade moderna, alvo e fruto de tensões, conflitos e rearranjos, parte das lutas sociais para
estabelecer domínio de certos grupos sociais, seu projeto político e visão de mundo”
(GROPPO, 2017 p. 84).
Dentre as complexidades destes arranjos, cabe-nos tatear o campo das trajetórias,
experiências, motivações, afetações que reúne estes jovens na construção do Projeto Popular.
Construídos os sentidos gerais dessa juventude militante do projeto popular, aproximamo-nos
agora dos discursos dos jovens da célula da Pedreira e de suas vivências e percepções sobre
sua juventude militante.
Dos jovens da Pedreira, Tereza e Sepé conheceram o Levante Popular da Juventude
ainda durante o Ensino Médio: ela, a partir de uma ação do movimento no local onde
estudava; e ele, que já fazia parte do Movimento Secundarista de sua escola, teve um convite
de uma estagiária (próxima ao Levante) para o primeiro acampamento, ocorrido em 2012.
Lamarca e Zumbi, ao ingressarem no Levante, já tinham tido contato com o movimento
estudantil. Zumbi foi influenciado a partir de sua militância no mesmo Campo Político que o
Levante, por meio do MST e da Consulta Popular; Lamarca, ao final de sua graduação, depois
de ter passado pelo Movimento estudantil Universitário. Milton e Olga também vieram do
Movimento Estudantil, e ingressaram no Levante por identificação com as bandeiras de luta e
pelo formato empregado nas suas ações.
Há uma ligação bastante estreita, como já explicitada no segundo capítulo, entre os
movimentos supracitados e o incentivo à formação de militantes jovens para que, como um
braço deste projeto maior, a parcela da juventude se engajasse em um projeto de país.
Destaca-se, neste caso, a relação entre os movimentos populares pela terra, trabalho e água, e
a sua crescente relação com o movimento estudantil universitário, sobretudo, na primeira
década dos anos 2000. De certa forma, a construção do Levante Popular da Juventude deve-se
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ao ímpeto de se conscientizar de formas diferentes, os vários atores sociais, visto que a ideia
de Campo Político ilustra a presença de um coletivo de movimentos. Este é berço de uma
parcela da Juventude do Projeto Popular. O Levante Popular tem uma espécie de hino
fundador. A seguir, apresentamos sua letra
Tabela 4 – hino do Levante Popular da Juventude
Juventude que ousa lutar constrói poder popular
Construir uma nova sociedade
Em cima da atual
Amanhecer um novo mundo
Liberto dos valores do Capital
Construindo uma nova identidade
Pro livre mundo que há de vir
Juventude do campo e da cidade
Transformando por aqui
Juventude que ousa lutar
Constrói o Poder Popular!
Feminismo vencendo o machismo
Rumo ao socialismo31 vamos avançar
Combatendo toda opressão
Nossa revolução enfim vai triunfar
Fonte: Cancioneiro (2015)

Este hino foi retirado de um cancioneiro, um xerox com desenhos e letras de músicas e
paródias produzidas por jovens de diversas partes do Brasil, distribuído como material do
movimento, sobretudo, em espaços de encontros massivos, como acampamentos e grandes
atos na rua. As palavras, fortes, remontam a um Poder Popular que carrega consigo a
construção destas diretrizes a partir das tantas bandeiras de luta, convergidas para a revolução.
A oposição ao capitalismo, a ideia de “nova sociedade” (que assume uma visão de
juventude como novidade), corrobora com a imagem de jovem contestador, criando sentidos
para juventude, tanto a partir da contribuição para o processo de superação das dificuldades na
relação com a modernidade, mas também para fazerem-se iguais, entre as diferenças, como
assevera Sepé, para quem ser jovem militante é
Ser um jovem que acredita na transformação e que dedica parte da sua vida para a
transformação, mas que vivencia sua juventude, né... porque muitas vezes as pessoas

31

Vale dizer que uma análise diacrônica dos materiais gráficos do Levante, que o termo socialista aparece cada
vez menos, e quando isso ocorre, o socialismo está ligado a uma filosofia da práxis humana, na qual ocorra um
processo de tomada do Estado pelos proletariados, de modo a implementar um modelo de política e de Estado a
partir da refundação do mesmo e da maneira de fazermos política. Na I Carta Compromisso (2012), os jovens
mencionam uma lista de pautas sobre a condição de uma juventude da classe trabalhadora, com questões
inerentes aos jovens e ao conjunto do povo, colocando-as como caminho para o que chamam de Projeto Popular
e Revolução Socialista Brasileira. Não nos ateremos, pelo menos neste trabalho, a uma investigação mais
profunda sobre estes termos e a baixa incidência de signos clássicos da esquerda brasileira.
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acham que a militância nos tira desses espaços, né... acredito que não, que nos
coloca nesses espaços de forma diferente, e que a gente vivencia nossa juventude,
né. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

Nossa primeira constatação é de que a militância política só é motivada a partir de
laços que são criados a partir da paixão, que têm uma estreita relação com a ideia de morte,
nesse caso, de uma “velha sociedade”, para o renascer de uma “nova sociedade”. Essa morte é
“desejada como verdadeira vida, como a única coisa que vale a pena viver, e às vezes como
condição de possibilidade de todo renascimento” (LARROSA, 2014, p.30). O fazer-se
militante é de certa forma sepultar, todos os dias, o opressor dentro de si. É sepultar, todos os
dias, sua consciência ingênua32. É criticizar-se, criticizando o mundo, descobrindo-se como
pessoa e como classe, mesmo que se tenha de estar nos espaços sociais de forma diferente.
Perguntada sobre as motivações para o ingresso no Levante, Tereza mencionou um
convite, feito por “um pessoal do vale” (do Jequitinhonha) para assistir a um teatro sobre o
genocídio da juventude negra. Este momento não foi o único que a levou à militância, mas
que se tornou significativo.
Eu me identifiquei com o movimento e preferi ingressar nele por identificação assim
de luta e de vida, que era tipo assim: ah, aquela galera ali tá falando da minha vida
né, daquilo que eu vivo, então por isso que eu me identifiquei e preferi participar.
(TEREZA, ENTREVISTA, 2017).

Tereza era uma jovem secundarista quando conheceu o Levante. Aquela apresentação
teatral, no entanto, a tocou pela proximidade identitária da jovem. Negra, estudante de escola
pública e de origem bastante humilde, Tereza pode enxergar uma contradição presente na sua
vivência: ela se sentiu influenciada pelo movimento e, mais do que isso, ela viu sua
experiência de vida representada naquele encontro com o movimento. Isso a fez participar do
Levante, tornando-a, aos poucos, uma jovem militante. Indagada sobre qual era a experiência
de ser uma jovem militante, Tereza alude à experiência familiar para balizar sua resposta,
oferecendo-nos mais elementos que ligam a dimensão de sua história de vida e de luta.
A experiência de ser jovem militante para mim é enriquecedora, sabe, é diferente às
vezes da oportunidade que tive de conhecer o movimento e de me organizar do que a
minha mãe, sabe. De às vezes não ser tão prejudicada por esse outro projeto sabe,
que dão pra gente, que dão nas periferias, sabe, que é o tráfico, que é o emprego
baixo. Então, eu vi minha mãe, minha mãe foi assim. (TEREZA, ENTREVISTA,
2017).

A jovem viu no ato de se organizar uma oportunidade alternativa ao caminho
oferecido a muitos jovens periféricos, que muitas vezes os leva a uma espécie de morte, física

32

Freire (2014).
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e/ou simbólica. Tereza viu no Levante uma oportunidade de pensar sobre seu projeto de vida.
O projeto de vida que a mãe não teve, mas que ela, ao ter acesso à educação e à politização,
pode ter. Essas palavras nos levam a crer que o ingresso na militância ofereceu-a uma nova
maneira de enxergar e de escrever sua história. Dizem por aí que a luta muda a vida. E assim
parece ser com Tereza. O ingresso no movimento não pode fazer com que ela mudasse o seu
passado, mas sim o seu futuro. Quando perguntada sobre os objetivos do movimento, Tereza
não hesita em dizer que
Pra mim né, mudar, um novo projeto de vida para o jovem, pra juventude, ser
popular é... lutar pelos direitos pelas causas, né, que a gente... Sobre o que a gente
luta assim, e às vezes nem entende isso. Então eu acho que o Levante ele tem essa
coisa né de dar essa visão de mostrar que a gente pode conseguir esses objetivos.
Acho que o objetivo do Levante é esse, de organizar os jovens e mudar a vida.
(TEREZA, ENTREVISTA, 2017).

Tereza por vezes utiliza expressões que podem parecer vagas, como a ideia de
mudança, de projeto, e não especifica as oportunidades de mudança que o movimento oferece.
Mas isso é fruto de seu próprio processo de conscientização. Em entrevista, ela revela que de
dois anos para cá, ela tem sido uma militante mais consistente. O que a jovem quer dizer com
este termo é que no espaço de tempo que separa seu primeiro contato com o movimento do
momento da pesquisa, sua consciência e seu engajamento no trabalho cotidiano no
movimento tem se modificado. Assim, a jovem, por meio de palavras simples, nos ajuda a
tatear o terreno das experiências de vida que levam aos ideais de mudança, de organização e
de projeto para a vida. Um projeto de sobrevivência, que pode “salvar” ou, no mínimo, alterar
a rota de jovens cujos futuros já estavam prescritos pela desigualdade e pela opressão.
Projeto de sobrevivência também se observa no relato de Zumbi, ao ser indagado
sobre seu processo de aproximação com o Levante. O jovem cujo binômio vida/luta já o
atravessa há dez anos oferece-nos outra face para relacionarmos a luta e a experiência de vida.
Não tão distante da realidade de Tereza, o jovem, oriundo de uma família de classe média do
interior, também coloca a militância em um bojo de escolhas que mudaram completamente
sua vida.
Porque a minha motivação primeiro não foi para o Levante foi para a militância e eu
encontrei no Levante a militância que eu tava motivado a fazer. Então, essa parte da
militância ela veio numa perspectiva da experiência de vida aonde eu cresci com
dois primos que eu considero irmãos, e quatro primos que eu considero irmãos, e
dois desses primos meus morreram, né, muito novos inclusive, um com 20 anos,
outro com 21, e eles eram pra estar com a mesma idade que eu hoje. Então foram
dois momentos em que minha vida que eu pensei muito sobre o que eu ia querer ser
e o que eu queria fazer. E foi nesse momento que apesar de o pessoal lá onde eu
cresci falar não, universidade não é pra gente eu me motivei demais a tomar o
caminho da universidade pra eu sair da trilha que eu tava vendo que eu tava junto.
(ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).
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Zumbi é um dos precursores do Levante Popular da Juventude em Minas Gerais e no
Brasil. Para justificar sua militância, recorre à história de dois familiares cujos destinos foram
ceifados pela violência acometida contra as classes oprimidas. Dois pontos aproximam Zumbi
de Tereza: a vivência no interior e a oportunidade de conhecer a militância a partir da relação
com a Educação. O ingresso na universidade foi preponderante para o ingresso na militância.
Zumbi conheceu o Movimento Estudantil e se aproximou do MST e de outros movimentos do
Campo Popular e, em uma postura radical em relação ao seu predestino, optou por seguir um
caminho que contraria as expectativas, inclusive de suas origens. O jovem, ao escolher ir para
a universidade, sentiu-se dono de seu próprio destino. Em um diálogo com Groppo (2017)
entendemos que,
Da interação entre inúmeras instituições sociais disciplinares de moldarem as jovens
gerações, nasce a possibilidade do seu contrário, ou seja, indivíduos com idades
semelhantes vivendo juntos e criando seus próprios modos de se relacionar e seus
próprios valores. A história da modernidade também é a história dos movimentos
das juventudes, bem como a tentativa de controlar e manipular as novas gerações.
(p. 54).

Quando dizemos origem, não queremos somente dizer sobre a família que, certamente,
é um dos espaços no qual também se reverberam os valores dominantes das sociedades, junto
dos criados pelo próprio grupo. Falamos também da origem social, dos acessos e das
condições em que vivem estas famílias e das influências que não determinam, mas
condicionam, de certa maneira, a uma postura de uma ou de outra forma. Os primos, a
família, o destino, os sonhos, a vida, a violência, o crime, o estudo, a universidade, e a
realidade de jovem proletariado33 podem ter substanciado a sua escolha. Não que estas
variáveis ajam em sua vida nos mesmos sentidos. A família, no caso, tende a ser um polo
oposto à radicalização, pelo caráter conservador de sua estrutura, mas há outras possibilidades
e afetações que, contrastadas a este ambiente, operam para a “rebelião” do jovem em relação
ao seu destino.
Nota-se que pensar sobre o que se quer fazer (da vida) é uma tarefa daquele que se
percebe no mundo, como sujeito. Essa percepção, situada no campo da consciência, inaugura
para o jovem uma nova possibilidade de se inscrever no mundo, em oposição ao seu “futuro
predestinado”. Esse saber de experiência, quando nutrido de práxis, contribui, inclusive, para

33

O conceito de proletarização significa o processo de expropriação/despossessão objetiva (e subjetiva) dos
meios de produção da vida social. A perda da propriedade pessoal e a imersão na condição de proletariedade,
que os constitui como individualidades de classe, é o processo de proletarização. A proletarização joga homens e
mulheres expropriados no mundo social da “classe” do proletariado (ainda não caracterizados enquanto classe
social em-si ou para-si). (ALVES, 2013, p. 66)
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que, aos poucos, os jovens possam (re)elaborar o caminho que fizeram, pelo menos até o
momento e contexto onde estão.
O processo de ingresso no Levante, para Zumbi, também foi processual, resultado de
uma síntese que uniu as escolhas feitas após a decisão de mudar de vida, sobretudo, para
deixar de trilhar um tipo de caminho e ser agente capaz de mudar não só a sua própria vida,
mas também a vida de outras pessoas. Tereza e Zumbi foram os únicos que relacionaram seu
ingresso na militância a questões familiares, revelando a distinção de suas realidades. Talvez
não seja por acaso que hoje vivem na Favela, vivenciando in loco a realidade dos jovens e
construindo vivências e experiências alternativas às que estão colocadas em um mundo
desigual.
Se para Zumbi e Tereza, construir o Levante Popular da Juventude é uma estratégia de
sobrevivência, para outros jovens, o contato com o movimento possui outras dimensões.
Sabemos que a experiência de vida não está ligada somente à trajetória e ao histórico familiar
dos jovens. Ela diz respeito a uma série de comportamentos, sentimentos e valores com os
quais lidam desde o nascimento. Quando um movimento se propõe a trabalhar questões como
o racismo, a violência de gênero a orientação sexual, ele expande as dimensões de contato
com os sujeitos jovens. Sepé, um jovem gay e negro, elenca mudanças que evidenciam a
dialética da mudança. O jovem, filho de militantes de esquerda, assevera que
Ela (militância) muda a vida do jovem, como eu já citei, muitas vezes como eu já
citei, até na forma mais sentimental, mais... subjetiva... Tá na parte subjetiva, né?
quando alguém LGBT dentro do Levante se assume LGBT, quando dentro do
Levante consegue afirmar sua negritude, quando dentro do Levante a mulher se
fortalece para dizer sobre uma série de processos da sua vida, quando alguém entra
no Levante, por exemplo, e a gente tarefa e descobre que a gente tem talento pra
arte... ou quando você é um universitário e entra no Levante e olha outros
universitários e diz “olha, eu quero fazer esse curso! Porque vê a realidade da
universidade... da politização, de se entender como sujeito coletivo dessa
transformação, então o Levante contribui muito para a vida do jovem, tanto nesse
aspecto subjetivo quanto nesse aspecto de otimizar a vida, né... pelo menos a gente
pretende, né... que os nossos jovens, eles consigam direcionar sua vida junto com a
militância, entendendo a militância como um processo para transformações sociais
mas que também essa transformação aconteça na sua vida... então o jovem que antes
não lavava prato na sua casa, agora vai lavar porque entende a responsabilidade de
dividir as tarefas domésticas... o jovem que não gosta de estudar e entende a
importância do estudo... eu não sou muito fã de ler não, só comecei depois do
movimento... então até nessas coisas assim, as coisas mais amplas, de dia a dia, de
planejamento da sua vida mesmo. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

Sepé é um dos únicos jovens que não frequentam a universidade. Não exploramos o
motivo durante a pesquisa. No entanto, o jovem compartilha da valorização do estudo e da
leitura, bem como enxerga na sua aproximação com a luta um marco para o gosto pela leitura
e pelo planejamento da vida cotidiana.
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No bojo dos condicionamentos materiais e simbólicos que atravessam a todos,
adentramos ao processo de conscientização destes jovens acerca de sua realidade de
oprimidos. Freire (2014) observa que a partir do momento em que os oprimidos percebem o
opressor, e se colocam ativos às mudanças radicais pela sua libertação, eles começam a crer
em si mesmos e passam a rejeitar a convivência com o regime opressor que, dialeticamente,
também é hospedado no próprio oprimido, que domestica e é domesticado, que enxerga o
mundo em sua inexorabilidade e que adere à realidade opressora se acomodando à
desigualdade, ao silêncio e à impossibilidade de se ver como parte transformadora da
realidade. Para Freire, esta realidade domesticadora exige uma emersão das consciências que
só pode se dar a partir de uma teoria da ação-reflexão, na qual os sujeitos possam perceber-se
como produtores e reprodutores de realidades, e como agentes responsáveis por essas
mudanças, agindo ativamente nestas transformações.
Nesse sentido, podemos ler as transformações acusadas por Sepé como parte deste
processo de expurgo do opressor, que se dá em vários campos: no campo da autoafirmação,
na forma de expressar sua sexualidade; no campo cultural, em relação a novos
comportamentos, como tomar o gosto de ler, de discutir política, ou de produzir arte; no
campo das escolhas necessárias que todo jovem é posto a fazer, como o trabalho, ou a área de
estudo; ou ainda na mudança de paradigmas em relação a comportamentos cristalizados,
como é o caso das tarefas domésticas e cotidianas.
Obviamente, não podemos dizer que o Levante “ensina” os jovens a se aceitarem, ou
os “coloca” para pensar em comportamentos diferentes, ou os “ensina” a estudar. Se o
disséssemos, estaríamos excluindo o ponto central da questão, que é a humanização, a
conscientização ativa destes jovens a partir de sua atitude de se “expor” a esta realidade.
“Ex-posto”. Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição
(nossa maneira de pormos), nem a “oposição”, (nossa maneira de impormos), nem a
“proposição” (nossa maneira de propormos), mas a “ex-posição”, nossa maneira de
“ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. (LARROSA,
2014, p. 26).

Dessa forma, observamos a exposição como uma dimensão da práxis. Em um país
onde a violência com mulheres, homossexuais, transexuais e negros, atinge índices
alarmantes, a desigualdade racial é uma ferida aberta, o espírito conservador cerceia os
corpos, quando não castrando, oprimindo-os ou encarcerando-os; assumir-se, colocar-se
exposto, ou ousar pronunciar ser o que se é, faz parte de um profundo processo de
transformação que, não sem dores, só ocorre quando há a capacidade de se enxergar como
sujeito de transformação. É certo que Sepé, quando diz estas palavras, diz implicitamente
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sobre o quão desafiador é a construção da humanização dos marginalizados. E somente ao se
exporem, podem seguir com o processo de libertação de seus outros “eus”. O sentido de
militância aproxima-se ao sentido de vida quando percebemos a assunção de papeis de exposição e do engajamento que essa experiência pode engendrar.
Olga, que é médica e ligada desde sempre às causas humanitárias, comenta sobre a
transformação e nos ajuda a compor nosso raciocínio.
Eu acho que ela (a luta) é algo que transforma a vida da gente, né? Muda o nosso
modo de ver a vida, de sentir, de pensar, não tem como, né? Você se transforma
constantemente, aprender constantemente. Então, assim, é uma vida, eu não me vejo
mais sem ser militante. (OLGA, ENTREVISTA, 2017).

O sujeito da experiência está sempre aberto à própria transformação, ele está aberto à
receptividade e também está passionalmente ligado à experiência. Ao utilizarmos o termo
paixão, não queremos dizer que o sujeito é passivo à experiência, e sim que há, na relação
entre tomar a experiência para si e ser tomado pela experiência, algo que nos escapa, que só
pode ser explicado a partir de um olhar pedagógico. O sujeito da experiência não é humano
porque se sabe mais; mas se sabe mais, porque alcança na relação entre sua teoria e sua
prática, a humanidade. Quando dizemos humanidade, estamos recorrendo à condição humana
de ser mais, de pronunciar a palavra, pronunciar o mundo e pronunciar-se. Tereza, sendo mais
específica sobre as mudanças que a experiência no/com o Levante lhe causou, ilustra o que
gostaríamos dizer com pronunciar-se.
O Levante contribuiu me mostrando que era possível eu primeiramente me aceitar,
eu me expressar e depois conseguir me organizar, sabe, com responsabilidade, com
cuidado, com amor, com companheirismo e com luta né, o Levante contribuiu muito
com isso. (TEREZA, ENTREVISTA, 2017).

Nota-se que no processo de constituição da cadeia de sentidos, os discursos não nos
levam, automaticamente, para categorias “duras” como a de geração, ou classe social. Mas o
conjunto de condições experenciadas por estes jovens, no processo de militância nos revelam,
aos poucos, seu processo de engajamento na luta política, que se dá também pelo simbólico.
Estas experiências em comum nos levam a compreender a sua inclinação à luta, à
radicalização. Afinal, há um sistema no qual não cabem. Assim, o Movimento, ao propiciar
experiências concretas que colocam a diversidade, a participação política organizada e o
vínculo afetivo com a luta, alimenta a prática antissistema. Como se o movimento fosse uma
sociedade distinta, em construção, funcionando dentro de uma sociedade, também em
construção, mas posicionada de forma reativa aos valores por eles compartilhados.
Fora de movimento, os jovens sofrem efeitos provenientes das crises constantes do
capitalismo, da reorganização no mundo do trabalho e, concomitante, das relações sociais,
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que engendraram novas maneiras de agrupamento e identificação entre eles, em especial,
jovens universitários das chamadas “novas classes médias” (GROPPO, 2017, p. 89) O autor,
que também escreve sobre os movimentos juvenis pós 1968, nos aproxima do perfil destes
jovens. Em sua maioria, universitários, subempregados e que dividem mais do que a idade;
dividem dilemas inerentes à formação profissional, colocação no mercado de trabalho e
emancipação financeira. Lamarca, um jovem que faz freelas, ilustra, ao perguntado sobre ser
jovem militante:
Eu sei lá se eu sou jovem assim. Eu tenho vinte e cinco. Mas eu não me considero,
né? (jovem) Comparando com a galera. Acho que jovem é o cara que está na flor da
idade, eu já estou... Mas eu acho que eu não consigo me enxergar de outro jeito, na
verdade. Não consigo, mesmo quando eu for velho, eu não consigo me imaginar
distante de algum movimento que busque transformar a nossa realidade e a realidade
de todo mundo para uma coisa melhor. Acho que a nossa busca ela não pode ser só
individual, como prega o sistema... O sistema atual... O capitalismo, o imperialismo.
Ele tem que ser coletivo e eu não consigo me enxergar sem trabalhar na função de
que a gente seja mais seres humanos, jovens, primeiro jovem né, pra depois seres
humanos, mais coletivos. Pra construir tudo isso juntos. (LAMARCA,
ENTREVISTA, 2017).

O excerto nos aproxima de análises feitas após 2008, com implementação de políticas
austeras e neoliberais que produziram a decadência da “classe média assalariada, expondo a
proletariedade extrema de jovens-adultos inseridos na nova precariedade salarial” (ALVES,
2013. p.197). Essa nova condição culminou no surgimento do precariado, que é “constituído
pela camada social de trabalhadores jovens-adultos altamente escolarizados, desempregados
ou possuindo vínculos precários” (ALVES, 2013, p. 197). Nesta perspectiva, o precariado é
uma ramificação do que chamamos de classe trabalhadora. Esta condição gera novas formas
de vivência no mercado de trabalho de jovens, universitários ou recém-formados, que vivem
na pele a instabilidade do mercado de trabalho, o que influencia em outros campos de sua
vida, como a independência da família, a formação de novas famílias e a progressão na
carreira.
Neste caso, o engajamento militante lhe oferece a possibilidade de, a partir desta
realidade, criar outros símbolos, outras referências, outras narrativas e outras práxis políticas,
orientada pelos ideais de coletividade, de justiça social e da ideia de revolução que, é verdade,
mostra-se difusa, mas aponta, a despeito das singularidades entre os dizeres, acentuações de
oposição ao regime capitalista, dependente, e excludente, no qual este jovem se percebe parte,
mas não se encaixa. De acordo com Alves (2013), o precariado
Possui uma delimitação precisa, isto é, são constituídos por jovens-adultos na faixa
etária dos 20-40 anos, altamente escolarizados e “pobres” na acepção convencional,
isto é, objetivamente inseridos em estatutos salariais precários. Portanto, eles são
jovens-adultos, cultos e pobres: eis os traços distintivos dos homens e mulheres
assalariados que constituem a camada social do precariado. Por serem jovens-
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adultos altamente escolarizados, eles possuem uma carga de expectativas, aspirações
e sonhos de realização profissional e vida plena de sentido. (p.198).

O autor, com este conceito, nos ajuda no processo de compreensão da realidade social
dos jovens com os quais lidamos. Dos seis entrevistados, temos somente dois dos de jovens
com o Ensino Médio completo e sem graduação, considerando que na realidade total dos
jovens brasileiros, possuir esta formação já os coloca em outro patamar em relação aos jovens
das ditas camadas populares. Eles são, em sua maioria, a primeira geração de suas famílias a
realizarem um curso universitário. A universidade, ainda como na década de 1960 ocupa uma
dimensão de sociabilidade dos jovens responsável pelo seu curso de “amadurecimento”, mas
ao mesmo tempo sendo um momento de afirmação dos sujeitos no mundo, sobretudo em
relação à formação para o trabalho. Esta é uma das determinações do conceito de precariado,
que se tem sua origem na
(1) constituição de um sistema universitário de graduação e pós-graduação que se
ampliou exponencialmente nas últimas décadas, e que produz hoje, a cada ano, um
imenso contingente de jovens-adultos licenciados altamente escolarizados imersos
em sonhos, expectativas e anseios de carreira e realização profissional; (2)
instauração do novo (e precário) mundo do trabalho sob a dinâmica do capitalismo
global predominantemente financeirizado, capitalismo sem crescimento, incapaz de
absorver o contingente de licenciados à altura de suas perspectivas profissionais,
levando-os, portanto a se inserirem em relações precárias de emprego e trabalho; e
finalmente, (3) o poder da ideologia e a vigência do capitalismo manipulatório com
a disseminação dos valores-fetiches, sonhos e expectativas de mercado, com sua
pletora de ilusões sociais (a ilusão da carreira profissional, empregabilidade e
mobilidade social; e depois a ilusão do capitalismo predominantemente financeiro
capaz de compatibilizar hoje o incompatível, isto é, compatibilizar economia de
mercado nas condições da mundialização financeira com bem-estar social numa
sociedade democrática de direitos). (ALVES, 2013, p. 240 – 241).

Nesse contexto, colocamos no centro do debate o jovem imerso nas contradições deste
contexto de próprio conflito entre valores mercadológicos, bem-estar social e democracia. Os
sonhos de uma vida melhor, propiciada pelas transformações ocorridas nas sociedades
capitalistas, sobretudo, no Brasil. O perfil dos jovens da Pedreira nos leva para um jovem
cujas possibilidades econômicas e sociais foram, senão transformadas, modificadas nos
últimos quinze anos. Nascidos ou na periferia de uma grande cidade, ou em periferias de
cidades pequenas, a maioria era a primeira geração da família a acessar o ensino superior. As
contradições aumentam quando, em idade de constituição de cidadania, encontram
dificuldades inúmeras, desde o trabalho informal, precário, sazonal, que vão de encontro ao
futuro prometido de prosperidade da democracia capitalista. O signo: vida melhor, a despeito
das várias interpretações que os grupos dão, em particular, pode ser entendido como a
efetivação de um Estado de Bem-Estar social, no qual o direito de escolher fica mais evidente
e possível. O estudo, de certa maneira, é uma dimensão das várias transformações para isso. A
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ideia de “Do it yourself”, aliada a capacidades reais de ascensão social, em um contexto de
capitalismo globalizado, é um dos motores que, em um contra fluxo, mobiliza os jovens do
Levante.
Para nós, o processo de politização destes jovens passa pelo território da educação, em
que pese: uma educação não formal que, aliada aos contextos educativos (grêmios estudantis,
manifestações de rua, movimento estudantil universitário), incide sobre suas percepções das
contradições que a ideologia capitalista neoliberal, em maior ou menor grau, os atinge, quase
que em sua totalidade, de maneira negativa. O frágil direito de sonhar que estas socializações
lhes prometem, passa a ser questionado pelo movimento da desilusão social, do
descontentamento com o sistema, e de insatisfação com os limites impostos pelas
desigualdades.
Isso, contudo, não é novo, e remonta ao processo de deterioração do pacto fordista,
que “encaminhou o sistema capitalista para sua reciclagem como capitalismo de tipo flexível
(em vez de fordista), neoliberal (em vez de intervencionista) e global (em vez de nacional ou
internacional) ” (GROPPO, 2017, p.91). Este processo não ocorre do dia para a noite,
tampouco sem encontrar resistência de grupos e organizações de oposição a ele em
experiências que observamos de Estados nos quais o processo de fim deste sistema ocorre de
maneira mais ou menos branda. No Brasil, em específico, este processo se deu de maneira
contraditória da década de 1970 até os dias de hoje.
O período pós – redemocratização brasileira trouxe o sonho da democracia, com a
Constituição Cidadã, tida como progressista em vários aspectos relacionados à seguridade
social e à garantia de direitos humanos, como a educação, a saúde, o trabalho, lazer, entre
eles, o direito à juventude, o que parece ser uma pauta política interessante para esta juventude
do precariado.
Lançamos mão do conceito de precariado, (ALVES, 2013), pois acreditamos que esta
juventude, em específico, representa uma fração do proletariado, uma “subclasse” bastante
heterogênea, da classe trabalhadora. Os jovens do Levante, por princípio, opõem-se ao projeto
da classe dominante, chamada burguesia, por acreditar que ele não tem condições de
responder aos seus anseios por uma vida melhor. Em nossa hipótese, há uma contradição
entre essa parcela da juventude e as políticas econômicas dos últimos anos. Por isso,
emprestamos as lupas de Singer (2013), que em sua tese para a livre-docência, escreve “Os
sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador”.
Singer nos ajuda a compreender a junção entre fortalecimento do mercado interno e o
realinhamento das classes no Brasil, que foi inaugurada a partir das eleições de 2006, durando

137

até meados de 2014. Foi um período de pacto entre a elite econômica brasileira e governos de
centro-esquerda de modo a tentar conciliar crescimento econômico e políticas sociais.
Isso fez com que houvesse um aumento significativo da melhora das condições de
vida do brasileiro, sobretudo uma parcela grande do proletariado, a quem chamamos de classe
trabalhadora, e Singer, de pobres. Os filhos desta classe, sujeitos históricos da pesquisa, têm
pais professores, pedreiros, industriários, mas também empregadas domésticas, profissionais
liberais, pequenos comerciantes e vendedores. Alguns jovens recebem auxílio destes pais,
outros, já têm de trabalhar para manterem-se na faculdade. A presença na universidade, o
aumento do consumo e a elevação das condições financeiras de suas famílias nos últimos anos
são fatores que estão presentes nestas trajetórias. Alves (2013) assevera que a tendência no
capitalismo global é que os jovens escolarizados se tornem
Objeto de ‘captura’ da subjetividade do trabalho pelo capital, sendo expostos de
modo candente à manipulação pelo capital no plano das ‘experiências expectantes’,
isto é, experiências que organizam (ou manipulam) anseios, expectativas e utopias
pessoais. (p. 229).

A cidadania plena, que envolve direitos básicos, como o da escolarização, do trabalho
e, consequentemente do consumo, coloca para estes jovens uma realidade que os possibilita
sonhar com uma vida melhor, material e simbolicamente. O que ocorre é que, a despeito
destes avanços, ainda vivem em um país com realidades adversas, no campo, nos grandes
centros, nas periferias e nas favelas. Nesse contexto, estão em uma corda bamba. O direito de
sonhar é hipotecado pela divisão de classes que, mesmo tentando ser sublimada
ideologicamente, marca suas vidas no passado, pela trajetória de suas famílias, e no presente,
pelas contradições de sua relação com o sistema capitalista. Este cenário os coloca um futuro
em aberto pelo qual, no caso destes jovens, é necessário lutar.
Isso significa que a realidade destes jovens não é a mesma dos que não têm emprego,
nem estudo, tampouco condições mínimas de sobrevivência; mas, ao mesmo tempo, assim
como os outros, precisam se pré-ocupar com o futuro incerto. Voltar às condições de seus
antecessores representa um retrocesso em direitos. Estão em um lugar social fértil para ações
de resistência, seja para manter os direitos que já acessam, ou para ampliá-los. Vemos, assim,
suas justificativas para estarem em movimentação. Nesta tarefa não só pelo futuro, mas
também por um legado de direitos, cabe o jovem “com direitos”, mas também cabe o “sem
direitos”. É o que nos diz Zumbi, sobre o papel da juventude no contexto da luta política no
Brasil
Eu vejo que a juventude, além de fazer um papel de dar ânimo e esperanças, para
mim as crianças representam esperanças, mas a juventude também. Porque
representam para uma geração que passou, uma perspectiva de continuidade de uma
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luta popular dentro do Brasil. Então, não se faria sentido ter combatido a ditadura se
não tivessem mais movimentos populares surgindo hoje, porque o processo de
tentativa de combater a desigualdade no Brasil, de democracia, isso vem de
movimentos e organizações populares. Então a gente é um elo dessa corrente, uma
parte desse ciclo que está se renovando. E eu vejo muito por aí o papel que o
Levante tem e a possibilidade que a gente tem de atuação. (ZUMBI, ENTREVISTA,
2017).

Alves (2013) observa que as condições engajamento para esta camada da juventude é
bastante adversa, pois são inundados pela propaganda do consumo, pelas ideologias
individualistas e há uma dificuldade em se organizar em sindicatos, pois a relação destes com
o trabalho se faz de maneira flexibilizada e instável. Por isso, vemos como importante a
presença do Movimento Estudantil como polo catalizador destes novos sujeitos históricocoletivos, os jovens do precariado, produtos de um capitalismo tardio, mas que experenciadas
as mudanças nos padrões de sua classe originária, bem como são afetados pela contradição da
promessa de uma vida melhor, negada pela desigualdade.
Alves (2013) também considera a experiência de classe do precariado bastante
inexpressiva no Brasil, comparado a países mais desenvolvidos, nos quais já conseguem se
organizar movimentos para expressar demandas sociais e políticas desta nova camada. Há
certa dificuldade pela heterogeneidade de vivências e histórias destes sujeitos, para
categorizar suas demandas gerais e específicas, dada a complexidade desta camada da classe
trabalhadora que transita entre a classe média baixa, média-média e, às vezes, classe média
alta. Um dos únicos movimentos que aglutinam estas diferenças, historicamente, é o
Movimento Estudantil. Este processo se intensificou nos últimos anos, por meio das medidas
de democratização do ensino universitário, que colocou diferentes realidades em trânsito,
juntas, compartilhando a experiência da juventude.
Lembramos ainda que o Levante Popular da Juventude é um movimento com
inúmeras bandeiras, como já dito, e atua com o fito de realizar uma grande coalisão entre
juventudes do campo, das cidades, grandes centros e periferias, e também jovens que não
estão no contexto escolar. Talvez este seja um sinal de que as transformações ocorridas no
seio da classe trabalhadora engendraram novas alternativas de luta, o que se observa desde a
década de 1960, sobretudo em relação à reivindicação estudantil, que se relacionam com outro
– e tímido – momento de ocupação das universidades pelos estratos médios da sociedade
(FORACCHI, 1975).
Tradicionalmente, o Movimento Estudantil foi o grande porta-voz das reivindicações
das juventudes, por ser a Universidade um espaço de encontro destas histórias. O que ocorre é
que, com o passar dos anos, os novos sujeitos e novos dilemas sociais pedem novas formas
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organizativas. E é nesse contexto que alçamos o Levante como um movimento que responde a
esta nova configuração. Nem somente universitário, nem somente urbano, onde se encontram
diferentes estratos de uma só classe, a classe trabalhadora. Ademais, o movimento
universitário, cujas limitações básicas são a fragmentação, a transitoriedade e a distância das
classes populares, possibilitava ao jovem outorgar-se um defensor dos trabalhadores, dos
oprimidos. Hoje, percebemos que o movimento juvenil caminha para a ampliação da
reivindicação juvenil para um público excedente ao universitário, que abarca jovens que
sentem de maneira candente as próprias marcas da exclusão: jovens negros e negros,
homossexuais e transexuais, da periferia, da favela, ou do bairro de classe média,
reconhecem-se em suas opressões a partir de uma socialização em movimento cujas pautas
excedem pautas estudantis e abarcam, de fato, o direito à juventude e a um desenvolvimento
pleno com dignidade. Algo nesse sentido observou Olga:
Eu acho que a gente pode influenciar, nessa nossa capacidade de penetração na
sociedade, de politização, de abrir pro debate. De possibilitar que a voz das
periferias, como expressar melhor né, que essa voz ecoe por todos os cantos, né.
Esse grito saia do coração e reverbere ai. Então eu acho que o Levante pode ser esse
instrumento, de dá essa voz aos jovens, né? (OLGA, ENTREVISTA, 2017).

Olga, que tem 36 anos, e é médica, enxergou no Levante uma possibilidade de
construir a luta por um futuro melhor para outros jovens. Ela está há seis anos no movimento,
e já visualiza sua saída. Olga não conheceu o Levante na Universidade; e sim na rua,
decidindo participar por influência de amigos. Ela vê sua participação como uma forma de
buscar direitos que são de toda a juventude, mas que estão designados a poucos. Ela é parte da
camada de jovens que passaram pela universidade e possuem uma “vida melhor”, sendo
capaz, também, de colocar-se a serviço de uma coletivização deste bem-estar. Sobre o seu
trabalho dentro do Levante, que “dá voz” à juventude, a jovem declara:
Como eu já tinha formado, eu optei por trabalhar, e por eu ter mais afinidade
também, com o movimento territorial. Então, as minhas tarefas no movimento desde
o início, sempre foram relacionadas a criar espaços de convivência, de cultura, de
lazer, pra jovens, principalmente da periferia de Belo Horizonte. Que por vários
motivos não tem anto acesso assim às opções de lazer e cultura. Então eu sempre
tive envolvida com essas tarefas. (OLGA, ENTREVISTA, 2017).

É nesse momento que percebemos a atuação do movimento social no processo de
desvelamento das contradições postas a esta juventude. Quando perguntados sobre como
veem os objetivos do Levante Popular da Juventude, os jovens tendem a associá-los à
mudança de vida que, por ser um termo genérico, carrega sentidos que refletem e refratam a
realidade na qual vivem. Acesso ao estudo, à educação, a uma saúde de qualidade, a outras
culturas e a outras formas de se organizar e de incidir no mundo estão entre o que podemos
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chamar de mudanças pelas quais passaram a vida destes jovens ao aproximarem-se da
militância no Levante Popular da Juventude. A abertura para esta experiência relaciona-se
também a momentos de escolha na vida, como nos lembra Sepé:
Uma pessoa LGBT entra no Levante e consegue se assumir LGBT, porque o
Levante é um espaço confortável pra isso... isso acontece muito no Levante... ou, por
exemplo, pessoas negras que foram no acampamento do Levante, e aí sem ninguém
falar nada pra ela, olhou pro lado e pro outro e disse “eu quero cortar meu cabelo”,
“eu quero ter o cabelo igual dessas pessoas, porque eu quero reconhecer que meu
cabelo é crespo”... então isso faz parte... aumenta a autoestima da pessoa... as
pessoas começam a entender sua negritude... e várias outras coisas... é... que vão
desses aspectos subjetivos da pessoa, mas que faz toda diferença... né... pra gente
enquanto indivíduos, né” (...). (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

É importante lembrar que essa escolha sobre “o que eu quero ser e o que eu quero
fazer” não se limita estritamente ao mundo do trabalho, às escolhas sobre carreira, ao acesso
ao consumo. Há sentidos de ordem simbólica do bem-estar, que é poder exercer as múltiplas
identidades em um ambiente cuja diversidade torna-se um princípio. Poder assumir-se,
assumir sua negritude, escolher sobre seu cabelo. O encontro com o movimento propicia ao
jovem o encontro com seus sentidos de ser jovem, com sua história, com sua trajetória,
consubstanciando sua identidade de jovem com a identidade de juventude explorada,
oprimida, em um diálogo entre cultura e classe, propiciando encontros consigo, com o mundo.
Eu me encontrei na vida. Porque eu não quero deixar de ser militante, porque eu
acredito que a gente toma consciência de que a gente é explorado, de que a gente é
oprimido, cria laços internos de solidariedade, sabe a gente tem o direito de conhecer
o Brasil, a diversidade que é o nosso país. O Levante proporcionou pra mim
conhecer Minas Gerais, dezenas de cidades de Minas, uns cinco seis estados do
Brasil, eu me sinto muito mais brasileiro, depois de entrar no Levante, eu me sinto
mais povo, depois de entrar pro Levante, então é uma coisa que militância
proporciona que eu acho que é uma vivência diferenciada e que te dá condição de
crescer muito em pouco tempo. (ENTREVISTA ZUMBI, 2017).

Jovem, jovem explorado, jovem brasileiro, jovem povo. O encadeamento de sentidos
que atravessa a consideração de Zumbi nos mostra um jovem que carrega em sua narrativa
uma identificação de povo que vem não só a partir de sua trajetória, mas também do quão
exposto o jovem está às diversas realidades, o que implica em uma espécie de crescimento,
um desenvolvimento cultural. Para Zumbi a inserção na militância pode ser vista em várias
dimensões: na dimensão política e em sua relação com seu conhecer o mundo, na criação dos
laços de solidariedade, e também percebemos que o movimento leva, a partir deste cotidiano,
os jovens a perceberem-se mais povo. Em “Vivência diferenciada que te dá condição de
crescer muito em pouco tempo”, podemos perceber a potência de sua vida em movimento no
processo de modificação de seus valores. Em relação à experiência e o tempo, aqui nós
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podemos perceber que a noção de conhecimento se relaciona não somente ao aprender técnico
e nem somente com o tempo, mas também à ideia de conhecer e tomar consciência.
A natureza precária da juventude coloca para a sociedade a questão do tempo. A
juventude deixa de ser uma condição biológica e se torna uma definição simbólica.
As pessoas não são jovens apenas pela idade, mas porque assumem culturalmente a
característica juvenil através da mudança e da transitoriedade. Revela-se pelo
modelo da condição juvenil um apelo mais geral: o direito de fazer retroceder o
relógio da vida, tornando provisórias decisões profissionais e existenciais, para
dispor de um tempo que não se pode medir somente em termos de objetivos
instrumentais. (MELUCCI, 1997, p. 13).

A militância, contudo, não aparece como um salvador, ou como uma resolução de
todos os problemas dos jovens. Essa mudança, esta transitoriedade coloca para o próprio
sujeito uma necessidade latente de tomada de decisões. O que nos parece, é que ele tem
condições de mediar estas diferentes realidades, ocupando um papel de dar sentidos às mais
diversas contradições experenciadas pelos jovens. Alves (2013), sobre a juventude do
precariado, afirma que, se por um lado temos jovens trabalhadores assalariados com empregos
estáveis, mas incomodados com a pressão da flexibilização do trabalho,
Por outro lado, temos os jovens trabalhadores assalariados desempregados ou com
trabalho precário, insatisfeitos com a exclusão do universo do emprego estável,
alienados, deste modo, da “cidadania salarial” e do que ela representa: primeiro,
expectativa de consumo e capacidade aquisitiva para tornar-se “cidadão do mundo
das mercadorias”; segundo, alienados da carreira profissional com perspectiva de
futuridade (eles sentem profunda angústia pela desrealização do valor corporificado
na sua força de trabalho como mercadoria e no reconhecimento de seu talento
singular); terceiro, incapacidade de organização da vida pessoal, tendo em vista que
o emprego intermitente os impede efetivamente de constituir família e ter seu
território de desenvolvimento humano-pessoal. (ALVES, 2013, p. 227).

Nesse sentido, o ingresso na militância ocorre como uma alternativa coletivizada de
resolução destes problemas que atingem a cada um de uma forma, mas também se relacionam
a um determinado agrupamento de classe, de família, inclusive. No caso destes jovens, a
percepção da sua condição no mundo os coloca a pensar alternativas que resolvam, ou
amenizem suas demandas. Isso pode ser observado na fala de Sepé, quando o jovem sintetiza
um dos objetivos como militante.
Então, o Levante contribui muito para a vida do jovem, tanto nesse aspecto subjetivo
quanto nesse aspecto de otimizar a vida, né, pelo menos a gente pretende, né... que
os nossos jovens eles consigam direcionar sua vida junto com a militância,
entendendo a militância como um processo para transformações sociais mas que
também essa transformação aconteça na sua vida. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

O que Sepé quer dizer com otimizar a vida do jovem pode ser lido aqui como dar
facilitadade, como tornar algumas situações menos dificultosas. Aperfeiçoar valores e
práticas. E isso está na dimensão da ação. A ação que modifica a experiência individual e que
se reflete na luta por mudanças maiores. Quando dizemos que a pertença ao movimento não
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deve ser lida como a salvação dos jovens, é porque compreendemos que isso não acontece
sem dores, tampouco sem contradições no próprio movimento de mudança. Zumbi, por
exemplo, acredita que o protagonismo carrega consigo uma contradição: o conflito entre
utopia (da liberdade) e a realidade (limitante, quando não paralisante).
Eu acredito que o Levante tende a ser esse divisor de águas num processo mais
consciente da sua decisão, né, onde você assume o protagonismo da sua vida, mas
nem sempre a gente consegue isso, então a ideia é essa e a maioria das vezes vai
para esse lado do protagonismo, mas nem sempre é possível. (ZUMBI,
ENTREVISTA, 2017).

Isso talvez seja um mal-estar produzido pela própria característica dos nossos tempos
em que as histórias de vida, apesar de uma base material relativamente semelhante, são menos
previsíveis. No imperativo “decida sua vida, escolha um caminho, consiga um emprego, seja
protagonista”, ao qual toda a sociedade moderna está exposta, não há como fugir da incerteza,
ainda que os sujeitos tenham vivências e experiências coletivas e se coloquem a criar, a partir
de sua ação e reflexão do mundo, novas formas de sociabilidade e autoafirmação. Para
Groppo (2017),
A possibilidade dos jovens formarem grupos informais é, em parte muito
importante, fruto do próprio processo de institucionalização do curso da vida – que
constitui grupos etários homogêneos controlados pelos adultos mais distintos dos
grupos familiares (etariamente heterogêneos). Nos interstícios das instituições, ou
quando termina o tempo delas, podem os sujeitos agora classificados como “jovens”
criarem seus próprios grupos, não apenas para completar o difícil processo de
socialização na modernidade, mas também para criar sentidos à própria convivência
juvenil. (p. 86).

Os jovens têm suas vivências divididas, ao mesmo tempo, em pelo menos dois grandes
grupos de agentes de socialização: a família, escola, universidade, trabalho; e a sua célula, o
movimento como um todo, o campo político, e os valores que são construídos nesta práxis. As
instituições religiosas não aparecem como grandes influenciadoras no caso deste grupo em
específico. É como se a experiência da ação do jovem fosse atravessada por estas duas lanças,
que são mediadas pela constante tomada de consciência destas realidades, seguida do ímpeto
de transformá-las.
Então, pra mim a experiência de ser uma jovem militante é muito boa, é
conturbadora também, sabe, porque é um contexto diferente, é uma visão louca. Mas
é bom, eu me sinto igual eu falei no início, que eu sou uma ferramenta de diferença,
eu faço a diferença e construo algo que eu acredito, e ser militante me dá essa visão.
(TEREZA, ENTREVISTA, 2017).

Igualmente, Milton, ao observar sobre a condição de jovem militante, afirma as
marcas deste conflito entre tempo, escolhas, determinações e de formação de sua própria
experiência militante
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É cansativo, é desgastante por vezes, mas é fundamental, é muito importante e eu
não consigo me ver fazendo outra coisa, não sendo militante. Eu não sou uma pessoa
completa, não sou um sujeito completo, feliz e realizado se eu não estou fazendo
isso. Porque eu tenho plena consciência que é necessário, que é papel não só meu,
mas de todo jovem que tem esse ímpeto de transformação e de querer transformar,
de querer mudar as coisas, de querer mudar o mundo. É fundamental que a gente se
mova. E é uma experiência que nesse momento da vida é muito rica também, porque
a consciência política que a gente vai construindo em decorrer desse tempo é
fundamental não só para as relações de militância, mas também pra tudo na nossa
vida. Pra nossa inserção no mundo do trabalho, para nossa vida profissional, então
ela muda muita coisa na nossa vida. Pra mim é fundamental. (MILTON,
ENTREVISTA, 2017).

O desgaste, o cansaço, a conturbação, aparecem como traços da escolha que fizeram
por desafiar a dominação, estão ao lado do fazer a diferença, do ímpeto de transformar e do
conscientizar-se. Aos poucos, vai surgindo o militante em construção – permanente – que
emerge em seu tempo como resposta à realidade posta. Vida e militância se retroalimentam,
em um jogo de escolhas, mas também de sacrifícios. Zumbi, ao dizer sobre os percalços de
juventude e de sua experiência militante, nos revela que
Como diz ai em um “rap”, se você se machuca na juventude depois não tem cura,
porque você vai ligar isso ao seu processo de fase adulta e as suas inserções mais
estáveis na sociedade. O Levante tem o objetivo de influenciar mudando a vida para
melhor, mas ele também pode ser interpretado, dependendo de como você leva, a
um processo antipedagógico, porque ele pode levar você a quando você está
decidindo os rumos da sua vida, você não ter a cabeça para decidir isso, ao mesmo
tempo, o objetivo do Levante é o contrário: como você é jovem e está decidindo os
rumos da sua vida, o Levante quer influenciar para que você tome as melhores
decisões. (ENTREVISTA ZUMBI, 2017).

Não se pode perder de vista que, apesar de estarmos a falar sobre um jovem
específico, que rompe as barreiras da ideologia hegemônica, ele não está a salvo dos dilemas
gerais da juventude. A incerteza, a transitoriedade e a abertura para a mudança o colocam em
um terreno arenoso da incerteza do futuro. Nota-se, pela afirmação de Zumbi, uma
proximidade com o que observa Groppo (2017, p. 135) de que “Os jovens tendem a responder
com o teste dos limites, na luta pela sobrevivência do sentido, pois só assim haverá
comunicação e experiência”. O que podemos perceber a partir dessa premissa é que, mesmo
na movimentação para a construção de sua biografia, há situações em que há alguns
impedimentos para a tomada de decisões. Às vezes, o próprio movimento pode atuar nesse
sentido, visto que ele não deixa de ser um modelo de institucionalização da juventude. Zumbi,
como já dito, transitou muitos espaços até chegar à Favela, como uma necessidade de
construção da instituição. Passou por inúmeras coordenações, pelo movimento estudantil,
participa de um partido político e, ao mesmo tempo, desenvolve um trabalho com a célula da
Pedreira no território onde vive. De certa forma, a vida do jovem está praticamente toda
orientada para as tarefas do projeto de sociedade que carrega. Isso nos leva à reflexão sobre o
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lugar das escolhas de Zumbi e das contradições entre vida e movimento, protagonismo e
sacrifício que o acompanham.
Onde estaria a antipedagogia neste processo? Seria em relação à necessidade de
escolhas importantes em tão pouco tempo? Ao excesso de responsabilidades? Às formas de
militância que o jovem pratica? Isso são perguntas que só podemos responder a partir da
observação, no decorrer dos anos, do comportamento de Zumbi e também de outros jovens na
militância. O que podemos dizer é que há sacrifícios na luta pela liberdade que nos fazem
refletir sobre a materialização das utopias, que envolve mais do que valores e protagonismo,
mas também disciplina, escolhas e renúncias que nem os próprios sujeitos podem
dimensionar.
Ainda assim, prevalece no discurso do jovem a importância do protagonismo na
dialética entre o presente e o futuro. Se o sonho é a utopia, o protagonismo é a mudança
possível, no momento.
A gente vai precisar sempre investir nas pessoas tornarem-se protagonistas da sua
vida, principalmente na época da juventude, que é onde você forma seu caráter, você
forma as decisões da sua vida. Então isso aí pra mim é um pilar importantíssimo da
nossa sociedade que a gente quer construir. (ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).

Durante a leitura de todo o material de diálogo com os jovens, há uma marca
linguística latente de coletivização. “Nós”, “a gente”, “a juventude”, “a classes trabalhadora”,
entre outros signos, nos mostram as especificidades destes jovens.
Nesta categoria, tentamos traçar um caminho para a compreensão das características
dessa juventude a partir da relação entre a vida e a luta, entre as mudanças gerais e
específicas, entre o protagonismo e o sacrifício, e agora propomos uma leitura a partir da
relação sujeito e coletivo. Em relação à sua vida e luta, pudemos perceber as diversas
motivações para seu engajamento. Para isso, utilizamos análises sobre as mudanças na
sociedade capitalista ocidental, sobretudo, na mudança da sociedade brasileira nos últimos
trinta anos. Ao mesmo tempo em que muitas famílias viram suas primeiras gerações de jovens
nas universidades, isso não se converteu, diretamente, em mobilidade social, ou em
estabilidade no emprego. Uma realidade concreta antagônica à promessa de uma vida melhor
a partir do estudo e do trabalho. Também observamos uma assimilação de direitos básicos,
que foram conquistados neste período de transformação, entre eles, o direito à juventude. Um
ideário de liberdade democrática aliada à noção de desenvolvimento pessoal por meio de
políticas públicas criou ambiente para transformação dos comportamentos destes jovens,
mesmo em um período no qual
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A ofensiva do capital significou a vigência da ideologia do individualismo na vida
social. Desvalorizam-se práticas coletivistas e os ideais de solidarismo coletivo nos
quais se baseavam os sindicatos e os partidos do trabalho e disseminam-se na cultura
cotidiana, influenciada pela mídia, publicidade e consumo, os ideais de bem-estar
individual, interesse pelo corpo e os valores individualistas do sucesso pessoal e do
dinheiro. É nesse mesmo contexto histórico-cultural que ocorre a degradação da
política, no sentido clássico, e a corrosão dos espaços públicos enquanto campo de
formação da consciência de classe contingente e necessária, e, portanto, do em si e
para si da classe social como sujeito histórico. (ALVES, 2013, p.94).

Este panorama, que também aparece nos trabalhos de Groppo (2017) e Melucci
(1997), marca o ponto de divergência dos sujeitos privilegiados da pesquisa que, contrariando
os condicionamentos da lógica do individualismo, mostram-se como uma resistência à
atomização social. Não queremos dizer que estes jovens não mostram um deslocamento
interessante, sobretudo, no campo das identidades e também da relação com o corpo, mas
queríamos chamar atenção para dois aspectos: a consciência de classe social que permeia seus
discursos, e a fixação deles pela ação coletiva, orientada a partir de ideais de solidarismo. Isso
não significa que este jovem abdicou das reivindicações pelo bem-estar social. Outros
trabalhos futuros podem vir a mostrar-nos o quanto de liberalismo carrega o comportamento
destes jovens que nasceram em tempos de globalização neoliberal, mas vê-se, clara, a
oposição que cerram aos valores dominantes. Ora, se eles pensam em um projeto diferente de
vida, e de sociedade, só podem estar fazendo oposição ao regime hegemônico que, para eles,
dá sinal de falência ao passo que não realizam suas aspirações mais básicas.
Esse fato se evidencia quando Lamarca discorre sobre a experiência de ser um jovem
militante:
Eu acho que a nossa busca (da transformação da realidade) não pode ser só
individual como prega o sistema atual, o capitalismo, o imperialismo. Ele tem que
ser coletivo, eu não consigo me enxergar sem trabalhar na função que seja dos
demais seres humanos. Sobretudo os jovens. Seres humanos mais coletivos para
construir tudo isso junto. (LAMARCA, ENTREVISTA, 2017).

O jovem militante do Projeto Popular é um jovem que adere a um conteúdo
programático passível de ser incrementado a partir de seus sentidos: o projeto popular para o
Brasil. Pelo que diz Lamarca, este projeto ocorre em oposição ao capitalismo e ao
imperialismo. O projeto é uma carta de intenções de um campo ideológico que tomou força,
principalmente, depois da ascensão da centro-esquerda no poder. O projeto Popular para o
Brasil é, para nós, a radicalização que não ocorreu, nem mesmo com a chegada de um
nordestino operário no poder.
Neste processo de (re) laboração de novos comportamentos ocorre a confluência entre
movimento e sujeitos. Este fato ilustra o caso de Milton, que se aproximou do Levante,
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principalmente, por se afeiçoar à forma de que favorece a prática – que será explorada na
próxima categoria. Para o jovem,
As nossas boas ideias por si só não movem, não transformam, elas não fazem nada.
E conhecendo o Levante Popular da Juventude foi u movimento em que eu me
identifiquei, com a linha, com o projeto de Brasil (...). Assim, com a proposta do
movimento como um todo foi de fato que eu percebi que a organização, que estar
organizado em uma organização junto a um coletivo é uma forma mais eficaz de
conseguir atingir esses objetivos de transformação, de mudanças, eu acho que são
necessários, né? Na cidade que a gente vive, no estado que a gente vive, no nosso
país. Há a necessidade da gente ter essa ação conjunta, coletiva, porque individual
não é suficiente. (MILTON, ENTREVISTA, 2017).

O Projeto Popular figura como uma espécie de resposta radical a um período que, a
partir de Paulo Freire (2008), podemos chamar de sociedade em Transição. Como vimos, no
final da década de 1980 e durante todos os anos 2000, grande parte da esquerda acreditou na
disputa institucional para que, ao se eleger, pudessem realizar as mudanças que o país
precisava. Ao conseguirem, algo foi mudado, mas não substancialmente, e a luta popular,
crescente no fim da década de 1990, perdia forças, pela falta de ligação entre partidos e suas
bases sociais.
Isso, no entanto, não impediu que essas mudanças fossem percebidas criticamente,
gerando novas bandeiras de luta para os movimentos. A transição da sociedade, que se
aprofundava a cada dia, fez com que estes movimentos reinventassem a maneira de analisar a
realidade e realizar suas ações. Apesar das mudanças ocorridas desde a queda do muro de
Berlim (1991) e das mudanças de ordem econômica, política, cultural e tecnológica, a
reprodutibilidade da vida social ainda continuou dependente das bases da materialidade, e,
apesar das constantes crises, de acumulação e de especulação, o capitalismo continua se
reinventando.
Assim, esperamos ter aproximado o leitor e a leitora dos sentidos que preenchem de
significado a experiência(ação) da juventude do Projeto Popular. Nesta categoria, abordamos
a relação intrínseca entre a vida material e simbólica da juventude, uma categoria social de
caráter dialético, para a qual a transformação (da sociedade) está para a adaptação (em
movimento), bem como a radicalidade (revolucionária) está para a responsabilidade (ética) na
busca por um conjunto mais ou menos harmônico no tecido social, que possa caber a
expectativa de uma vida melhor.
A partir das contribuições de Alves (2013) aproximamos a experiência de vida destes
jovens ao conceito de precariado, que revela as expectativas de uma parcela da juventude que,
por meio da ampliação de direitos, enxerga-se no antagônico jogo entre o progresso e a
ameaça de perda de direitos, do status de escolher. Afastamo-nos do autor no momento em
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que apresentamos um jovem que, forjado nessas condições, expõe-se à militância política
como uma resposta ativa de engajamento, em oposição à alienação apassivadora e opressiva
dos arranjos do capital. É o que ilustra com maestria a fala de Sepé, em sua observação sobre
ser um jovem militante.
Ser jovem militante é... ser um jovem ativo, ser um jovem que vai passar isso pra
outros jovens, ser um jovem que vai estar ligado na política que tá acontecendo no
nosso país e vai sempre se posicionar e sempre trazer isso para outros jovens... é ser
um jovem que tá aliado a vários outros movimentos, pra várias outras
transformações... né... então, vai ser um jovem que vai tá aliado ao MST, ao MAB, a
CUT, ao SINDIUT, ao MAM, ao movimento de mulheres, ao LGBT, o movimento
negro... (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

Os jovens do Projeto Popular são a negação da negação do direito à juventude.
Enquanto a pobreza, a miséria, e a alienação pelo consumo em massa assolam grande parte
desta categoria, nasce uma semente de revolução. São sujeitos que, a despeito de suas
variadas trajetórias, engajam-se em um projeto político que canaliza as frustrações de seu
tempo. Contra o individualismo, põem-se em coletivo, contra a fragmentação, põem-se em
união com outros movimentos sociais, contra o esvaziamento da política, põem-se como
sujeito político preenchendo de valor político a cor, gênero, sua orientação sexual, suas
condições de existência e de resistência.

5.2 O quefazer da Juventude do Projeto Popular
Pois bem, a monarquia é o estrangeiro; a opressão é o
estrangeiro; o direito divino é o estrangeiro. O despotismo
viola a fronteira divina, como a invasão viola a fronteira
geográfica. Expulsar o Tirano ou expulsar o inglês, é, em
ambos os casos, retomar o território. Chega uma hora em
que já não basta protestar; depois da filosofia é necessária
a acção; a viva força completa o que foi esboçado pela
ideia (...).

VITOR HUGO
“Os miseráveis” é uma obra publicada em 1862, expoente do romantismo Francês,
cujo sentimento revolucionário, utópico, transcende as épocas e ainda nos diz muito sobre as
movimentações em busca da justa justiça aos desvalidos, aos desesperados, aos miseráveis.
Expulsam-se os reis, criam-se leis, repúblicas, regimes com o nome de democracia, e depois
de mais de cem anos de grandes e expressivas mudanças no cenário ocidental, ainda resta
muito caminho na empreitada pela plena justiça social, que confira a todos os “deserdados” do
direito à voz, do direito à participação e do direito à sua plena humanidade.
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Antes de iniciarmos a análise do quefazer da juventude do Projeto Popular,
gostaríamos de propor uma reflexão sobre a importância de sonhar outras realidades. Não só
como instrumento de luta política, mas também como um exercício humanização. Candido
(2007) nos chama atenção para um paradoxo de nossa época, que “é profundamente bárbara,
embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização” (p.22). Para o autor,
estamos em um primeiro momento da história em que podemos resolver as grandes
desarmonias, com “máximo viável de igualdade e justiça, em correlação a cada momento da
história” (p.23). Ainda assim, não somos capazes de fazê-lo. Por isso, as utopias seguem
necessárias.
Ainda para o autor do “Direito à literatura” (CANDIDO, 2007), grande parte do que
foi utopia poderia se tornar realidade. Assim como os Direitos Humanos, que “procuram
transformar a possibilidade teórica em realidade, empenhando-se em fazer coincidir uma com
a outra” (p.23). O direito à terra, o direito à moradia e o direito à educação e à fruição, são
exemplos inerentes destas utopias “realizáveis”. Em um contexto de direito à imaginação de
uma vida melhor, menos cinza, o autor coloca a literatura como um direito, pois
1) ela é uma construção de objetos autônomos, com estrutura e significado;) 2) ela é
uma força de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos
indivíduos e dos grupos; 3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive, como
incorporação difusa e inconsciente. (CANDIDO, 2007, p. 31).

Em outras palavras, podemos dizer que a literatura, como elemento humanizante é
composta de uma união entre forma e conteúdo e, em certa medida, atua, mesmo que
inconscientemente, como elemento pedagógico. Estes três aspectos operam em nossas
realidades de maneira simultânea. A literatura é uma construção humana. Ela tem o poder de
organizar sentimentos, visões de mundo, ideologias e, mesmo que de forma hermética, sugere
um “modelo de superação do caos” (p.32). Pela simples (ou complexa) relação com a
organização das palavras em corpo literário. Ela humaniza ao confirmar nos homens e nas
mulheres, valores da grande temporalidade que compreendem o
Exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso
da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor.
(CANDIDO, 2007, p.35).

A literatura é, em certa medida, o legado das ideias, não somente dos autores ou dos
que refletem sobre ela. É o baluarte do direito ao sonho, às utopias. É por isso que os poemas,
por exemplo, são atemporais. É com ela, e com sua refração no real que o direito à utopia
toma forma, nasce do caos, cria e (re) cria realidades. A literatura, em grande parte, é que
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carrega consigo os signos das subjetividades objetivadas em obra. Ela é, ao mesmo tempo,
ideia e ação.
Ideia e ação são duas palavras também presentes no Universo da Educação Popular,
prática político-pedagógica que nasce no seio da valorização do fazer oral do povo, do contar
cotidiano e das práticas de sobrevivência dos sujeitos, que se literalizam em cordéis, em
cancioneiros, em rodas de experiências culturais feitas no chão. Do clamar do sertanejo, ao
grito do “rap” do favelado, e também nas ladainhas das rodas de capoeira que narram a épica
dos afro-brasileiros. A Educação Popular é a arte de se recriar os conhecimentos coletivos no
processo de construção dialógica do saber. É saber fazer política com as crônicas dos
trabalhadores e trabalhadoras, que lavram sua luta cotidiana. A Educação Popular, assim
como a Literatura, coloca em diálogo a vida e o mundo, a construção do humano e do
desumano. O sagrado e o profano, o belo e o grotesco.
A Educação Popular, para a qual não há um método, opera na contramão do
tecnicismo, dando aos envolvidos no processo educativo a necessária liberdade de
organização, sistematização e intencionalização de seus saberes. Ela existe como conduta
contra a domesticação, enxergando humanidade onde muitos enxergam a barbárie. Existe a
partir do compromisso com o oprimido e se dá a partir da relação entre as pessoas e com seus
problemas. Ela é empreitada coletiva de sujeitos, que se sabem, inacabados. A Educação
Popular, assim como a Literatura, pretende captar, no caos vivido pelo povo, nas redes de
solidariedade, nas resistências comunitárias e nos Movimentos Sociais, a forma como esses
constroem seus valores, suas identidades e a forma como se indignam. Suas tramas não
deságuam em produção literária, mas em “tecido social pedagógico-educativo” (ARROYO,
2010, p. 254).
Paulo Freire, (2014), escreve sua Pedagogia do Oprimido a partir da dialética entre a
humanização e a desumanização. Para o autor, a desumanização é um dado concreto da
história que gera distorções na maneira como os sujeitos se percebem e percebem seu destino
por ser mais. Ser mais, nesse caso, é tomar consciência do seu processo de inacabamento no
mundo, percebendo-se como sujeito e não como coisa, e também objetivando o mundo em
que vive. Não basta, contudo, perceber criticamente o mundo; é preciso nele agir em busca da
libertação constante de si e do outro, e de suas realidades concretas. Nesse sentido, urge aos
miseráveis encontrarem caminhos para sua humanização. Ainda para Freire, ninguém melhor
do que o oprimido para compreender a sua necessidade de libertação; mas, ao mesmo tempo,
é preciso uma teoria da ação que o fará reconhecer a necessidade de se lutar pela liberdade.
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Nesse sentido, a luta pela liberdade é uma constante desnudação do mundo e das
estruturas de dominação. Para que isso ocorra, é preciso que esta percepção esteja
sistematizada, organizada e orientada para a desmistificação da realidade a partir da reflexão –
ação – reflexão. Essa seria a práxis de desmistificação da realidade, na qual, ao perceberem-se
como sujeitos no mundo, os oprimidos pudessem engajar-se na luta pela sua humanização,
que não deve cair do céu, como presente ou como um direito divino; mas, sim, fruto de seu
trabalho, seu esforço e seu saber. Ao sujeito dessa práxis, que já conhecemos no capítulo
anterior, denominamos militante. O militante é, antes de tudo, o sujeito que se engaja na luta
pela transformação de si, do outro e de sua história, ocupado de construir seu cotidiano e seu
futuro, em coletividade. Ele é o sujeito do quefazer, no caso específico, do Projeto Popular
para o Brasil.
Para nos aproximarmos dos sentidos sobre o quefazer do jovem militante, iniciamos
nossa análise com as considerações gerais sobre ser militante, que carregam consigo o caráter
propositivo da juventude do Projeto Popular. Assim como na categoria anterior, partiremos
dos sentidos gerais, de vinte e um jovens, para nos aproximarmos dos sentidos específicos dos
jovens da Célula da Pedreira, cuja “ação física deve ser interpretada em atitudes, mas não se
pode interpretar a atitude fora da expressão semiótica”. (BAKHTIN, 2011, p.319). Na busca
pela compreensão das nuances do projeto político que defendem, saltam aos nossos olhos as
palavras projeto, luta, trabalho e transformação social a partir de um projeto político, o
quefazer que nos interessa.
Tabela 5 – O que é ser militante para você?
Ser militante, para mim, é se entregar por completo na construção de um projeto político.
É lutar e disseminar um ideal comum, com empatia e trabalho em equipe.
É lutar para que toda a humanidade usufrua das condições de existência possibilitadas pelo grau atual de
desenvolvimento das forças produtivas e do ser humano.
Eu acho que é entender as contradições da nossa sociedade e ver o nosso potencial de mudar isso, de construir
uma nova sociedade.
O mesmo que ser jovem (risos)
Ser atuante intervindo na sociedade.
Organizar sua vida para a solução de problemas coletivos.
Acreditar que juntos e organizadamente podemos mudar o nosso entorno para melhor, disputando a consciência
das pessoas e incentivando a mobilização permanente da população.
Lutar pelo que acredito e enfrentar a lógica individualista a partir da coletividade. Tendo sempre como Norte a
libertação do povo.
Significa doação para uma causa coletiva.
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A construção de uma nova sociedade depende de disciplina, dedicação, e de acreditar em um projeto, pra isso ser
militante é uma escolha de vida, que envolve organizar a vida com base no fortalecimento da luta, e de
construção de novas relações entre as pessoas, baseada em fortalecer laços de companheirismo, em cumprir com
tarefas e ver que cada ação concretizada caminha pra mudanças na estrutura, caminha na construção da
revolução brasileira.
Se construir e desconstruir pra construir uma nova sociedade
Participar ativamente de uma causa
ter compromisso com os companheiros, com o projeto e com o povo.
Compreender o compromisso com o projeto popular cotidianamente
Pra mim o verdadeiro militante é aquele ou aquela que ama tanto o seu povo que é capaz de se sacrificar por ele.
É aquele ou aquela que pensa sempre no bem estar da coletividade, antes do próprio bem estar.
O militante é alguém que, movido pelo amor ao povo, se responsabiliza pela organização e se compromete com
ações de transformação da realidade. Ele está disposto a sempre aprender, tanto com através do estudo quanto
por meio da crítica e da autocrítica e é capaz de inspirar e formar novas pessoas comprometidas com a luta do
povo.
Lutar sempre
Unir teoria e prática
É fazer diferença nesse mundo dando uma contribuição de fazer os outros enxergarem outro destino
Fonte: Elaborada pelo pesquisador

Aqui também propomos a leitura da tabela a partir de três tríades que tentam organizar
os sentidos do ser militante. A primeira dimensão está ligada à doação (entregarse/comprometer-se/sacrificar-se). Não raro, a literatura nos mostra a militância como uma
espécie de martírio, no qual o ser militante envolve um desprendimento das relações consigo e
com o mundo para a entrega para o novo. O processo de tomar para si a luta de toda uma
sociedade, na ânsia de combater as opressões que atingem não só os sujeitos que se enxergam
como oprimidos, mas também está dentro dos opressores, revela uma nuance mais subjetiva,
do posicionamento diante do mundo. As palavras sacrifício, a entrega, o comprometimento
remontam a uma espécie de religiosidade dentro da própria militância que, para existir
efetivamente, deve transcender o corpo, a materialidade e deve transformar-se em espírito de
luta. A segunda tríade, revelando uma dimensão concreta do ser militante está em
construir/participar/compreender. Nota-se que nas suas próprias origens, estas palavras
relacionam-se com o “fazer junto”, tomar a parte no todo, e apreender o mundo junto. Daí a
ideia de sujeitos coletivos, que é revelada por meio de suas palavras, e recebem concretude,
dando autenticidade e reunindo discurso e prática. Em uma terceira instância, observa-se a
ocorrência das palavras organizar-se/disciplinar-se/comunicar-se, palavras que estão
inerentes à ação do ser militante. A organização é um imperativo para estas vozes. A
disciplina os afasta de um simples ativismo individual. A partir dela é que se consegue traçar
um plano da ação. Ela organiza os comportamentos, para que os membros possam atuar de
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maneira coerente com as propostas do movimento. E, por fim, a comunicação nos leva à
dimensão do diálogo entre os jovens e dos jovens com o restante do tecido social.
Entre as respostas, podemos caminhar do sentido abstrato ao concreto da intervenção
no mundo. Algumas delas nos parecem ser mais completas, ao revelarem uma identidade
militante que, conscientemente, sabe que para transformar a sociedade é preciso certa
disciplina, dedicação e um projeto político. Ser militante para estes jovens está relacionado a
um tipo de compromisso que, às vezes, requer até mesmo alguns sacrifícios; mas que também
faz a diferença em seu destino. Militar é intervir, organizadamente, a partir de uma mirada
coletiva de resolução dos problemas decorrentes das contradições presentes nas relações
sociais. Há até a aproximação direta entre militância e juventude, como se ser jovem fosse,
inexoravelmente, ser militante. Podemos observar, inclusive, certo dogmatismo presente na
definição para alguns. Termos ainda as expressões ser militante de verdade, ou se entregar
por completo, ou, até mesmo mudar o mundo, que apontam para uma ação de
responsabilização destes jovens, que se dá na militância. Essas informações contribuem para
imaginarmos o horizonte social destes sujeitos, que orienta os valores construídos na
interação, sob nossa hipótese, com o movimento.
Há uma aproximação entre seu repertório e percebemos evidente a relação entre
horizonte e ambiente. A memória do futuro, (Bakhtin, 2011), que é a memória do vir a ser, ou
seja, a orientação para uma transformação do presente. Se perguntássemos para outros jovens,
em outros segmentos sociais ou em outros locais, que não para os militantes do Levante
Popular da Juventude em Belo Horizonte, com certeza teríamos outras respostas. Mas, ao
perguntarmos para estes jovens organizados, obtemos respostas que convergem no seu sentido
mais amplo: o da responsabilidade coletiva e social.
O que orienta estas respostas, aqui, nos parece ser uma cadeia de sentidos que
circulam em seus espaços de lazer, em seus espaços de luta, em sua prática cotidiana e,
também, na sua trajetória educacional e de trabalho. Para nós, esta maneira se se pronunciar
no mundo também nos mostra elementos de práxis: de reflexão/ação em um mundo que pode
ser moldado pelos homens e mulheres. A experiência em ação, como vimos, é o diálogo entre
a objetivação e a subjetivação dos corpos. E no processo de construção das ações, os corpos
que vivenciam o desvelar de um mundo e se colocam, conscientemente, a serviço da
mudança, são criadas imagens, matrizes discursivas, narrativas, que, prenhes de experiências,
transformam o caos das ideias em projeto, em um objetivo, em um movimento no qual “os
oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis com sua
transformação” (FREIRE, 2014, p. 57).
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Na primeira categoria, cuidamos de expressar os sentidos atribuídos pelos jovens ao
ser-estar no mundo. Realizamos um exercício de objetivação de seus sentidos do ser jovem em
movimento-ação. Nesta, cuidaremos de analisar a partir dos passos que fazem os corpos, as
mentes e os corações dos jovens em direção ao quefazer do Projeto Popular para o Brasil, este
que se configura no dizer de Sepé como
Um projeto de país aonde a gente garante uma série de transformações sociais para o
país, onde hoje não existem... cidadania para todos, casa, moradia, acesso à terra,
acesso à agua, soberania nacional, acesso às riquezas nacionais, direito à educação,
saúde, lazer, esporte... então, o Levante tem a militância voltada para conscientizar,
fazer trabalho de base, trazer mais jovens que despertam pra esse processo coletivo,
que juntos a gente pode fazer transformações e garantir pra toda a sociedade a partir
da construção desse projeto de país, de transformação para todos (SEPÉ,
ENTREVISTA, 2017).

Por meio das palavras de Sepé, adentramos em duas dimensões deste projeto: a
dimensão da intencionalidade: a busca da cidadania, casa, moradia, acesso à terra, acesso à
água, acesso às riquezas nacionais, direito à educação, saúde, lazer, esporte; e a dimensão
do trabalho, do fazer: conscientizar, fazer trabalho de base, trazer mais jovens, construir esse
projeto orientado para a transformação. Estas duas dimensões relacionam-se intimamente ao
desvelamento das contradições entre ser-humano-mundo. A intencionalidade está relacionada
ao que Freire (2014) chama de “pensar crítico” por meio do qual os sujeitos possam
descobrir-se em situação, é um pensar da própria condição de existir. Os temas colocados por
Sepé são temas gerais das lutas populares engendraras pela tradição da Educação Popular. No
entanto, não basta conhecer sua situação no mundo. É preciso ser multiplicador desta visão do
oprimido. Daí a segunda dimensão: a dimensão do diálogo (ação) sobre estas realidades e a
conspiração para a sua superação, com outros jovens e, consequentemente, com o povo.
Mas como isso se materializa no cotidiano de trabalho dos jovens militantes? Ao nos
aproximarmos do modo como agem, vemos, como parte da expressão real, os sentidos do que
entendem por Projeto Popular e como (re) significam as lutas pela libertação, que pode variar
de acordo com os jovens. O que, muitas vezes, defendem estes jovens, em sentidos práticos,
assemelha-se ao que conhecemos como um Estado de Bem-Estar Social, no entanto, ao
pensarem além das conquistas no plano democrático-capitalista.
A forma como pensam, cuidam, e se inserem em seu contexto é influenciada pelas
contradições das relações entre as pessoas e por uma noção de consciência que está atrelada às
suas práticas culturais e políticas que já viveram. Antes de existir o Levante, existe o jovem
inconformado. Antes de existir o Levante, já existia a Educação Popular e o Projeto Popular
para o Brasil. Nesse sentido, essa forma de ver o mundo é produtora, mas também produto de
um legado que, a despeito de nomenclaturas ou expressões de seus tempos, pensa a
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transformação. É como se houvesse algo maior, uma entidade, algo que se possa nomear
como projeto, ideia, sonho. E há aquilo que dá vida a estes sonhos: a identificação daqueles
que vivem as contradições de sua época e tomam para si a história. Estes são os sujeitoscoletivos. São movimentos, no sentido que aglutinam as expressões vivas. São homens e
mulheres, que, embebidos desta realidade coletiva, transformam-se em multiplicadores da
coletividade. Não é à toa que, entre os objetivos do Levante, podemos destacar:
Formar uma militância que combata a extrema desigualdade social no Brasil.
Formar uma juventude consciente que faça parte de um processo que vai ser
demorado, mas que a gente precisa ir começando a fazer, que é de organização
popular em vários setores, no campo, no sindical, no setor da luta urbana, o Levante
vai formar pessoas que vão atuar nesses momentos de forma militante, com
consciência que o Brasil é desigual, que o Brasil é racista, que o Brasil é machista e
que nós precisamos fazer e organizar e se somar a um processo de resistência.
(ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).

Tomamos a primeira palavra formar como algo abrangente, um instrumento, uma
organização para tornar comum uma causa, uma visão de mundo, uma proposta, uma
estratégia; b) ajuda na elaboração ou implantação de uma intencionalidade implícita ou
explícita; c) faz com que as ações se tornem uma prática, uma ação pensada, a serviço de
determinada proposta (CEPIS, 2012).
Nesse sentido, gostaríamos de aproximar as palavras movimento (organização),
educação (formação), e a ideia de prática político-pedagógica (luta). Pelas palavras de Zumbi,
que se sabe parte de uma categoria histórica, a militância do Levante tem como objetivo
principal organizar os jovens em torno de uma proposta estratégica, que passa pela
conscientização para a organização de resistência. Para o jovem, assim como para outros
integrantes do movimento, estas mudanças serão demoradas e demandam o engajamento de
vários setores da sociedade. Daí a importância do projeto que, pensado como uma proposta, e
não como algo pronto, a ser seguido, assume um caráter de quefazer, e não de receituário.
Podemos ver, aqui, como sentido, o ir começando a fazer, que nos revela o caráter analíticocrítico, em relação à transformação. Também propomos uma leitura do Projeto Popular para o
Brasil como um Movimento Popular, um lugar de soma de forças, no qual
As pessoas aprendem a resolver dificuldades da vida (...). Nesse caminho, nasce a
Educação Popular. Através da Educação Popular as pessoas do bairro ou da favela
aprenderem a transformar suas dificuldades e melhor viver. O Movimento Popular é
a escola viva onde isso ocorre. Mesmo que as pessoas não se deem conta. (FREIRE,
NOGUEIRA, 2014, p. 90)

Essa escola da vida, que coloca ombro a ombro a juventude, os Sem Terra, os Sem
Teto, os Atingidos por Barragens, com suas lutas, é a arena do diálogo entre oprimidos que se
acham em luta. Para Freire, isso se relaciona a não só estar no mundo, mas sim com o mundo.
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Esse caminho, que iniciado na juventude, deve continuar depois, pois, inacabados que são,
objetivam a si mesmos, como seres que devem vir a ser, e ao mundo, como um mundo que
deve vir a ser. Eis uma face da materialização das utopias: a coletivização dos desejos, das
práticas. Não se trata de um pensar-agir consensual, trata-se de um pensar-agir coletivizado.
Eu acho que a nossa busca não pode ser só individual como prega o sistema atual, o
capitalismo e o imperialismo. Ele tem que ser coletivo, eu não consigo me enxergar
sem trabalhar na função que seja dos demais seres humanos. Sobretudo dos jovens.
Seres humanos mais coletivos pra construir tudo isso junto (...). Atualmente, ele (o
Levante) tem capacidade de influenciar a vida do jovem que conhece, que vai
participar do movimento, que vai enxergar as relações com as pessoas de uma forma
diferente da forma tradicional. A forma tradicional é uma forma individualista e o
Levante mostra para o jovem a possibilidade de se organizar, de fazer uma luta
coletiva, de que os seus irmãos não são só aqueles de sangue. É basicamente isso.
(ENTREVISTA LAMARCA, 2017).

Temos, aqui, uma ilustração de como a ideia de formação e construção coletiva está
para a ideia de formar-se com, e para, revelando a relação axiológico-volitiva no movimento
de desvelamento da sua relação com o mundo. O jovem, ainda, verbaliza uma postura
opositiva a um cenário que, sabemos, é o foco de combate da contradição entre
individualidade e coletividade. Para o jovem, o sistema atual utiliza-se dos valores
individualistas para manter o status quo. Dessa forma, inverter a lógica, para uma construção
coletiva, seria um ponto chave para a utópica transformação dessa realidade. Isso, contudo, só
é possível por meio da educação popular em movimento na construção de um
Modo de participar no qual o ser humano socializado tenta configurar para si mesmo
normas e regras de agir: é autônomo. Sua subjetividade (pessoal e coletiva) é
intersubjetividade. Age pautado por determinações, mas, pela ilógica da utopia, age
de olho além das determinações (FREIRE, NOGUEIRA, 2014, p. 26).

A Educação Popular como projeto, e o Projeto Popular como práxis de uma escola
viva, aparece como carta de ação ao passo que os jovens tomam consciência de que, até
mesmo reunidos em um movimento de juventude, não serão capazes de sozinhos
desenvolverem o processo de conscientização para a mudança. Vejam bem que, ainda neste
momento, não estamos aludindo à comunicação do movimento com as massas, em específico,
mas sim com estes grupos de sujeitos que, já inclinados à mudança, colocam-se a serviço da
formação como uma tarefa política. Este jovem, já coletivizado em sua objetividade, por se
sentir parte de um grupo maior de excluídos precisa ser alimentado por uma estratégia de
poder – coletiva. Isso fica explícito quando em um dado momento da entrevista com Lamarca,
o jovem, ao tentar discorrer sobre as influências que a militância do Levante exerce em sua
vida, assevera
Mas uma coisa que está aí, que eu aprendi com o Levante também, é que os
movimentos não podem estar sozinhos. É por isso que nesse quarto, aqui mesmo,
tem uma porrada de adesivo. Tem adesivo do Sind-UTE, adesivo da CUT, uma
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bandeira da CUT, MST, UNE, MAB. Esses parceiros são realmente essenciais para
ter uma influência nas lutas sociais e transformação do Brasil, né? Nessa revolução
aí, que a gente tanto almeja. O Levante não vai fazer isso sozinho. E é ótimo
participar de um movimento que entende que não é sozinho isso (LAMARCA,
ENTREVISTA, 2017).

Há certa importância histórico-pedagógica no que Lamarca traz à tona. Ao ser
indagado sobre o que pensava sobre os objetivos do Levante, seu olhar percebedor (FREIRE,
NOGUEIRA, 2014) passa pelo quarto da casa de Zumbi e Tereza. Bandeiras, adesivos,
camisetas de movimento, um cenário montado. Os símbolos da luta, o contexto da entrevista,
os temas trazidos pelo jovem nos remetem à essencialidade da coletivização das lutas, não só
para ele, mas também para outros jovens que compartilham desta coletividade. Lamarca não
considera uma luta sua somente as demandas da juventude, mas traz consigo a identidade da
luta pela terra, da luta dos professores, da luta dos demais trabalhadores, da luta dos atingidos
por barragens e das lutas estudantis. Todos os movimentos citados por Lamarca têm um
histórico de envolvimento com a Educação Popular e a construção pedagógica de um projeto
de educação das massas que ainda caminha a passos lentos, mas já não figura somente como
uma utopia carregada pelos intelectuais, descolada da realidade do povo oprimido.
Não dá para dizer que todo jovem do Levante Popular da Juventude seja sem-terra, ou
um desvalido, mas podemos afirmar que a interação entre movimentos faz com que as
experiências sejam expandidas de maneira que, em alguma medida, um jovem reconheça sua
luta como uma luta tão legítima quanto a luta por um pedaço de terra para produzir, ou pelo
direito de se amar quem quiser. Essa face da humanização: reconhecer o direito do outro
como um direito tão igual ao seu não ocorre de maneira descompromissada ou por acaso. Há
um projeto educativo com muitos desafios, pois
Todo projeto educativo tem que ser um projeto de humanização. Isto
implica reconhecer a desumanização, ainda que seja uma dolorosa
constatação. Juntar os cacos da humanidade de tantos milhões de
brasileiros triturados pela injustiça, fome, provocadas pela brutalidade
do capitalismo. Buscar a viabilização da sua humanização no contexto
real, concreto, de Brasil: Este é o desafio pedagógico do Projeto
Popular: recuperar a humanidade roubada do povo. (ARROYO, 2010,
p. 247).

Estes estão ligados diretamente aos desafios do processo de abertura da sociedade
percebidos no seio de sua história por seus homens e mulheres conscientes. Não temos a
pretensão de discutir os inúmeros desafios da luta popular no Brasil. Mas interessa-nos
adentrar um pouco nos desafios colocados ao próprio movimento Levante Popular da
Juventude, em sua escalada pela construção de um projeto coletivo, de um jovem coletivo.
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Esse/a jovem coletivo/a tem como característica principal a percepção de seus papéis:
na história, no movimento e em suas tarefas cotidianas. O imperativo é a construção para a
adesão, cada vez maior, de jovens ao Projeto Popular, o que se explicita na fala de Milton,
Porque não adianta, por exemplo, a pessoa estar dentro do Levante, mas ela não
entender seu papel, não contribuir com os processos, não construir atividades. No
sentido de eu conseguir movimentar o movimento para poder movimentar outros
jovens da sociedade para trazer o movimento ou não, para poder conhecer o que a
gente está fazendo. (MILTON, ENTREVISTA, 2017).

Entender seu papel, contribuir com os processos, construir atividades. Milton é um
jovem adulto, de 29 anos. O tom crítico em sua fala acentua sua adesão pelo movimento, do
qual começou a fazer parte ainda durante a universidade. Milton não vive na Favela, mas
ajuda a pensar aquele território, ao lado de Tereza e Zumbi. Os jovens da célula da Pedreira,
além de pensarem seu território, ainda têm a tarefa hercúlea de traduzir a vivência e o trabalho
na comunidade para o restante do movimento, hegemonicamente composto de jovens
universitários, brancos, de classe média e moradores de outras áreas de Belo Horizonte. Sua
forma de privilegiar em seus comentários os acontecimentos do território e as pequenas
mudanças feitas por este trabalho de formiguinha revela a concepção paciente e processual
sobre a ideia de mudança. A Célula da Pedreira é a célula onde mais se misturam jovens de
territórios diferentes, da cidade e do estado. Falamos aqui de pessoas que se dispuseram a
passar por um processo pedagógico de encontro consigo mesmos e com suas raízes de povo.
É o que podemos perceber nos seguintes enunciados:
E quando a gente tá em um movimento de juventude a gente pode ter as boas ideias
e a força. Mesmo que seja para fazer a diferença pequena agora, e que ela pode
resultar em algo maior depois que a gente nem tenha dimensão. Eu me sinto com a
possibilidade de mudar a vida das pessoas. (ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).
Eu sempre penso assim, então, eu estar na frente territorial eu me sinto que assim eu
dentro do movimento, estou fazendo uma diferença muito grande, e fazendo alguma
coisa que eu acredito, entendeu? Não é.. Superficial, entendeu? Eu me sinto assim
que eu faço a diferença, né e contribuo. (TEREZA, ENTREVISTA, 2017).

Ao compreender essa realidade, os sujeitos veem-se com a capacidade de
transformação. Isso precede a revolução que tanto almeja, e ocupa seu cotidiano, suas
relações, suas escolhas em curto prazo. Isso, talvez, seja a revolução dentro do próprio
sistema de ser dos jovens. Assim, em seu dia a dia, gestam a ideia de que a realidade sócio
histórica “é obra dos homens e que, se assim for, a sua transformação será também obra dos
homens. Isso significa que a sua tarefa fundamental é a de serem sujeitos e não objetos de
transformação” (FREIRE, 2014, p. 63). Afinal, este mundo não se constitui na contemplação,
e sim no trabalho, fato que podemos perceber nas palavras de Zumbi.
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Se a gente acha que vai ter pessoas melhores através de uma educação precarizada,
violenta, muitas vezes, preconceituosas, muitas das vezes, a gente não vai ter, então
se a gente pega a dimensão do movimento, e da juventude em movimento, a gente tá
formando pessoas com mais consciência política, pessoas mais ativas, mais
protagonistas, então pra mim isso é uma área essencial da democracia no Brasil né, a
gente combinar esses três fatores para a democracia, para uma sociedade mais justa,
para um mundo sem opressão e exploração. (ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).

Avançamos com as palavras dos jovens e com as ideias de consciência política,
comportamento ativo e protagonismo. O que Zumbi nos diz revela traços da ação dialógica.
Freire nos ajuda a compreender o processo de criticização da consciência, que é permanente e
deve ser tarefa na busca pela libertação. Para o autor, “na consciência ingênua há uma busca
de compromisso; na crítica há um compromisso; e, na fanática, uma entrega irracional”
(FREIRE, 2014, p.51). Zumbi resume os princípios de sua luta, que se assemelha, em maior
ou menor grau, à dos outros jovens com os quais divide os trabalhos da célula na Pedreira. A
trajetória de Zumbi, coerente com suas assertivas e críticas, corresponde a um quefazer dentro
do movimento, dentro da célula e dentro da comunidade.
Basicamente hoje eu sou responsável pela frente territorial do Levante, onde a gente
atua nas periferias, é também sou responsável dentro do Levante pela coordenação
estadual. A gente faz um trabalho em trinta cidades de Minas Gerais e a gente é
responsável por acompanhar em regiões e eu sou responsável pela região norte (...) e
ao longo da minha trajetória no movimento eu fui responsável pela consolidação
desse espaço de coordenação em Minas Gerias. Entendeu? A minha vinda para Belo
Horizonte se deve a isso. Aí eu era responsável pela consolidação da secretaria
operativa e das coordenações que nós temos para dar conta do trabalho a nível
estadual, né. Então, é isso que eu tô fazendo hoje (...). (ENTREVISTA ZUMBI,
2017).

O sujeito-coletivo precisa desdobrar-se para dar conta da construção de um projeto em
sua materialidade. O compromisso é gerador de um trabalho para si e para o outro, que
orienta, como uma bússola, a forma como percebem o ambiente. A busca pelo compromisso,
o compromisso e a entrega irracional não são categorias estanques. O compromisso, o
trabalho, e as escolhas feitas não impedem que o jovem reflita sobre o caráter
“antipedagógico” em movimento, como já discutido na categoria anterior. Além disso, isso
ilustra as contradições entre vida individual/vida coletiva em movimento. O tom crítico
também serve ao movimento, o que pode ser observado a partir da fala de Tereza, que
acredita
Muito nisso que a gente tem que avançar mais, sabe, tem que buscar ser mais
popular, tem que ter mais representatividade dentro do movimento, mais pessoas
negras, mais pessoas da favela, mais LGBT, entendeu? A frente territorial é uma
construção. Nós estamos avançando na frente territorial em Belo Horizonte mais
agora, entendeu? Porque a gente teve outra experiência, mas a gente não avançou
muito, entendeu? (ENTREVISTA TEREZA, 2017).
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A fala de Tereza retoma o que mencionamos acima como o Levante ser, em sua quase
totalidade (pelo menos até o momento da pesquisa), composto por jovens de classe média,
brancos e estudantes universitários, sobretudo, em Belo Horizonte. Tereza chama atenção
para uma identidade específica da frente territorial que possuía somente a célula da Pedreira:
mais pessoas negras, mais pessoas da favela, mais LGBT34. Há uma dificuldade muito grande
de adesão dos jovens da Favela. No tempo em que estive em campo, pude perceber a
dificuldade de se organizar um processo educativo, nos formatos de reuniões com os jovens
da comunidade. Algo semelhante eu pude anotar em meu caderno de campo
Depois que saímos da casa de Amy (uma garota da qual Tereza tenta aproximação
para trazê-la para o movimento), Tereza comentou algo sobre a dificuldade de
envolver algumas jovens que têm muito potencial de organização, mas precisam dar
conta de outras demandas (CADERNO DE CAMPO, 2017).

O que queremos, com esta reflexão, é expor a dificuldade de um movimento que se
propõe popular, de lidar com seus sujeitos prioritários: os jovens periféricos que precisam
dividir sua vida entre trabalho, estudo, ou bicos. Amy era uma das amigas de Tereza que já
tinha ido a algumas reuniões da célula, mas não havia se fixado no movimento. A garota
estava organizando um baile Funk que ocorreria no dia de encerramento da Nós por Nós. O
evento iria ser no mesmo dia, disputando, mesmo que sem querer, os jovens da favela.
Essa é só uma das dificuldades da organização da Semana, que será tratada com mais
afinco na próxima categoria, quando formos analisar os dados empíricos da semana e os
discursos dos jovens sobre sua construção, e que revela um desafio maior: construção de força
social dentro das comunidades e a partir de sujeitos que carregam as identidades, as histórias e
as resistências das localidades. Não queremos aludir, contudo, que o movimento que os
jovens se propõem a fazer não poderá gerar bons frutos, no entanto, é nítido que, para ter mais
influência na periferia, é preciso que o movimento cresça e se fortaleça nas periferias e
favelas, e não somente nas universidades. Olga, por sua vez, observa e problematiza a
“popularização do movimento”, quando observa:
Agora, pro Levante ter uma influência maior na periferia, ele precisa ainda, se
misturar com a periferia. Penetrar mais na periferia. E isso é uma coisa que a gente
tá caminhando. (OLGA, ENTREVISTA OLGA 2017).

Essa influência maior, essa ideia de mistura e penetração na periferia, remonta ao
caráter pedagógico no movimento que “no interior de determinadas relações sociais que,
trabalhando os indivíduos, tenta criar um homem coletivo” (SOUSA, 1987, p. 128). Estes
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desafios nos transportam para uma dimensão da formação dos jovens que se relaciona ao
processo de educarem-se para a organização das massas, pois não basta somente a
transformação de suas relações consigo mesmos e de percepção do mundo. Vê-se o jovem,
consciente de si, criticizar sua prática e apontar para a necessidade de se incidir mais na
periferia.
Para isso, há um método da ação, cujo objetivo, em linhas gerais, é a adesão dos
jovens a uma realidade na qual a luta coletiva é o combustível de transformações
Então, o Levante ele traz essas transformações e contribui para essas transformações
a medida que suas células vão aumentando, à medida que mais jovens vão aderindo
ao projeto popular, à medida que os mais jovens vão tendo a tomada de consciência
de que a gente precisa dos movimentos coletivos para fazer transformações que são
coletivas. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

O Levante Popular pode não ser o movimento revolucionário sonhado pelos utopistas,
mas ele é, certamente, um polo articulador de um processo de radicalização democrática, que
traduz em suas reflexões os anseios das novas gerações: mais um dos atores sociais que
imprimem e reproduzem o legado da Educação do oprimido. A própria ideia de revolução,
explicada por Olga, traduz este sentimento em:
O Maior objetivo, assim, do Levante, é e é explicitamente, a revolução brasileira.
Agora, a gente tem muito claro que pra fazer uma revolução, a gente precisa de força
social. E o que o Levante busca é criar essa força social. E força social a gente cria
também com laços de amizade, com cultura, com participação, com
empoderamento, dando voz às pessoas, né. Dando visibilidade (OLGA,
ENTREVISTA, 2017).

Essa cultura de resistência ativa tem, em sua identidade, um processo dialógico: ao
não ser puramente ativismo, esvaziado de reflexão crítica, tampouco parece ser abstrata, sem
significado, vai sendo forjada no cotidiano. É práxis-político-pedagógica, que revela o círculo
da inserção crítica dos jovens sobre a realidade opressora. Ao objetivarem-na, percebem-se
atuantes sobre ela e reconhecem-se como força social. Contudo,
Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos, quer
dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um “tratamento” humanitarista,
para tentar, através de exemplos retirados de entre os opressores, modelos para a sua
“promoção”. Os oprimidos hão de ser o exemplo para si mesmos, na luta pela sua
redenção (FREIRE, 2014, p. 56)

Dessa forma, a pedagogia do movimento deve ser uma pedagogia do diálogo constante
entre os oprimidos no processo de sua organização (FREIRE, 2014, p. 57). Assim, por meio
de um tripé organizativo, o Levante constrói sua organicidade, que é a chave de sua
existência. Organização, formação e luta. Tal tripé organizativo guarda semelhanças com a
proposta pedagógico-cultural das práticas de Educação Popular, na qual se articulam duas
dimensões da cultura popular: situação atual/projeto de nova sociedade. O papel do militante,
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nesse sentido, é se apropriar do conhecimento do povo, mas não só. Ele deve compreender o
saber das classes populares: “um misto de protesto/assimilação do saber da classe dominante”
(SOUZA, 1987, p. 147).
O papel dos jovens militantes da Pedreira, como já vimos, tem sido tentar materializar,
essa práxis político-pedagógica na Favela da Pedreira, bem como sistematizar experiências da
vida e da relação com a Comunidade. A experiência da célula, por si só, já revela aspectos
interessantes de seu método: ele visa organizar, grosso modo, um jovem que, a despeito das
suas trajetórias difíceis, tem uma vida marcada pelos problemas da classe popular. Falta teto,
trabalho, educação e comida. Os jovens do Levante, apesar de também pertencerem à classe
trabalhadora, nem sempre são sujeitos atingidos por essas situações. Há também a diferença
em relação à concepção política e formação escolar. Mas ao reivindicarem uma identidade
única de jovem, aproximam-se de outros jovens de perfis diferentes. Isso se converte em um
desafio constante, pois ao se dedicarem às pautas que não são especificamente suas, precisam,
antes, conhecer a realidade na qual se inserem, o que pode ser percebido na seguinte
afirmação:
O trabalho na periferia é, “às vezes invisibilizado, que é pequenininho, que é um
trabalho de formiguinha. Só quem trabalha com movimento territorial sabe o tanto
que é difícil, né? O tanto que é, que é um esforço cotidiano. (OLGA,
ENTREVISTA, 2017).

Há um traço que se repete nos discursos de quase todos os militantes da célula da
Pedreira: a comparação de realidades entre frente estudantil e frente territorial: dois braços
importantes do Levante. Ademais, os jovens revelam alguns desafios que estão sendo
descobertos na medida em que se aproximam das camadas mais populares. O trabalho no
território, mesmo que invisibilizado é necessário, é um compromisso. E cientes desta tarefa,
estes jovens sabem que é preciso engajar-se cada vez mais no movimento de criticização da
realidade, colocando-se a serviço das transformações. Tal compromisso implica
responsabilizar-se pela luta social, o que chamamos de Responsabilidade popular. A
responsabilidade popular deve ser feita de forma organizada, consciente, para que a luta não
se desvie da perspectiva da transformação humano-social; e para que ela não se dissocie das
perspectivas globais do projeto e de novas relações sociais.
Um traço dessa responsabilidade popular, para o qual queremos chamar atenção,
mostra-se explícito na fala de Lamarca,
a gente precisa se deseducar um pouco para aprender com essa galera que se vira
aqui. Essa galera que tem muito menos condição estrutural que a gente e sempre se
virou, sempre deu um jeito e está aí com o sorriso no rosto. Educação? O que a
gente tem de ideia de educação é aquela coisa de escola, de Academia e eu acho que
a educação é muito mais do que isso (LAMARCA, ENTREVISTA, 2017).
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A princípio, a fala do jovem pode parecer até mesmo ingênua. Fora do contexto,
poderia até mesmo parecer que o jovem quis, de certa maneira, romantizar a fatla de
condições do povo. No entanto, o jovem expõe o conceito de Educação o qual se vincula.
Sem, contudo, desconstruir a academia, embora o fato ocorresse em outros momentos de sua
entrevista, o jovem lança como resposta uma concepção de educação que está mais
relacionada à sistematização de como resistem as classes populares, que mesmo com tanto
“progresso”, ainda carecem do básico, muitas vezes.
Participação não é impor, e sim, expor-se. E os jovens expõem-se, em vários sentidos,
ao aderirem à empreitada. O Militante, além de um sonhador de uma nova pedagogia para um
novo mundo, também é um tarefeiro, na medida em que se compromete com a construção do
Projeto, do Movimento, do cotidiano da célula, oferecendo-se em mãos e mentes, nessa
construção. Esse tarefeiro tem consigo a missão de aprender a realidade na qual escolhe atuar,
aprender a sua geografia, a sua política, a sua sociologia, a sua maneira de resolver problemas
e os seus valores mais genuínos.
Sabemos que “há uma exigência intrínseca de organização, tanto de nível de massa
como nível especificamente político, para que a educação na perspectiva da hegemonia
proletária possa se dar” (SOUSA, 1987, p. 130). O Proletário, ou, no nosso caso, o jovem
precariado, vive em maior profundidade o conflito de classes. Porque sua relação com o
Estado é mais sólida. Ele está inserido no sistema capitalista, no sentido em que acessa
relativamente o consumo, a educação, tem períodos de empregabilidade estável, ou vem de
uma família nessa perspectiva. O militante tarefeiro faz as vezes do intelectual orgânico, mas
também deve trabalhar no sentido de tornar-se povo.
No processo de construção de uma pedagogia do oprimido, destaca-se a dialogicidade
e a relação educando-educador, mediada pelos saberes que ambos possuem e problematizam
(FREIRE, 2014). Há duas nuances a serem percebidas no trabalho da célula: parece
importante que haja pessoas que vivam naquele território, visto que, assim, há uma maior
proximidade com a dinâmica do lugar; e há uma diferenciação entre quem é da célula e está
dentro do processo, e quem está fora. Essa dicotomia dentro/fora não parece ser negativa, mas
sim, coloca Zumbi e Tereza como duas lideranças legítimas do movimento para a
interlocução com o território. Tais diferenças ficam explícitas quando Tereza fala sobre sua
célula que, para ela é
Bem diferente da vivência que eu construo aqui junto com o zumbi né, porque a
gente mora aqui, é uma questão de cotidiano de vivência né? (...) a gente tá sempre...
Como a gente tá? A gente tá tipo assim sempre conhecendo a comunidade sabe... A
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gente não traz nada pra aqui, a gente procura saber o que aqui tá precisando.
(TEREZA, ENTREVISTA, 2017).

Ou seja, a jovem parece dar outro status à sua experiência(ação) de quem vive, de
quem propõe-se ao diálogo cotidiano e também nos revela em seu discurso a orientação de
sua práxis educativa: sempre conhecendo a comunidade, não trazer nada para a comunidade
e buscar as necessidades locais. Esta postura nos revela que, além do comprometimento com
um projeto, o militante, ou o educador revolucionário, deve compreender que não “é ‘dono’
do saber, que não devem impor suas ‘verdades’ ao povo, mas que sejam, também, sujeitos que
se educam ao educar” (SCHNOOR, 2010, p. 79).
Esse cotidiano, talvez, seja uma das partes mais ricas e consubstanciais da construção
de um projeto que surja das massas. Indagada sobre os métodos que utiliza para captar a
realidade, sobre como aprende e como os jovens tentam se aproximar da realidade da vida das
pessoas, Tereza responde:
A gente usa muita a vivência, a referência, a rua, sabe? O que as pessoas falam, a
energia do lugar, é, a cultura, o que as pessoas, sabe, gostam, o que as pessoas
(risos), o que é bom fazer aqui, o que atinge. Acho que a gente usa mais esses
materiais, de, conversa, fazer ponte, sabe, ah, vamo ali tá rolando um evento ali e a
gente conhece uma pessoa, depois conhece outra. (TEREZA, ENTREVISTA, 2017).

E neste conhecer o outro, esse fazer ponte, é, senão, o diálogo em seu sentido mais
pleno. Foi assim que, aos poucos, a célula foi conquistando o seu trabalho na comunidade, em
dois eixos
Nossas atividades aqui, a gente vem muito pelo lado da cultura popular, através da
capoeira, do samba e do hip-hop, então a gente articula dois territórios, através né do
trabalho com a cultura. E as pessoas que tão vindo através do trabalho com a cultura
a gente também incorpora elas no trabalho de geração de renda. (ZUMBI,
ENTREVISTA, 2017).

Durante minha observação em campo, eu ouvi relatos em relação ao trabalho de
geração de renda com a produção de camisetas. No entanto, não vi maiores movimentações
neste sentido. Sem sombra de dúvida, o que mais ficou evidente de todo este processo de
investigação dos jovens e de esforço para dar respostas às necessidades dos jovens da
comunidade, foi a capoeira. Assisti a uma oficina de capoeira que costuma ocorrer no
território da favelinha, um dos lugares mais importantes da comunidade, que compõe a
dinâmica do lugar. Mas, dessa vez, ocorreu na quadra de esportes, perto do posto de saúde e
em frente a alguns prédios de conjunto habitacional. O recesso escolar encheu a rua e a frente
da casa de crianças, que foram se aproximando dos jovens, Zumbi e Lamarca, os professores,
e Tereza e Milton, que os acompanhava. Tenho como registro de campo, o seguinte excerto

164

Durante as duas horas em que estivemos tocando instrumentos sem parar, percebi
que muitas daquelas crianças, ao tocarem algum instrumento, sentiam-se
importantes. Algumas iam e voltavam, outras vinham para mexer com quem estava
lá brincando, mas o fato é que a capoeira foi vista por mais de 30 crianças que
estavam ao redor da praça. Foi bonito ver até as que estavam nas janelas dos
predinhos. (CADERNO DE CAMPO, 2017).

As crianças chamam os jovens de professores, sobretudo os que ensinam a capoeira.
Segundo o jovem, seu sonho é dar um berimbau para cada uma das crianças que aprenderem a
tocar. Entre pandeiros e chocalhos, o professor também incentivava as mães a se
aproximarem da roda, para verem a performance dos filhos. Para Zumbi, se aquele momento
da roda de capoeira com crianças tem possibilidade de melhorar ou transformar a relação
entre as crianças e entre as crianças e sua família, a capoeira já cumpre um ótimo papel.
O trabalho com a capoeira talvez tenha sido o sentido mais genuíno do esforço de
reunir identidade, classe, história e opressões dentro desta análise. Em uma conversa informal,
registrei em meu arquivo de campo o que significa, no contexto do trabalho da célula e na
relação com a cultura popular, a capoeira. Para Zumbi, ela “é o símbolo da identidade negra.
Ela foi a luta que levou o negro aos quilombos e foi uma das melhores estratégias de se criar
defesa da comunidade negra, e ainda hoje é” (CADERNO DE CAMPO, 2017).
No entanto, nem Zumbi, nem o resto dos militantes da Pedreira realizam somente este
movimento de conhecer a realidade. É preciso que todo este esforço de interação e
assimilação dos temas, da forma de se organizar e das demandas postas pelo território, os
jovens passam por um longo e robusto processo de formação. Este, que tem mais a ver com a
instrumentalização dos jovens para que o cotidiano não engula a tática a ser construída em
movimento: a organização, a formação e a luta, categorias que se retroalimentam e dão
sustentação a essas ações na ponta, com o povo,
No momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de perceber o
condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram, sua
percepção muda, embora isso não signifique, ainda, a mudança da estrutura. Mas a
mudança da percepção da realidade, que antes era vista como algo imutável,
significa para os indivíduos vê-la como realmente é: uma realidade históricocultural, humana, criada pelos homens e que pode ser transformada por eles.
(FREIRE, 2014, p.66).

Essa realidade histórico-cultural pode ser lida tanto em uma perspectiva macro de
criação de condição para a insurreição dos sujeitos, quanto por pequenas realidades que se
criam para dar concretude à sua realização? Assim, nos acercamos mais da materialidade do
Projeto Popular como um esforço cotidiano de fazer, em um mundo velho, um mundo novo,
por meio da organização, da formação e da luta, que não são apenas lexemas que dão
sustentação à palavra Luta dita pelos jovens; são também estruturas básicas, são fazeres que
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se unem em um exercício pedagógico constante. Fazer reunião, planejar, executar, avaliar,
(re) fazer reuniões estão entre o que o movimento chama de tripé organizativo.
Organização, formação e luta, elas estão ligadas, né... Então pra gente do Levante, a
gente usa muito a expressão que é “ação faz organização”, então pra gente a
formação ela tá no fazer também e no avaliar, então a gente faz, senta e avalia... vê
porque deu certo, vê porque deu errado, ver como pode melhorar, né...então é esse
processo... a gente sempre trabalha nesse tripé, né... Organização, formação e luta...
Então, se formar a partir da luta e se organizar na luta, né... Então, a luta vem como
processo afirmativo e processo organizativo também, né... então essas três coisas
estão ligadas em tudo o que a gente faz...(SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

Para Sepé, a ação faz a organização na medida em que dá movimento organizado às
inquietações destes jovens. Se a ação faz a organização, atentemo-nos para os sentidos dos
jovens sobre suas ações e seus objetivos bastante evidentes de comunicação com as massas, o
que se configura na fala de Milton:
Todas as nossas ações elas tem como objetivo impactar pessoas, atingir a
consciência política dessas pessoas, provocar essas reflexões, colocar as pessoas
para poder pensar sobre isso. E a forma como a gente faz isso, a gente tem um
método de agitação que é a agitação e propaganda que a gente utiliza diversos
elementos da arte pra poder trabalhar política. E a gente acredita que essa... a
agitação e propaganda é um instrumento muito poderoso para você conseguir
impactar a consciência das pessoas, das massas, da juventude. E a partir disso,
impactando pessoas, acumulando forças sociais, trazendo gente pra isso, a gente
consegue influenciando nas lutas sociais no sentido que a gente vai conseguindo
construir lutas, grandes processos que tem um peso, que tem um significado político.
Em processos de disputa são importantes a mobilização popular, essas lutas, essas
ações são muito importantes e decisivas principalmente nos momentos em que a
disputa política sobre projetos, sobre determinas coisas acirra-se. (ENTREVISTA
MILTON, 2017).

O que o jovem nos ilustra pode ser lido como a engenharia empreendida nessa luta. A
agitação e propaganda, ou (Agit-Prop) como denomina o Levante em seus documentos, é um
conjunto de práticas utilizadas como comunicação às/das massas sobre sua indignação e sobre
seu programa político. O termo foi cunhado por teóricos da revolução russa, que acreditavam
na diversificação das linguagens no diálogo com as massas. A Agitação e Propaganda parece
ser uma forma de técnica da linguagem da luta.
À época, o marxista Plekhánov definiu a agitação como “uma ideia que é inculcada
em muitas pessoas e propaganda como muitas ideias que são trabalhadas para poucas
pessoas”. (CAMPESINA, 2007, p. 10). A partir dessa mirada, os revolucionários russos
meteram-se nas artes, na produção cinematográfica, na literatura e na produção de linguagens
para que a população russa se “munisse” de armas culturais para compreender ou mesmo
aderir
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A “técnica” agitação e propaganda, passível de críticas a partir dos desdobramentos da
revolução russa e da dificuldade que as experiências revolucionárias tiveram e têm, até hoje,
foi resgatada pelos movimentos populares na década de 1960, no Brasil, como o Teatro do
Oprimido, de Augusto Boal, ou até mesmo as grandes marchas e manifestações. Os
instrumentos de agitação e propaganda35 estão em um sem-número de tecnologias da
linguagem da luta. Reuniões, discussões, comícios, criação de jornais, apresentações de teatro,
pichação, paródias. Há, contudo, um limitante neste processo de se transformar a luta política
em uma série de manifestações propagandistas. Estas ações figuram como um ponto de
partida para o convencimento do oprimido, no entanto, é preciso que estes se “insiram
criticamente na situação em que se encontram e de que se acham marcados. E isso a
propaganda não faz” (FREIRE, 2014, p. 75). Os jovens do Levante investem grande parte de
seu tempo militante em experiências de agitação de suas pautas, mas também constroem sua
teia pedagógica a partir de outros momentos que dizem formativos.
As reuniões, por exemplo, que figuram como espaços de formação, são tipos de
propagandas que, distante da noção de slogan, à qual tanto se vincula, são espécie de
momentos nos quais a militância se encontra, se forma e reafirma sua luta. A célula, nesse
sentido, é responsável por fazer funcionar este espírito formativo. Além de organizar sentidos
convergentes destes jovens, é o núcleo base de formulação das táticas do movimento. Sobre
as reuniões de Célula, Olga explana
Quando a gente se reúne, assim, é sempre formativo, né? É uma formação de vida,
uma formação em relação a comunidade, não tem, como eu vou explicar? Ela não é
uma formação no sentido formal do termo, né? Mas é, sempre de grande
aprendizado, né? Cada momento que você senta, conversa, escuta a experiência do
outro, outros saberes, outros aprendizados. É uma formação (OLGA,
ENTREVISTA, 2017).

Aqui, formação de vida, uma formação relacional ao contexto em que se vive, aparece
em oposição à formação no sentido mais formal. A formação da vida, ou melhor, o
aprendizado, se dá pela escuta. A escuta a outras organizações, a escuta à história, a escuta
aos elementos da cultura popular. Dessa forma, os jovens veem-se involucrados na sua
própria recriação da história. O excerto a seguir, de Zumbi, exemplifica essa veia recriadora
da participação do jovem:

35

No capítulo dois, ao caracterizarmos o Levante Popular da Juventude, mencionamos algumas técnicas de
agitação e propaganda, como os escrachos, os acampamentos e suas manifestações de rua. Este formato e estas
linguagens estão impressas em muitas de suas ações, e têm como objetivo o diálogo com as massas e também
atuam como um chamariz para uma forma mais dinâmica e heterodoxa do jovem fazer política.

167

Esse ano nós tivemos um espaço de formação que chama Emerson Pacheco e
tivemos esse espaço de formação no inicio do ano e, se for considerar em outros
processos né, eu acredito que o dia a dia aqui é o que mais me forma. Dentro da
periferia, dentro da Pedreira, nas relações que a gente constrói aqui, as histórias de
vida, é... A capoeira, o samba, isso tudo tem sido um processo formativo enorme,
assim né, mas em termos de curso nós tivemos esse e alguns acompanhamentos com
o CEPIS também, que são extremamente formativos. Tivemos quatro ou cinco
acompanhamentos com o CEPIS que são toda a experiência do nosso campo político
desaguada na juventude, assim né, uma coisa impressionante. (ZUMBI,
ENTREVISTA, 2017).

Somente neste excerto, podemos refazer o percurso formativo do jovem – e de seus
companheiros – no ano de 2017, por uma perspectiva cultural e coletiva de sua formação
pedagógica. É comum a criação de símbolos e mitos em grupos de militantes. Nesse caso,
Emerson Pacheco, trata-se de um jovem assassinado em Fortaleza, militante do Levante,
negro e periférico. Seu nome tornou-se o nome de um curso oferecido aos militantes do
Levante de todo o Brasil. A Escola de Formação Emerson Pacheco divide-se em módulos e
aborda questões como o nascimento histórico do Levante, trabalho e exploração capitalista,
educação popular, projeto popular para o Brasil e, por fim, os desafios organizativos do
movimento. As formações oferecidas pelo movimento são assessoradas pelo CEPIS, um
grande produtor de materiais relacionados à Educação Popular e ao Projeto Popular para o
Brasil. O centro acompanha reuniões do Movimento e também visita algumas cidades para a
troca de experiências com os jovens sobre o histórico da Luta e da Educação Popular no
Brasil.
O que nos chama a atenção, no entanto, na fala de Zumbi é o papel formativo que o
jovem confere à sua vivência na Favela. Em é o que mais me forma cabe o samba, cabe a
capoeira e as histórias de vida: alimento básico para o trabalho de aproximação dos jovens
que desenvolvem: a cultura, com as oficinas de capoeira, e a oficina de camisetas
mencionadas também por outro jovem, ao comentar sobre os aspectos formativos que o
marcaram em 2017.
Teve formação, agora lembrei de uma, especificamente formação da célula, que foi
formação em serigrafia. Só que ao mesmo tempo que foi formação, a gente também
foi produzir as camisas, sabe? Então foi bem isso. Ações concretas, por exemplo, eu
venho aqui toda sexta-feira para dar uma força na oficina de capoeira com a turma
aqui. Outra ação concreta que teve é que a gente ajudou na ocupação ali da Pátria
Livre, ocupação por moradia aqui na Pedreira. (LAMARCA, ENTREVISTA, 2017) .

Durante toda a conversa com Lamarca, ficou muito evidente a radicalidade de sua
concepção de formação. O jovem valora todas as manifestações que envolvem a prática. A
ocupação citada pelo jovem foi a mesma ocupação da primeira reunião que tivemos com o
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movimento para tratar da pesquisa de campo. Além da valoração da prática, o jovem cita
outra face da construção de sua consciência:
Quando eu percebi que a galera do Levante, principalmente daqui de BH em que a
maior parte do movimento é do movimento estudantil. Foi o momento onde a gente
abriu mão do fazer política, cuidou das tarefas básicas necessárias como limpeza,
cuidar das crianças que a galera da ocupação estava precisando, para a galera da
comunidade que sempre teve negado esse direito de fazer política. Para que naquele
momento eles pudessem estar fazendo política, estarem construindo a realidade
deles. (LAMARCA, ENTREVISTA, 2017).

A partir de suas palavras, podemos enxergar uma contradição que ronda a relação
entre a ação e a reflexão. Apesar de o jovem valorizar a ação, ao dizer que os jovens abriram
mão do fazer política e se concentrara em tarefas “básicas” para que os moradores da
ocupação pudessem fazer sua política, o jovem deixa escapar a dicotomia prática/ação. Isso
nos leva a uma passagem da obra “Cartas a Guiné Bissau” (FRIRE, 1978) no qual um dos
educadores, ao iniciar sua aula varrendo é indagado por um dos educandos sobre que
momento seria o início da aula. O educador, paciente, lhe disse que a aula já havia começado,
e que o varrer seria o tema gerador, pois a partir daquela situação, criou-se a relação entre o
conhecimento e o contexto dos educandos. Varrer é fazer política. Assim, os jovens, ao
realizar o trabalho braçal no contexto da ocupação, para que os protagonistas da ação falem
por si, também estão fazendo política, pois há trabalho, há ação-reflexão (FREIRE, 2014).
Esta consideração nos leva a pensar sobre como é constituído o conceito de espaços
formativos construídos pelos jovens. Nota-se certa divisão em seu dizer, entre o fazer política
e as tarefas básicas de reprodução da vida. A ocupação, que fica bem próxima à casa de
Zumbi e Tereza foi feita por moradores organizados pelo Movimento de Trabalhadores
Desempregados, que integra o mesmo campo político que o Levante, sobretudo, em Minas
Gerais. Ao estarem lado a lado ao movimento, por justiça, os jovens também revelam a
solidariedade entre os movimentos na construção de fatos políticos que elevem a consciência
dos militantes. A ocupação, nesse caso, transforma-se em ação político-pedagógica, pois
A mudança da percepção da realidade, que não pode dar-se no nível intelectualista,
mas na ação e na reflexão em momentos históricos especiais, além de ser a única
possibilidade de ser tentada, torna-se, como “associado eficiente”, instrumento para
ação da mudança. (FREIRE, 2014 p.77-78).

Algo sobre essa associação eficiente entre a ação e reflexão também pode ser
encontrado na seguinte declaração:
Eu acredito que os espaços de uma reunião são espaços formativos, que os espaços
célula são espaços formativos, você aprende com a fala do outro companheiro, da
outra companheira... Você aprende fazendo, né... Ação, fazendo a organização, aí cê
aprende quando tem uma tarefa e aí cê não sabe executar ela, aí cê não sabe fazer
ela, aí cê vai aprender, vai aprender fazendo, tem um companheiro, uma
companheira, que vai te auxiliar, e aí cê vai aprender a fazer a tarefa, então você
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aprende... Você absorve desde os conhecimentos políticos, da geopolítica do mundo,
geopolítica da sua cidade, geopolítica do seu bairro, no caso... Quando você fala da
frente territorial, né... e como cê aprende a batucar, cê aprende a tocar instrumento,
cê aprende a pintar uma faixa, cê aprende a falar num carro de som, cê aprende a ter
uma melhor oralidade, cê aprende a ter um melhor posicionamento, cê aprende a
conviver com as outras pessoas, então... a formação... eu acredito que ela é contínua,
o tempo todo a gente... Quando se coloca dentro de um movimento coletivo, e se
sujeita aos processos coletivos... se sujeita é uma palavra forte, né?... Se dispõe aos
processos coletivos, você... “tá” em processo de formação... Pra mim, no Levante,
tudo é formação o tempo todo... a gente tá se formando o tempo todo... enquanto
militante enquanto indivíduo, né. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

A educação em movimento faz com que Sepé faça uma distinção dialógica entre
indivíduo e militante. Indivíduo, nesse caso, seria o aspecto subjetivo, individual, das
habilidades pessoais: tocar um instrumento, pintar faixa, melhorar sua oralidade; e militante,
para nós, relaciona-se com a aprendizagem sobre a política, sobre o ato investigador militante
sobre sua realidade, não só de bairro, mas de mundo. Esta é uma face do rico diálogo entre o
local e o global que a vida em movimento proporciona ao jovem que, como diz Sepé, não se
sujeita, mas sim, se dispõe. Vemos, então, como os fazeres em movimento contribuem para o
enriquecimento da compreensão sobre educação, pelo fato de associarem educação e
transformação. Assim, educa-se para transformar e transforma-se a si mesmo e à realidade,
nesta escola da vida.
Freire nos convida a enxergarmos o trabalhador social como alguém que atua em uma
realidade e só pode compreender ou explicar a si mesmo por meio de sua relação com os
outros e com a realidade, e para reconhecer essa realidade, há uma operação a ser feita: “a
ação que provoca uma reflexão que se volta a ela” (FREIRE, 2014, p. 62). Afinal, “Não há
separação entre o ato e saber” (FREIRE; NOGUEIRA, 2014, p. 59). Para os autores, buscar
“soluções populares” é também transformar a relação com o mundo, pois são nestas
mudanças que uma visão de transformação é construída.
Mas a gente também tem que fazer formação à medida que a gente compreende o
espaço que a gente milita, que a gente compreende a realidade as pessoas, que a
gente compreende e que a gente valoriza os saberes populares e que isso também é
aprendizado pra todos nós, e que isso é compartilhado, é uma formação muito
importante, e essencial. (OLGA, ENTREVISTA, 2017).

Estes e estas jovens militantes do Projeto Popular tomam para si o status perigoso de
liderança, ao aderirem a um projeto-ação que prescinde sua organização. Sabem,
humildemente, que são poucos, mas não deixam de expressar em suas palavras o seu ímpeto
libertador e desafiador. Este projeto, que não tem uma receita específica, está imbuído da
disciplina destas lideranças na investigação empírica da história, do comportamento e da
cultura, tanto da juventude, quanto das classes populares, em busca de uma síntese cultural
que consiga associar uma série de conhecimentos político-práticos e a realidade empírica de
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seus sujeitos prioritários. É no caminho entre as reuniões, as assessorias, os espaços
formativos maciços, as práticas culturais locais, as ocupações e marchas que se dá o processo
de politização da realidade concreta para a consciência de sua práxis-político-pedagógica.
Sabemos que não basta, contudo, possuir um projeto de identificação com as classes
dominadas. É preciso que seja realizada a educação das massas para que este processo se
concretize. Talvez seja essa a maior dificuldade do Projeto Popular para o Brasil, em seu nível
mais amplo: fazer a união entre as pequenas revoluções, como as ocupações e o processo de
formação destes jovens, e as lutas cotidianas que se dão no seio da classe trabalhadora. O
coletivo, nesse sentido, é o ator da voz consciente que organiza aspirações inconscientes que,
por meio do método, pode levar os jovens a uma expressão consciente, e coesa, entre si. Essa
expressão será a seguir analisada: a construção da Semana de Solidariedade Nós por Nós
como um exercício educativo para fora do Movimento.
Há um imperante no modo de fazer e de falar destes jovens, que é, inclusive, marcado
em seu movimento discursivo: o fazer é sempre coletivo. Não há transformação pequena ou
grande que não passe pela adesão e pela construção conjunta, seja nas pequenas ações no dia a
dia, seja no modo de compreenderem sua realidade. Todo o seu discurso compreende uma
estrutura organizativa que alude: 1) a união de suas percepções acerca da realidade, e a
constante interação com os movimentos parceiros, ou seja, do mesmo campo político, que
compartilham de um conjunto de traços específicos e gerais que são compartilhados por essa
juventude; 2) o signo da luta de classes, da diversidade e a noção de justiça social são
princípios que os norteiam, em diálogo com a Educação Popular; 3) a certa subversão da
noção tradicional de educação, pois seus grandes referenciais são construídos em uma
tentativa contínua de dialogo entre a realidade na qual vivem, veem e experimentam, e a
realidade da juventude da Favela; 3) a um plano tático que articula as dimensões (organização
– formação – e luta), tríade que dá sustentação ao diálogo entre si e com a juventude da
Favela da Pedreira.
Nesta categoria, pudemos adentrar uma parte do universo de como o jovem militante
do projeto popular pensa sua práxis-político-pedagógica. Seu quefazer, que é uma construção
política, está ligado a um projeto de sociedade que, em outras palavras, apresenta-se como um
projeto de humanização dos oprimidos. A partir da construção diária deste projeto, por meio
do compromisso, da disciplina e de intencionalidades, os sujeitos passam a enxergar a história
como possibilidade, e a educação como ação política capaz de humanização e de engajamento
dos jovens.
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5.3 Juventude em movimento: a pedagogia dos “nós”
O povo tem a força, só precisa descobrir se lá eles não
fazem nada, nós fazemos por aqui.
CADERNO DE CAMPO
Nossos referenciais teóricos eles vêm dessas experiências
da América Latina, que eu falei. E a gente bebe muito da
experiência do Paulo Freire. Que o conhecimento ele é
construído. Conhecimento da pedagogia do oprimido. Esse
processo da construção do conhecimento. Então Paulo
Freire ele se torna uma referência teórica, mas também
todo o processo de luta que eu já citei, os panteras Negras,
os sandinistas, a revolução cubana. Os teóricos ali da
revolução cubana. Fidel, Che. Todas essas pessoas acabam
se tornando referenciais teóricos, mas academicamente
olhando eu diria que nosso referencial é o Paulo Freire, a
partir da pedagogia do oprimido.
SEPÉ

O trecho que abre esta última seção é parte de uma música que ouvi durante uma das
reuniões de preparação da Semana de Solidariedade Nós por Nós. Em “Juventude em
movimento: a pedagogia dos nós”, pretendemos nos ocupar dos sentidos da ação concreta dos
jovens da Célula da Pedreira, e relacioná-los à prática educativa revolucionária de educação
das massas como uma aliada da Pedagogia do Oprimido, já tratadas terceiro capítulo.
De acordo com Sousa (1987) o saber da classe popular, assim como sua situação, é um
modo de protesto/assimilação do saber da classe dominadora. Por isso, no interior das classes
proletárias é preciso que haja um trabalho educativo e sistemático sobre a concepção de
mundo. Este trabalho educativo, grosso modo, passa por três etapas que passam a) pela
indignação com as distorções e com as desigualdades; b) pelo convencimento ideológico; c)
pelo desenvolvimento de aspiração de grandes objetivos na sociedade (SOUSA, 1987, p.
140).
É nesta seara que se situa a pedagogia dos “nós”. Explicamos: a construção da Semana
de Solidariedade Nós por Nós apresenta-se como uma meta-síntese da construção da Frente
Territorial que mobiliza células de todo o Brasil para que, durante uma semana fossem
realizadas ações de diálogo com as comunidades onde o Levante está inserido. Para Sousa
(1987) uma teoria revolucionária somente não se basta; é preciso uma prática revolucionária,
que deve se dar no diálogo com o povo, no sentido de tornar material a transformação
pretendida. Este trabalho, de alta envergadura, não se faz a partir de uma ação espontânea no
interior das classes populares. Como percebemos, o sentir na pele as vicissitudes do mundo
nem sempre se transforma em saber compreender. Este é o motor que move as contradições
entre os educadores sociais (ou intelectuais) e as camadas da classe popular. Para Sousa,
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Como ainda a maioria dos intelectuais tem origem social nos setores inter-médios,
nas chamadas “classes médias”, mesmo que pela opção política de alguns deles,
desejam servir com todas suas forças aos objetivos imediatos e históricos das
camadas populares, não significa que tenham aprendido a se confrontar com elas.
(1987, p. 148).

Ainda como ilustração desta primeira contradição, que diz muito sobre como
interpretamos a Semana de Solidariedade Nós Por Nós: ela é um instrumental construído por
jovens que, de fora de uma realidade sentida pelos sujeitos com os quais pretendem dialogar
e, ao mesmo tempo, propõe-se a fazer os caminhos da conscientização sobre a relação
oprimido e opressor. O ponto de encontro, neste caso, é opressão em seu sentido geral,
também vivenciada por estes jovens, mesmo que de outras formas e em dimensões distintas.
Em certa medida, os jovens em questão também são uma fração de classe trabalhadora. Este é
o ponto de identificação que buscam em relação aos moradores da favela. No entanto, ao
longo do caminho interpretativo, compreendemos que estes jovens foram expostos à
socialização com a política, possuem instrumentais que os ajudam no processo de desvelar o
mundo e que, apesar de lutarem por condições básicas de emprego e estudo, possuem alta
escolaridade e uma posição (cultural e econômica) bastante diferente do que chamamos de
“esfarrapados do mundo” (FREIRE, 2014). Essa condição, inclusive, coloca esta juventude
como fração da classe trabalhadora com mais condições de construir processos coletivos
emancipadores com as massas.
O jogo semântico com a palavra “nós” diz respeito às questões nodais emergentes do
processo de observação desta prática à luz dos princípios pedagógicos aos quais tentam se
vincular os jovens que se colocam em movimento. Os “nós” aqui podem aludir à concepção
pedagógica de educação coletiva, aos nós que compõem o grupo social ao qual se vinculam e
pelo qual lutam, e também os “nós no caminho”, as dificuldades, os desencontros que nos
colocam no debate emergente sobre os desafios de se construir Educação Popular em um
movimento de juventude.
Sabemos que a pedagogia do oprimido só é possível quando se torna encontro entre os
sujeitos oprimidos que, reconhecendo-se como oprimidos, colocam-se a serviço do trabalho
de desvelamento das contradições por meio do diálogo, no qual os homens e as mulheres se
encontram e “solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser
transformado e humanizado” (FREIRE, 2014, p. 109). Sousa, na mesma perspectiva, aponta a
necessidade de mudança na postura dos educadores socais para identificação destes com o
destino das camadas populares.
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Para Sousa (1987), “uma pedagogia da Revolução se caracteriza por uma concepção
da revolução social e da formação do homem social comprometido com a conquista e
consolidação da hegemonia popular” (p. 126). Tal assertiva nos aproxima da própria ideia de
Educação Popular, que para Freire pode ser entendida como um quefazer inspirado no
“esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares” (FREIRE;
NOGUEIRA, 2014, p. 33). De nada adianta ao jovem do Levante tomar conhecimento das
contradições de sua época, se esta consciência não estiver atrelada a um quefazer, como já
tratamos até aqui. A partir destas curtas palavras, podemos fazer o caminho pretendido pelos
jovens: o de fazer com que seu povo descubra a força que tem. Ao colocarem seu corpo e sua
mente em diálogo com seus ideais de transformação social, os jovens engendram
transformações em suas vidas. Suas escolhas, seu comportamento e suas convicções em
construção dizem também sobre o projeto que carregam.
Estes conceitos nos põem a pensar sobre a construção de uma pedagogia da revolução,
na qual deve ser construída:
Uma práxis revolucionária: gnose/política/didática, sem nenhum reducionismo.
Cada um desses aspectos guarda suas especificidades, mas eles se relacionam,
fecundando-se mutuamente. Sua formulação é uma síntese das contribuições das
diversas ciências para o conhecimento das relações sociais capitalistas e da
educação, nessa sociedade, especialmente, se estas entram em crise por suas
contradições internas e externas, em confronto com o contexto histórico e suas
vigências de transformação humano-social. Ou seja, do homem individual e coletivo
na perspectiva da hegemonia proletária (SOUSA, 1987, p. 126).

A pedagogia da revolução é a pedagogia do “coletivo engajado”. É o “se eles lá não
fazem nada, nós fazemos por aqui”. Ainda para o autor, a pedagogia da revolução se
transforma em uma prática de construção de novas relações sociais nas quais o trabalho é um
meio e não o fim da existência humana social. Sousa alia o trabalho ao “poder político
popular, que tende a ser, efetivamente, um poder a serviço da libertação sócio-humana
contínua” (SOUSA, 1987, p. 128). Em consonância com as ideias de Freire e Sousa, chamanos a atenção o método de luta do Levante, que pode ser sintetizado a partir do trabalho de
Prática – teoria – prática. Queremos “conhecer o mundo para transformá-lo”, como
dizia Marx. Esse método evita que a gente cometa dois erros: ficar apenas na prática,
no voluntarismo e na repetição, sem entender o significado daquilo que fazemos. Ou
ficar apenas na reflexão, na teoria, ficar “mais sabidos”, sem saber como usar este
conhecimento. Assim, a formação do Levante está diretamente ligada àquilo que
fazemos todos os dias. (CARTILHA, 2015, p.1).

Assim é que enxergamos a dimensão educativa da ação dos jovens do projeto popular:
uma pedagogia emergente, fruto da reflexão dos problemas de sua época. Para que seu projeto
saia do papel é preciso que se criem condições em diversos níveis e diversas modalidades de
diálogo com as massas, de modo a construir força social. Nesse sentido, observaremos os
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sentidos construídos por dezenove jovens sobre o que significa ser um jovem do Levante, este
jovem que, sabendo-se militante, engaja-se na construção da mensagem-ação de um
movimento social em busca pela mudança de si mesmos, da comunidade, da cidade e do país.
Tabela 6 – O que significa ser um jovem do Levante Popular da Juventude para você?
Ser um jovem que luta pela construção do projeto popular no Brasil. É se indignar com injustiças e lutar pela
unidade na reconstrução da esquerda e do Brasil.
Significa se envolver com causas, aprender e crescer, sem precisar tirar o mérito alheio.
É querer carregar toda a juventude brasileira junto nesse sonho de uma via melhor para a classe trabalhadora.
Ser um jovem que entende que somos classe trabalhadora e que nossa liberdade desse sistema opressor é com
luta, mas luta tem que refletir a nossa arte e cultura. Mostramos o que a juventude tem a oferecer a sociedade.
É se organizar assumir responsabilidades e compromissos com o povo brasileiro, é deixar de ser um indivíduo
para ser um coletivo.
Ser consciente do meu papel na sociedade e dos meus esforços em mudar a realidade.
Buscar ser radical sem ser sectário e buscar com que a minha identidade individual carregue um projeto coletivo
de vida.
Construir um movimento diverso e plural, que dentre os movimentos de juventude é o que vejo com mais
capacidade de representar a juventude brasileira em suas diferentes características, pautando um Projeto Popular
para o Brasil em conjunto com os movimentos do nosso campo político.
É acreditar na revolução socialista.
É estar em um coletivo que anima e organiza os e as jovens na luta, dando um ânimo pra continuar cada dia,
vendo que os laços de companheirismo e de felicidade se fortalecem em cada encontro e em cada atividade.
Significa deixar de ser individual pra ser coletivo e assim se sentir mais, pela vibração que se faz na batucada e
nas ferramentas que utilizamos. É se fortalecer e lidar com contradições pela auto organização de mulheres e
LGBT e saber que em cada canto do Brasil há a mesma a luta.
Unir sociabilidade com projeto de sociedade e mudança pra juventude.
A possibilidade de unir força pra fazer mudanças em nos, na comunidade, cidade e ate no país.
Estar comprometido com o projeto popular para o Brasil.
Ser atuante no processo de luta e conquista de direitos e do povo.
Significa ser um jovem com garra para fazer lutas cotidianas em prol de uma Revolução que podemos não
presenciar em toda sua totalidade ou como gostaríamos, mas que está florescendo aos poucos pelas mãos de
todos nós que militamos. Significa ser um jovem que acredita que a mudança que queremos ver começa por nós,
a medida que combatemos os nossos preconceitos e nos tornamos novos homens e novas mulheres.
O Levante canaliza a rebeldia da juventude e transforma os sonhos individuais em sonhos coletivos. Na
militância cultivamos a mística entre os companheiros e nos responsabilizamos pelos problemas que afligem o
nosso povo. Juntos, somos mais fortes e conseguimos provar que a juventude é também capaz de fazer
formulações teóricas, ser responsável e resolver problemas concretos. Ser jovem no Levante é crescer junto com
companheiros que compartilham a mesma vontade de construir o Brasil do tamanho de nossos sonhos.
Aprendizagem a todo instante.
Ser revolucionário.
Significa ter mais opções para vida e ao mesmo tempo com uma visão mais ampla e melhor das coisas.
Fonte: Elaborada pelo pesquisador
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Os sentidos da pergunta consubstanciam o jovem com o qual estamos trabalhando.
Um jovem que, a partir do processo de conscientização, aproxima-se de uma militância
específica marcada por um projeto e por um território macro de atuação. Dentro destas
respostas, ressalta-se a percepção dos jovens sobre alguns princípios a serem seguidos: a
coletividade, a radicalização (sem ser sectário) e a união com outros movimentos de um mesmo
campo político pela concretização desta luta. De maneira mais específica, este jovem: a)
acredita no signo da diversidade como um atributo que o afasta do sectarismo, do
individualismo e, consequentemente, da intolerância em prol da construção de uma sociedade
mais justa e inclusiva; b) não enxerga sua luta dissociada das relações de opressão de classe,
colocando-se, a partir de uma visão marxista, ao lado de uma classe explorada em seus direitos
e em seus bens materiais; c) percebe-se como um sujeito que tem suas vontades e seus sonhos
coletivizados, na medida em que se integra às práticas do movimento, passando a considerar o
outro, o companheiro, como referência de mudança e de abertura de horizontes sociais
distintos, a partir da socialização das realidades, das práticas e dos sonhos.
Este horizonte social ganha corpo a partir de gestos simples que, somados entre si,
desenham com sensibilidade a maneira como constroem suas ações. É o que fica evidente nas
palavras de Sepé, para quem a Semana Nós por Nós se apresenta como encontro entre mentes e
mãos na busca por traduzir suas denúncias e seus anúncios em ação efetiva, concreta, cultural e
coletiva:
Então, a semana Nós por Nós ela é de formação, ela é, porque a gente tá aprendendo
a fazer um monte de coisa, aprendendo a lidar com a comunidade, aprendendo qual
que é o limite da comunidade, o que a comunidade precisa... Porque não é a gente
que vem dizer o que a comunidade precisa, a comunidade que levanta sua demanda.
Então isso já vem no processo formativo, e isso também é um processo de luta,
porque a gente tá mobilizando e tá mobilizado para garantir essas demandas que a
comunidade levantou, e também organizativo porque a gente faz tudo de forma
organizada, com muita centralidade no que a gente deliberou de forma coletiva... A
partir de reunião de célula, a partir de seminário... Então a semana Nós Por Nós ela é
formação e também ela é luta, então pra gente isso tá ligado. Então a gente tá dentro
desse tripé: organização, formação e luta. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

As palavras de Sepé nos levam, mais uma vez, à educação produzida no interior das
organizações populares. O que o jovem ilustra é o caminho teórico-prático-reflexivo da
própria educação popular trilhado em movimento, mostrando com propriedade o
reconhecimento de que esta experiência é um aprendizado “para aprender a lidar com a
comunidade”. Neste momento, podemos ver que a comunidade não faz parte dos “nós” e está
situada exterior ao movimento.
Sepé sinaliza que houve um “levantamento” prévio das demandas da comunidade
sobre o conteúdo programático da Semana de Solidariedade Nós por Nós. No entanto, a julgar
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pelo lema da Semana, podemos observar outra dimensão da construção da ação política, que
passa por dentro da teoria do próprio movimento. Em sua fala podemos identificar o que
seriam as demandas populares que servem de fomento para a ação. Todas envolvem a criação
de situações-problema como fatos políticos. Esse é um dos sentidos configurados na fala de
Sepé, para quem a Semana
Promove uma consciência que aquele dever é do Estado... E a gente tem cobrando o
estado também... Então a semana “nós por nós” ela vem garantir coisas que o poder
público não garante pela mão da própria comunidade... O lazer, a cultura, a
educação... Muitas coisas que faltam na periferia, muitas coisas que carecem na
periferia... Muitas vezes o poder público tá na periferia só pela repressão do estado,
só pelo braço repressivo do Estado... Né... Muitas vezes falta um SUS nas
comunidades, muitas vezes nas escolas da comunidade tá faltando professor,
faltando cadeira, faltando merenda... Tá faltando tudo, né... Então a semana “nós por
nós” ela vem denunciar isso... E vem organizar... Tá faltando professor? Então, aqui,
ó... Nós vamos organizar ali pra ter professor... Nós vamos fazer aula de reforço...
Nós vamos ali para garantir que na faculdade tenha o preto pobre e favelado... Então
a semana “nós por nós” ela é autoexplicativa... É nós... Povo... Nosso povo
brasileiro, trabalhadores, juventude da periferia... Por nós, mas não nós da periferia
sozinhos, né... Nós da periferia se enxergando enquanto classe trabalhadora e
enquanto povo... Então nós... A periferia como um projeto maior do país, né?
(SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

Esta forma de pensar está relacionada à relação entre as dificuldades da vida e o
Movimento Popular opera como um interlocutor entre as dificuldades e a transformação local
para um melhor viver. “O Movimento Popular é a escola viva onde isso ocorre. Mesmo que as
pessoas não se deem conta”. (FREIRE; NOGUEIRA; 2014. p. 90). Observamos na fala de
Sepé um tom bastante estrutural, evidenciando certa utopia e, de certa maneira, uma
concretude nas ações. Algumas experiências relatadas pelos jovens dão substância a estas
ideias, como, por exemplo, a ocupação que os jovens do Levante fizeram junto do MTD, bem
como outro processo organizativo: a ocupação de uma creche para que as mães da ocupação
colocassem seus filhos para estudar. Estas duas ações não ocorreram como ações da Semana,
mas contam um pouco sobre o território e a ação dos sujeitos em seu cotidiano.
Percebemos na fala de Sepé um intento de relacionar país e comunidade, povo,
juventude e periferia, tentando encontrar pontos convergentes que nos levam à educação das
massas: o apoio ao processo de mobilização e organização das camadas da classe
trabalhadora. O jovem nos oferece um panorama dos problemas vividos e sentidos nas
comunidades pobres do Brasil. Como ação cultural, a Nós por nós carrega em si também uma
necessidade de criticização da realidade. Ela visa partir do ponto local, que são as dificuldades
vividas com a falta de Estado na comunidade, e ao mesmo tempo, conecta estas necessidades
a um projeto maior de país, de identidade do povo, trabalhando questões de valores e de
protagonismo dos trabalhadores.
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Acreditamos que o ponto principal da fala de Sepé não seja sua oposição ao Estado,
mas sim, a urgência em denunciar a subserviência do Estado em relação à classe exploradora,
oferecendo possibilidades dessa mesma classe se organizar para dizer sobre suas próprias
demandas. O jovem nos ajuda a compreender a narrativa contida no processo de análise dos
mecanismos de exploração/opressão que geram a condição de falta de para a classe
trabalhadora que, imersa na realidade opressora, não é capaz de sozinha e sem um método
impor-se contra este status quo.
Em outro plano, a Semana pareceu adquirir um caráter mais simbólico, e não menos
importante para alguns jovens, como Zumbi, para o qual
A gente pega no braço mesmo, até! Como se diz né? Se eles lá não fazem nada nós
fazemos por aqui. Então é a gente pegar e ver a comunidade e a gente agir como
pessoas que cuidam da comunidade né, promovendo uma cultura de paz a união e a
gente mesmo resolvendo os problemas (ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).

Observamos a Semana Nós por Nós como um grande exercício de busca por temas
geradores, ao mesmo tempo em que uma atividade de diálogo com o território, sendo o
processo formativo para os jovens que já militam mais significativo do que para os do
território. Seria a cultura da militância incoerente com a realidade dos jovens, ou a maneira
como é estabelecido o diálogo entre a célula e os jovens da comunidade? Como tem sido feita
a aproximação do Levante com os jovens em busca de seu engajamento? Um dos desafios, já
explorado, é que esta aproximação entre os jovens militantes e os não militantes não passe de
uma grande propaganda que reúna elementos da cultura da favela e, de maneira depositária, se
chegue ao conteúdo político. Em relação à concepção do trabalho feito, Para Tereza, a
Semana assume um caráter de devolução para a comunidade do trabalho que tem sido feito.
A semana nós por nós tem o objetivo de mostrar o trabalho que o movimento
construiu dentro da comunidade-território e criar referência Não de massificar (de)
arrastar os jovens para o Levante. É de criar referência de que tem dentro da
comunidade né o Levante Popular da Juventude, que quer os jovens a ter espaços e
acesso à cultura, lazer, sabe... informação, educação, conhecimento. (TEREZA,
ENTREVISTA, 2017).

Parece-nos um pouco difusa a ideia sobre as necessidades daqueles territórios. Ao
mesmo tempo em que os jovens expressam os objetivos da semana de formas diferentes,
todas elas dialogam entre si no sentido pedagógico das ações da semana. Há um papel
educativo fundamental nos bastidores do Levante, que é a tradução de toda a vivência de
apenas seis jovens a todo o resto do Movimento, o que fica evidente na fala de Olga, para
quem, um dos objetivos que a semana cumpre,
E que talvez é o que a gente perceba mais claro, que é de trazer o movimento
estudantil pra periferia. É de conectar jovens que, que tem muita teoria e pouca
pratica. Que não sabem às vezes como agir no território. E que de repente, tem a
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oportunidade de ter mais contato. De observar algumas coisas. Até de se apaixonar
por um trabalho, e de se inserir futuramente, quando acabar a universidade (OLGA,
ENTREVISTA, 2017).

É fato que os jovens do Levante fazem parte de uma parcela da sociedade com
oportunidades de confrontar as marcas de opressão, por isso podem e deve assumir o papel de
núcleo dirigente (SOUSA, 1987), que tem como tarefa principal construir as sínteses e
retroalimentar o projeto pelo qual lutam, realizando um trabalho de elevação intelectual dos
militantes engajados em movimento, e construir a capacitação das camadas populares,
desvelando as contradições que, em maior ou menor grau, vivem por fazerem parte de uma só
fração de classe: o proletariado. Nesse sentido, não há uma diferenciação de classe entre os
jovens da favela e os jovens do Levante, mas há marcas culturais em suas trajetórias que
fazem com que os jovens, ainda que compartilhem das mesmas opressões, signifiquem de
outras formas.
Para Sousa (1987), sem a organização de grupos que explorem as contradições do
sistema, e sem as camadas populares – as que mais sofrem com a desigualdade –, bem como
sem um projeto político delineado em sua tática e estratégia, não é possível que se construa
uma nova sociedade. Para o autor, “as camadas da classe popular têm que se capacitar para se
tornarem agentes efetivos desse processo de revolução social, de construção de sua
hegemonia através de sua organização de massas e política” (p. 132). Este é um dos principais
desafios de se construir pequenas realidades em oposição ao sistema capitalista.
O tempo é um elemento bastante interessante nesta proposta pedagógica. A Semana de
Solidariedade Nós por Nós faz parte do conjunto de atividades planejadas pelo movimento
durante o ano. Por isso, ela entra na agenda de discussões do movimento desde o início do
ano, o que podemos ver a partir da fala de Zumbi:
Se formos contar assim, vai ter desde um planejamento que a gente fez no início do
ano, onde a gente viu que essa seria a nossa principal atividade do ano e fomos
estruturando os três eixos de trabalho que eu comentei (Cultura, geração de renda e
educação – a oficina preparatória) então a gente fez o planejamento onde no meio
teve um seminário que foi um marco importante, onde a gente reuniu todas as
pessoas interessadas no trabalho comunitário que a gente tá fazendo. Foi um espaço
muito rico, pessoas de várias as áreas de Belo Horizonte, pessoas que tinham
opiniões sobre a comunidade que nem sempre correspondem à realidade. Então a
gente teve um processo também de levar a Pedreira para fora, de levar uma
mensagem diferente da Pedreira, que não é só violência. Contamos lá que aqui é
surgido desde a época da escravidão, contamos lá que aqui é a origem do samba de
Belo Horizonte. E que não é só pra sair no noticiário policial. (ZUMBI,
ENTREVISTA, 2017).

Como podemos perceber, não há formação entre os jovens sem uma conexão
importante à cultura local, sem um trabalho realizado. Zumbi, assim como os outros jovens da
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Célula da Pedreira, tem uma preocupação muito grande com a maneira como os outros jovens
do movimento veem a favela. Pensamos que este aspecto cultural também é de extrema
importância, visto que os jovens do movimento se relacionam com os sujeitos da Favela a
partir de sua inserção no território. A partir desta tríade cultura-economia-educação, os jovens
tentam se legitimar em seu território, colocando-se cara a cara com as dificuldades e os
desafios colocados pelo contexto, o que fica explícito no esforço intencionado de Zumbi, para
quem em uma semana, o movimento tem de fazer algo baseado no que
Acontece ao longo do ano como prática política dentro da comunidade. Então, eu
acredito que a NPN seja um momento de visibilidade e de abrir portas e formar
consciências para uma ação contínua que leve a pessoa à militância, que a motive a
militar (ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).

Ou seja, a eficácia da Semana de Solidariedade Nós por Nós depende tanto de sua
filosofia e preparação como do acúmulo do trabalho realizado com a comunidade no dia a dia
da luta dos jovens. O seminário de preparação para a Semana de solidariedade Nós por Nós
ocorreu no dia 02 de setembro de 2017. Lá, reuniram-se cerca de trinta militantes de Belo
Horizonte para estudar sobre a realidade da Pedreira. Para os participantes entrevistados, ele
foi um elemento formativo indispensável para que fosse realizada essa troca entre quem está
“dentro” da comunidade e quem está “fora”, mas tem interesse em tornar-se parte. Estar
dentro, nesse caso, é assumir não só papel de comunicador dessa realidade para os outros
sujeitos, mas também tornar mais humana a relação do próprio movimento com os moradores
do bairro, criando referências a partir do trabalho em conjunto, do afeto, da interação
cotidiana que Zumbi e Tereza estabelecem com os moradores da comunidade, sem esquecer
que eles também vieram de fora, então, o processo de (re) conhecimento de sujeitos e
territórios se faz uma necessidade constante também para eles. Só assim podem entender a
dinâmica da comunidade, saber com quem falarem e em quem confiarem e em que momento
se devia ou não realizar alguma ação.
A célula dos jovens da Pedreira foi responsável por levar informações da região para
os demais militantes. Contaram a história da comunidade, bem como falaram sobre os mitos
envolvendo a violência.
Foi um espaço muito rico, pessoas de várias as áreas de Belo Horizonte, pessoas que
tinham opiniões sobre a comunidade que nem sempre correspondem à realidade.
Então a gente teve um processo também de levar a Pedreira para fora, de levar uma
mensagem diferente da Pedreira, que não é só violência. Contamos lá que aqui é
surgido desde a época da escravidão, contamos lá que aqui é a origem do samba de
Belo Horizonte. E que não é só pra sair no noticiário policial. E as pessoas se
envolveram através disso, e agora essas pessoas estão envolvidas na semana nós por
nós. Arrumando comida, arrumando apoio, arrumando dinheiro. Então desse
seminário criou-se toda uma rede de trabalho, de organização que a gente vai ver
funcionar no evento do sábado. E aí, ao longo disso a gente fez só o processo de
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acompanhamento dessa rede, depois do seminário e continuamos o nosso trabalho
aqui de articulação, com a associação do bairro, com a escola, com as lideranças
aqui que a gente conhece, grupos culturais, é, enfim, tentando fazer alguma coisa pra
ter visibilidade dentro da comunidade e envolver as pessoas (ZUMBI,
ENTREVISTA 2017).

Criar referência, conhecer a realidade e envolver os jovens. Foi pensando nisso que foi
planejada uma semana com uma metodologia cheia de tarefas e sonhos, aspirações, e um
imenso trabalho que deveria, na ocasião, mobilizar os militantes de toda a cidade. No
seminário, os militantes tiveram a oportunidade de ler o lugar, em sua história e geografia, ler
seus jovens por meio da mediação dos companheiros que vivem no espaço, e também de ter
uma visão diferenciada de um lugar que é criminalizado e marginalizado nas páginas
policiais.
De acordo com uma das relatorias produzidas pelo Levante, como síntese desta
formação, a favela da Pedreira
tem muitas pessoas do interior e um clima de interior, relação mais comunitária.
Essa é a história que se encontra nos livros. Os mais velhos contam que a PPL é
mais velha que BH. Os negros e as negras que conseguiram fugir da escravidão iam
para essa região e ocuparam um lugar que era uma fazenda de um engenheiro
chamado Prado Lopes. O lugar não é um quilombo reconhecido, mas fez parte desse
movimento de tentativa de libertação. Muitas pessoas vieram do interior e se
alojaram ali também. A PPL é retrato de Belo Horizonte. Retrata as desigualdades.
Quem tirou as pedras para construir Belo Horizonte continua na miséria, mas é
possível ver a condição de resistência na PPL36. Lá, há uma dinâmica muito
diferente do centro de BH. (RELATORIA, 2017, p. 1).

A leitura do mundo e a leitura da palavra (FREIRE, 2011). O trecho acima remonta
um pouco ao que foi relatado da história da Pedreira, construída a partir da investigação, do
“boca a boca”, da informalidade das narrativas dos que vivem no local, e tornou-se importante
material para que, como disse Zumbi, os militantes que fossem participar da construção da
semana, pudessem se familiarizar. O diálogo é uma marca evidente de todo o processo, o que
no dizer de Olga se materializa por muitas reuniões com a comunidade:
São reuniões com, fica vivo, com polícia, com várias pessoas dentro da comunidade.
Foram feitas reuniões entre os militantes, pra preparar as coisas, pra dividir tarefas.
Ver coisas práticas mesmo, né. Desde quem compra o pão, quem faz o cachorro
quente. Então assim, é uma semana que demanda muito esforço, assim. E depende
muito das pernas, e de o que que você se propõe a fazer. Já teve semana nós por nós
aqui, que a gente começou a preparar em agosto, pra acontecer em outubro.
Reuniões quase que, toda semana. Fazer festa, arrecadar dinheiro e comprar
material. Então, depende muito do que que você se propõe, do que você se coloca
pra fazer, assim. Esse ano, a gente fez algo mais simples. Mas mesmo assim, sempre
demanda muito trabalho. (OLGA, ENTREVISTA, 2017).

36

Abreviação utilizada pelos jovens para Pedreira Prado Lopes.
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Outra dimensão importante desta “pedagogia dos nós” é que, além do momento de
conhecer a realidade do povo oprimido, ela também cobra uma postura ativa e autônoma na
construção da ação já organizada, na qual os militantes de todo o movimento se inserem para
dar a contribuição específica, o que se configura pelas palavras de Zumbi:
Agora essas pessoas estão envolvidas na semana nós por nós. Arrumando comida,
arrumando apoio, arrumando dinheiro. Então desse seminário criou-se toda uma
rede de trabalho, de organização que a gente vai ver funcionar no evento do sábado.
E aí, ao longo disso a gente fez só o processo de acompanhamento dessa rede,
depois do seminário e continuamos o nosso trabalho aqui de articulação, com a
associação do bairro, com a escola, com as lideranças aqui que a gente conhece
grupos culturais, é, enfim, tentando fazer alguma coisa pra ter visibilidade dentro da
comunidade e envolver as pessoas. (ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).

Nesse sentido, o trabalho político-pedagógico dos jovens da Célula da Pedreira,
dirigentes que são, é capacitar, de um lado os jovens precariados que possuem identificação
com o movimento, e não vivem a realidade da favela, e de outro, os próprios sujeitos da
favela, revelando o quefazer da célula da Pedreira.
Lidar com o grosso do processo né. Então, por exemplo, a questão das oficinas foi as
células exclusivamente que organizou o processo e também que buscou o
envolvimento de outras pessoas para poder contribuir aqui com o território. Da
cultura, foi a célula que pensou as oficinas, que pensou a programação e a partir
disso que também envolveu as outras pessoas na organização e na realização das
atividades (MILTON, ENTREVISTA, 2017).

Como os jovens, até mesmo os que moram na Pedreira, não são daquele território,
percebi que durante o processo de construção da Semana, eles contaram com alguns sujeitos
que foram referência para as ações. Ao mesmo tempo em que tinham o contato das pessoas
envolvidas com o samba, com o pagode e com o funk, não presenciei durante minha
observação nenhum momento em que os jovens conseguiram se encontrar para a construção
conjunta da ação pretendida. Enquanto os jovens da célula dispunham de mais tempo hábil
para o estudo, para as reuniões, para os momentos de confabulação sobre a semana, os
“apoios” estavam trabalhando, ou se organizando para outras atividades. A intenção deste
diálogo, segundo Olga, é
Levar assim, um pouquinho de possibilidades, né. De cultura. E que a própria...
Mostrar isso pra jovens que vêm de fora também. Espaços, então assim, a gente
tinha, por exemplo, queria né, muito, o pessoal do pagode daqui. Mostrar um
pouquinho da cultura que é produzida aqui dentro também, pra fora. E isso pras
pessoas que... Por que todo aglomerado, toda favela produz muita cultura. Que é
muitas vezes invisibilizado, ninguém vê, ou não é valorizado. Coisas muito boas,
muito bonitas. Então, valorar isso, mostrar isso pra outros jovens. Essa é a pegada da
semana nós por nós, também. Que é você também, não querer trazer nada de fora
pra dentro, mas você valorizar o que tá aqui dentro e mostrar pra uma galera que tá
lá fora (OLGA, ENTREVISTA, 2017).
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Dessa forma, percebemos uma abordagem intencional da cultura local como uma
maneira de valorizar os sujeitos. O que Freire chama de temas geradores, ou universo
temático, é justamente identificar no cotidiano, em relação direta com aquela comunidade, as
demandas principais deles por meio do seu “pensamento-linguagem referido à realidade, os
níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo em que encontram envolvidos
seus ‘temas geradores’” (FREIRE, 2014, p. 122). Ocorre que esta busca necessita de
autenticidade e validação da própria comunidade, por isso a importância de se terem cada vez
mais jovens da Favela engajados. Pois é perigoso que os jovens se confundam neste processo
e caiam no isolamento de proporem ações que não terão adesão.
Isso nos coloca a pensar: sem uma organização e um método de reconhecimento do
território, como estabelecer diálogos efetivos, nos quais se possa sair do primeiro momento da
educação emergente, a ampliação do horizonte de compreensão ideológica, envolvendo: a) a
captação de informações acerca de onde vivem, dos sujeitos com os quais convivem, das
forças políticas, das realidades sentidas pelos sujeitos do território; b) a formação, ou seja, a
capacitação dos sujeitos comprometidos com a transformação; c) a sistematização desta
formação e destas informações em forma de ação cultural com foco na modificação das
relações sociais capitalistas.
Assim como aprendemos com a experiência de Guiné Bissau (FREIRE, 1978), a
libertação nacional e a luta contra a imobilização das massas não se faz somente no
movimento de explorar as contradições e criticar a ideologia, no nosso caso, burguesa. É
preciso que seja feito um trabalho que dialogue com o senso comum, que se traduza para a
melhoria de condições de vida, em vários aspectos. Entendemos que os jovens do Levante,
dadas as suas características, utilizam-se da ação cultural para que possam dialogar com as
massas. Este diálogo, contudo, ocorre processualmente, por meio da transformação das
necessidades sentidas de um determinado território em sistematização de práticas autônomas.
Durante toda a semana, houve uma rotina intensa de reuniões da célula, e nenhuma
destas reuniões de planejamento contou com a presença de jovens da comunidade na figura de
dirigente do movimento, evidenciando um nó no caminho, pois se a ação pretendida tem
como filosofia pensar os problemas e as contradições locais, era preciso que outros jovens
estivessem envolvidos nesta construção, até mesmo para legitimar as ações da célula, ou
reorientá-los em relação às demandas dos jovens da comunidade. Até mesmo para que as
referências dos jovens do Levante fossem socializadas e coletivizadas, em um movimento de
diálogo educativo, afinal, há uma linha filosófica, histórica e há uma intencionalidade política
que conduz a Nós por Nós, e isso precisa ficar evidente não só para os jovens acostumados
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com as formações políticas, ou escolarizados. Além disso, no processo de observação tive um
contato muito reduzido com os próprios jovens da favela.
Um dos desafios dessa juventude como movimento popular é fazer com que os jovens
que estão na situação de opressão engajem-se na luta, inserindo-se criticamente na situação na
qual se encontram. O caminho que os jovens da célula da Pedreira desenharam para que a
Semana de Solidariedade Nós por nós fosse construída também por jovens da comunidade foi
envolver algumas pessoas na venda de rifas, e também tentar a articulação com grupos de
samba, pagode e funk. No entanto, parece haver uma dificuldade grande de fazer daquela
rotina dos jovens do Levante algo compartilhado com a juventude da favela.
Um exemplo disso são as oficinas de preparação para o ENCCEJA que foram
frequentadas somente por uma jovem da comunidade depois de Tereza buscá-la em casa, bem
como aconteceu com que outros jovens foram convidados para fazer parte da construção da
semana, mas tinham outros compromissos que os afastaram dos jovens do Levante. Para
Sousa (1987) as pedagogias são frutos do trabalho reflexivo que incide sobre a educação
enxergando-a como atividade mediadora dos acontecimentos sociais. Elas são teorias que
relacionam homem e sociedade. A atividade elaborada pelos jovens possui uma dimensão
política-pedagógica-revolucionária não só porque são jovens com o objetivo de fazer
revolução, mas também pelo seu trabalho técnico de organização/síntese e cooperação para
que tudo pudesse “funcionar” bem.
É o que vemos em:
A semana “nós por nós”... Ela... Bebe na experiência... É importante falar do seu
leito histórico, né... pra entender o que é a semana “nós por nós”... A semana “nós
por nós” bebe no leito histórico dos Panteras Negras... Quando a população negra
não podia ter suas creches, ir nas creches do povo branco... e o povo negro,
organizado nos Panteras Negras, né... Fez suas próprias creches... Bebe da
experiência da revolução cubana... na Revolução Cubana, onde a guerrilha passava
ela construía brigadas de alfabetização, brigadas de saúde... Então, construía algo
com aquela população... Pra então, quando a revolução triunfar, a gente vai ter água,
energia, melhor educação... Né... Pra construir ali... Bebe na experiência sandinista...
e vários processos de luta da América Latina. (SEPÉ, ENTREVISTA, 2017).

Sepé, por meio de suas palavras, nos mostra algo como a essência do projeto que a
juventude carrega: movimentações ocorridas no seio da classe trabalhadora. O saber revelado
pelo jovem remonta à experiência de organização vista em muitos lugares onde houve uma
ruptura entre a prescrição do povo na história e a inscrição do mesmo nos processos de
transformação. Não por acaso, o jovem cita a ideia das brigadas de trabalho, que, como em
Guiné Bissau, tentavam dar conta de sistematizar o conhecimento e o saber do povo em busca
de soluções para os problemas provenientes da revolução. É certo que há uma diferença entre
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problemas ocasionados pelo abandono estatal a lugares e sujeitos da classe popular e os
problemas de um povo em um processo de ruptura revolucionária. Não obstante, também
buscaram, num exercício de leitura do outro, contextualizar o cenário da juventude do local,
afinal, o jovem é o sujeito prioritário da Semana Nós por Nós da célula da Pedreira. É o que
podemos ver a partir das considerações de Milton:
Aqui estamos organizando jovens. Acho que é um momento pra nossa visibilidade
de poder nos fazer conhecer também na comunidade, não só pela juventude, mas
pelo todo, pelas famílias. De ser uma oportunidade de dar uma agitada no todo da
galera que mora por aqui. E de ser um momento também de união e de
confraternização e de festa de todo esse coletivo que mora aqui nessa localidade.
Não é uma coisa que rola sempre, não é uma coisa que está sempre aqui, não tem
muito dessas coisas na Pedreira também né, é muito raro. E proporcionar também
esses momentos para a comunidade é uma coisa muito importante para
fortalecimento de laços, para as relações interpessoais da comunidade. Então é uma
experiência que é rica sob diversos aspectos, tanto para o movimento, mas também
para a comunidade. (MILTON, ENTREVISTA, 2017).

A pedagogia dos nós talvez não tenha, ainda, status de pedagogia revolucionária, mas
mostra-se radical na medida em que reelabora a maneira de se aprender, de se dialogar e de se
construir coletivamente a pedagogia de dentro atrelada à pedagogia de fora do movimento.
Apesar de um dos objetivos serem a criação de referência e engajamento dos sujeitos da
favela, percebemos que cada movimentação dos jovens dentro de seu contexto carrega
consigo uma dimensão revolucionária, pois modifica seu entorno. É fato que é preciso a
ampliação do debate com a comunidade, e a interação dos próprios jovens da favela nos
trabalhos do Levante, o que eu pouco percebi, e que pode gerar outros trabalhos e reflexões
acerca de como aquela população recebe os jovens e se enxerga no processo de engajamento
proposto pelo Levante, sobretudo para estudarmos a aproximação dos jovens de fora de uma
realidade totalmente diferente e de sujeitos que, antes de serem convencidos e aderirem a um
projeto, precisam se identificar, confiar e estabelecer o sentimento de amor de povo. Algum
avanço é percebido neste sentido, sobretudo em relação aos líderes comunitários (que não são
a juventude) com os quais os jovens têm contato. É o que fica evidente na fala de Zumbi:
Quando a gente passa nas casas das pessoas e as pessoas abrem as portas, fazem
com que a gente se sinta cada vez mais da comunidade e dá o retorno para a gente
que é isso que a comunidade precisa, e de repente quando a gente menos espera as
pessoas já estão articulando outras parcerias, já estão nos levando a outros lugares,
já estão nos levando a outras pessoas que podem nos ajudar, articulando
alimentação... Sabe, então tá todo mundo envolvido e a gente não fez isso sozinho, a
gente fez isso através da procura de pessoas que nos levou a outras pessoas, então
essa rede foi construída a partir da ação comunitária. (ZUMBI, ENTREVISTA,
2017)

Um fato curioso foi os maiores aliados dos jovens não serem os jovens: ou são adultos
de meia idade ligados à ocupação Pátria Livre, ou as crianças, que participam das oficinas de
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Capoeira, mas acreditavam que fazer as ações culturais da Nós por Nós no território da
favelinha pudesse oferecer uma situação de interação entre vários jovens da comunidade. No
dizer de Olga, a favelinha é
Um espaço muito próximo dos predinhos do fica vivo, que tem perto do posto (de
saúde), tem umas quadras, é um espaço onde junta a meninada. E que a gente já fez
outros eventos, que dão muito certo, né. Cinema na rua, grafite, já colocamos palco
lá. Já fizemos hip hop lá em cima. Então, assim, é um espaço que a gente conhece
bem. É um território muito nosso, mas que hoje não foi possível (OLGA,
ENTREVISTA, 2017).

Quais são as nuances do diálogo entre os jovens do Levante e os jovens que não são
do Levante, e também vivem na favela? Somado a isso, o dia de execução das atividades
culturais da semana sofreu interferência de conflitos armados na favela. Por isso, para
segurança de todos, os jovens foram orientados a não realizarem as atividades no alto do
morro, onde havia sido a oficina de capoeira, no dia anterior. Infelizmente, não pudemos nos
aprofundar mais nos processos que desencadearam este conflito, não que este fato não seja de
extrema importância e diga muito sobre as dificuldades enfrentadas pela militância que se
propõe a construir processos de resistência em locais violentos. Destaco, aqui, uma
consideração feita sobre esta situação no caderno de campo, onde registrei minhas impressões
sobre a importância de, neste momento, para a sua segurança, os jovens estarem em sintonia
com lideranças comunitárias, que desde o meio da semana alertavam os jovens de que era
preciso cautela com as ações e o horário de atividade das ações da Semana.
O fato de dona Edna chamar os dois para uma espécie de reunião em sua casa
mostra a importância deles e da ação para ela. E a decisão de fazer, não fazer, ou
mudar a programação do dia, de repente, ficou na mão somente dos dois que vivem
ali naquele território. Essa para mim é uma questão concernente ao princípio de que
a célula tem de estar em sintonia com seu território e ser conhecida por pessoas
influentes na região, que possam ajudar os jovens militantes a se orientarem na
dinâmica das relações sociais desenvolvidas naquele espaço. (CADERNO DE
CAMPO, 2017, p. 12).

Zumbi e Tereza passaram por esta preocupação, sobretudo, porque estavam
responsáveis também pelos outros jovens que estariam na favela dali a dois dias e, já no
sábado, junto de Milton, decidiram cancelar o evento no território da favelinha e se reunir fora
da zona de conflito, no espaço de esportes do conjunto IAPI, em Belo Horizonte, aos pés da
favela da Pedreira.
Neste contexto, todo o esforço feito pelos jovens de preparação de alimentos e
brinquedos para as crianças e uma mostra do seu trabalho para a comunidade, teve de ser
redirecionado a partir deste imperativo, que colocaria em diálogo a comunidade e o trabalho
construído pelos jovens do Levante. Ainda assim, o movimento contou com a presença de
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cerca de cinquenta jovens, entre os capoeiristas, os jovens do SLAM e os militantes do
Levante.
Destacamos aqui, duas notas do caderno de campo que remontam a depoimentos de
Zumbi e de Tereza sobre o que se tornou a ação cultural da Semana de Solidariedade Nós por
Nós, para que possamos fazer algumas conjecturas sobre a práxis político-pedagógica do
Movimento. Para Zumbi,
A capoeira organiza-se em torno instrumento e é ainda quando estão sendo
montados que as pessoas vão se aproximando. Por isso, é importante andar com
instrumento, entrar, montar, tocar. E também é importante deixar um instrumento
parado, no caso ontem foi o atabaque. Quando nos demos conta, já havia uma
pessoa tocando atabaque e outro cantando uma ladainha (hinos entoados na
capoeira). Isso faz com que as pessoas se sintam à vontade para escolher
instrumentos. Alguns instrumentos-chave ficam com quem tem mais experiência no
toque. Depois de algum tempo com instrumentos sendo tocados, é hora de chamar as
pessoas para jogar. Duas pessoas começaram a jogar e as outras formam a roda, que
é nutrida pela energia das pessoas e dos instrumentos. Quando começa a roda,
pessoas começam a se aproximar, pelo canto, pelas palmas. Este é o chamariz da
capoeira. Seja de jovens, seja de crianças. A importância da capoeira na nós por nós
foi, apesar de tudo, garantir a identidade negra da favela. Ela foi a luta que levou o
negro aos quilombos e foi uma das melhores estratégias de se criar defesa da
comunidade negra, e ainda hoje é. Dessa forma, a Nós por nós se encaixa
perfeitamente na filosofia da capoeira. A partir dessa junção, a juventude pode fazer
sua defesa, do físico, da mente e do espírito. A roda, a interação por meio do circulo,
a cultura de brincadeira e não guerra, o dialogo corporal é um elemento importante
de união entre iguais, sentimento de coletividade e, consequentemente, de pedagogia
popular. Esperamos, com isso, aumentar o número de adeptos das oficinas de
capoeira que acontecem sistematicamente toda semana na favelinha. (CADERNO
DE CAMPO, 2017, p. 17 – 18).

Como uma grande alegoria da vida em movimento, Zumbi descreve a capoeira e seu
caráter de resistência como uma promessa para a proteção dos jovens que revela o diálogo
entre saber popular e saber teórico-acadêmico, influenciando na elaboração das formas de
representação e de reelaboração simbólica das relações sociais. O jovem mostra aspectos
sobre uma linguagem ao ler a capoeira e sua dimensão dialógica, sobre uma concepção de
identidade: o negro, a favela, a criança, o jovem, que, ao tomarem consciência de seu próprio
processo pedagógico, mune-se (protege-se) fisicamente e espiritualmente. Para Sousa (1987)
a cultura popular é construída a partir do que é vivido e do que é projetado. Isso ocorre não
sem conflitos e superação de sua desumanização. Por isso, a proposta pedagógico-cultural de
uma pedagogia da revolução tem como métodos os mecanismos de ação com os quais contam
as camadas da classe trabalhadora. Para o autor, assim se amplia o saber como conhecimento
e poder de agir. Assim se constrói a educação para a hegemonia popular, que
Deve ser uma criação coletiva de cultura por um grupo de desiguais no início
que vai se homogeinizando no processo educativo, pela produção de um
saber que supere os conhecimentos iniciais. (SOUSA, 1987, p. 152).
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Interessante notar que antes de uma reflexão profunda sobre Cultura Popular e a ação
dos jovens do Levante na Semana de Solidariedade Nós por Nós, inclusive tive dificuldades
para escrever sobre isso. No entanto, percebi que estava munido de um olhar viciado para a
prática educativa, não observando o que emergia das contradições entre o planejado e o
acontecido. Não que aqui estejamos querendo defender a prática dos jovens como educação
das massas em um sentido estereotipado. Por alguns momentos da pesquisa, acreditei que o
engajamento dos jovens estava relacionado à sensibilização para as questões políticas a partir
da denúncia da realidade difícil da favela. Mas, aos poucos, percebi que o diálogo se dá no
fazer do cotidiano, nas pequenas interações. Afinal, relacionar-se intencionalmente também é
fazer pedagogia.
Em relação às contradições em se planejar atividades que não ocorreram os jovens
perdem em objetivos estratégicos, ao não conseguirem reunir várias “tribos” em um mesmo
espaço. Ao mesmo tempo, a capoeira, que tem resistido semanalmente entre as crianças,
parece ser um dos pilares de sustentação do diálogo dos militantes com a comunidade. Talvez
a capoeira, ao lado do funk, do pagode, no alto do morro, tivesse trazido mais para o lugar, no
sentido da riqueza de elementos do povo reunidos em um mesmo espaço coletivo.
Acreditamos que aí reside a sociabilidade juvenil, uma das pautas específicas do Levante
Popular da Juventude.
Talvez o desafio que este cenário nos mostre é descobrir como, pouco a pouco, ocorre
o processo de massificação destas narrativas. Seria a capoeira um elemento a ser assumido
pelos jovens, pela estratégia do movimento, como uma práxis-anticapitalista no seio das
transformações potencializadas pelo Projeto Popular para o Brasil? Seria o mundo novo,
construído por um instrumento que canta, que bate palma, que luta, que resiste, um mundo
utópico de um projeto de nação mais feliz, mais soberano e dono de sua própria terra? O
quilombo, o lugar de solidariedade, o lugar da construção da revolução?
Quando você vê que várias pessoas da comunidade, sabe, sabe a filosofia da
capoeira, e vê alguém puxando isso é, vem com toda uma esperança, sabe, vem com
toda uma ajuda, uma solidariedade para que aconteça pra que eles somem, então,
essas atividades me emocionam muito e me cativam muito a estar aqui perto
(ZUMBI, ENTREVISTA, 2017).

Ainda em uma análise sobre os processos culturais vivenciados em observação,
destacamos o SLAM como um produto cultural que emergiu do contexto da Semana. Este
segundo, apesar de estar relacionado a outro movimento, figurou como importante ator social.
Narro agora um trecho das notas que tomei ao perguntar para Tereza sobre a relação entre
Levante e SLAM.
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Tereza constrói um evento chamado “Sarau V á”, um projeto aprovado por uma lei
de incentivo à cultura do Município de Belo Horizonte. Tereza, e uma amiga (a qual
não conheci), têm a tarefa de construir três eventos desses. No primeiro deles, que
foi na Lagoinha, ela conheceu o pessoal do SLAM, que foi participar do Sarau. Lá
foi feita a ponte para que os jovens fossem à Semana da Solidariedade Nós por Nós.
SLAM é uma batalha de poesias que acontece em todo o Brasil. Ele tem um caráter
de levar a poesia para o Brasil e o mundo. Nessa, os competidores viajam por vários
países também. Agora, rimadores da Pedreira também entrarão no circuito. Tereza
me disse que a temática é de poesia marginal. Os participantes fazem protestos por
meio de suas criações. Todas são autorais. No Evento Nós por Nós, elas inscreveram
os participantes. Cada um deveria ter três poesias prontas e três minutos para recitálas. Quem fica de fora, torna-se jurado que dá notas de 1 a 10. Na Nós por Nós,
Tereza foi quem fez a contagem das notas. Os jurados cortam a maior e a menor
nota e o esquema é de eliminatórias. Quem venceu na Nós por Nós foi a Pietra, que
vai ganhar um vídeo produzido por uma comunicadora militante do Levante para ter
sua poesia divulgada nas redes. Além disso, durante a batalha, algumas pessoas
podiam colocar prêmios no meio da roda. A célula havia combinado de levar uma
blusa do Levante, mas isso não aconteceu.

Assim como a capoeira, o SLAM figura no contexto como uma linguagem que
aglutina jovens que se propuseram ir ao evento para participarem. Também havia dois jovens,
entre eles, que eram da própria Favela da Pedreira, mas não faziam parte do Levante. Se a
capoeira representa a resistência do povo negro e nos traz a ideia de ancestralidade, o SLAM
representa os jovens negros da periferia, as mulheres feministas em sua poesia-protesto
rimada. O conteúdo das rimas entoadas no evento, por si só, seria tema de um trabalho
extenso de pesquisa sobre a difusão das batalhas de rima como uma vertente da luta dos novos
movimentos sociais de juventude. Protagonizado, em sua maioria, por homens e mulheres
negros e negras, os jovens, por meio de suas rimas, denunciam a violência policial, o
machismo, a desigualdade social e também recitando os dilemas da juventude e dos seus
direitos cerceados, bem como suas crises existenciais.
Para a pedagogia emergente, a cultura popular é necessária para que as camadas da
classe popular confiem em si mesmas e na sua organização (SOUSA, 1987, p. 151). Por isso,
só a interação entre duas dimensões da cultura popular: a situação atual (opressão, indignação
e denúncia) e o projeto de nova sociedade (a produção cultural dos jovens do Levante, seu
cotidiano de luta, e o anúncio de um Projeto Popular para o Brasil) pode projetar a revolução.
Em nossa perspectiva, há uma série de dificuldades para que o projeto de nova sociedade seja
transformado em linguagens que sejam compreendidas e reelaboradas pela massa da
juventude. É nesse sentido que a partir da experiência concreta da Semana de Solidariedade
Nós por Nós, relacionamos a pedagogia da humanização (FREIRE, 2014), à pedagogia da
revolução (SOUSA, 1987). A primeira se deve ao reconhecimento da possibilidade de lutar, já
a segunda nos apresenta uma etapa deste método, quando os sujeitos já se fazem militantes
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fazedores do método do desvelar do mundo, desbravando os caminhos da “capacitação” das
massas a partir da educação.
A Educação Popular, uma das experiência(ações) do jovem militante do Projeto
Popular materializa-se em ação coletiva na transformação da sociedade. Ela é um exercício de
organização popular para exercício do poder, ao mesmo tempo em que é síntese de
colaboração coletiva e produção cultural a ser problematizada em movimento. Ela é um
pensar-agir-pensar sistemático que tem como fundação epistemológica a filosofia do
oprimido, um quefazer, no qual a práxis revolucionária somente pode opor-se à práxis das
elites dominadoras. E é natural que assim seja, pois são quefazeres antagônicos (FREIRE;
NOGUEIRA; 2014 p. 169).
Deste modo, o quê está ligado ao projeto estratégico de sociedade, em seu sentido
mais amplo: construção conjunta de vários setores da esquerda popular pela disputa dos
sentidos das transformações que podem ser percebidas pelo povo; e o fazer figura como uma
dimensão tática, no sentido de como corporeificam esta estratégia. Estas duas expressões, em
diálogo, são responsáveis por grande parte das escolhas militantes destes jovens: onde morar,
onde militar, com quem dialogar e a que modo de comunicar e de aprender se vinculam.
Compreender isso passa pela busca do quê em seu cotidiano de luta em movimento refere-se
ao fazer, que está no dia a dia e também é parte da realidade utópica, construída por uma
oposição à distopia na qual se julgam viver, fazendo desta ação orientada para a
transformação uma construção político-pedagógica.
A pedagogia dos nós, portanto, é uma das pedagas feitas entre os oprimidos, na qual o
eu dialógico junto do tu passa a ser, na dialética destas relações constitutivas, dois tu. São os
“nós”, os jovens do SLAM, os jovens do Levante que vivem na Pedreira, os jovens e as
crianças envolvidos na capoeira. São os nós também da grande categoria de proletários com a
qual dividem a mesma opressão vinda do espírito dominador, do colono, do racista, do
machista e do agressor. São os “nós” os “eus” que se fazem coletivo em seus sonhos, em sua
reflexão e sua ação. E são os “nós” os desafios presentes na construção de alternativas de
poder que tirem o nó da garganta de muitos desvalidos que não se sabem com voz.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM DIÁLOGO INACABADO
Ao final desta etapa, depois de compreendermos melhor a juventude militante do
Projeto Popular, seus sonhos, sua práxis no mundo, sua linguagem de luta e os desafios que há
no processo de construção de uma transformação social por meio da educação para o diálogo,
podemos afirmar que a juventude é um lugar social, que prende, mas que oferece
possibilidades de construção de cultura. Em nossos achados, pudemos perceber a juventude
como um período delicado da vida moderna que, em função das desigualdades, não gera
estabilidade para o desenvolvimento de todas as habilidades e competências do mundo adulto.
Esse contexto, atrelado às mudanças na relação capital x trabalho e às inconsistências de
nossa democracia, criam um cenário de condições desiguais entre os jovens. Coexistem,
portanto, inúmeras situações de juventude, algumas mais confortáveis, outras, menos
confortáveis e, deste cenário é que emerge o Levante Popular da Juventude como um ator
político que se propõe à construção de uma matriz reivindicatória do direito à juventude, mas
também do direito a se pensar um projeto diferente de país. A partir deste aspecto, uma das
tarefas de desses jovens é compreender quais são as suas potencialidades e quais as suas
possibilidades de mudança, para que esta ideia transcenda às massas de jovens e possam
desaguar na construção de uma vida mais justa e mais plena e que respeite as identidades
emergentes que são evidenciadas pelos jovens.
Compreender isso, contudo, não quer dizer que esteja somente no jovem a missão de
tomar para si a ressignificação do mundo, no entanto, está na juventude um dos mais
profundos cenários de contradições instauradas pelas distorções de poder: etário, de classe, de
gênero, etc. Ao mesmo tempo, ainda observamos a pouca incidência do jovem no mundo
político-institucional, o que os deixa à revelia das escolhas dos governantes, que insistem em
tratar o jovem como problema, adiantando-se nas leis, nas políticas públicas de educação e
nas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Nesse contexto, os jovens ainda
precisam fazer escolhas importantes que impactam as suas vidas e, consequentemente das
suas famílias de origem ou as que ainda formarão.
A juventude também experimenta uma desigualdade abissal entre ricos e pobres. Estão
na juventude, também, os grupos mais vulneráveis, os negros, as mulheres, homossexuais e
transexuais. E, na contramão de um Estado de bem-estar, o Estado Brasileiro tem se revelado
um genocida, sobretudo, dos jovens negros, uma vez que cerca de setenta por cento dos que
morrem violentamente até os dezenove anos.
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Talvez por este próprio cenário, as expressões de juventude com as quais lidamos no
Brasil são, desde seres idealistas, generosos, criativos e comprometidos com a mudança
social, até sujeitos de problemática apatia ou de distorções morais e comportamentais. Muitos,
alijados da escola regular, são fruto de famílias que vivem em situação precária e são
induzidos, desde cedo, ao subemprego, no qual ficam, por vezes, pelo resto da vida.
Obviamente, isso revela a permanente tensão entre os jovens e a ordem social. Neste contexto,
movimentos sociais como o Levante Popular da Juventude contribuem para levar a outros
jovens uma compreensão total do ser jovem no Brasil. O movimento vem à campo para
politizar a pluralidade de identidades dos jovens, denunciar o futuro roubado pelas relações de
exploração, e anunciar saídas políticas para os conflitos vividos pela juventude.
Encontramos, a partir da dialética da condição juvenil, os limites e as contradições das
concepções de juventude, não negando a categoria juventude em busca da redução das
relações dos sujeitos a simples relações de classe, mas também não incorrendo no erro de
entender a juventude como um momento sem relação com as estruturas da sociedade, como se
fosse um estado de espírito. A partir deste conceito pudemos compreender o processo
organizativo dos jovens, bem como a complexidade dos sujeitos do Levante Popular da
Juventude, construtores da Semana de Solidariedade Nós por Nós na Favela da Pedreira, em
Belo Horizonte. Este jovem, que denominamos juventude militante do Projeto Popular,
carrega consigo as marcas de suas histórias, dos lugares de onde vieram e também das
opressões e dificuldades que carregam.
As histórias destes jovens, em comparação aos jovens da década de 1960, ilustram um
Brasil com uma modernidade – ainda que tardia – mais avançada, mas com problemas muito
característicos de sempre: o capitalismo dependente, a constante ameaça autoritária e os
serviços públicos sucateados. Soma-se a isso, uma nova configuração do mundo do trabalho,
no qual muitos jovens que passaram por um processo de especialização não encontram saídas
sustentáveis prometidas pela própria modernidade. Este é o clima perfeito para o surgimento
de atores políticos como o Levante, um Movimento social, um lócus que possibilita o
encontro de realidades, e é mediatizado por um projeto de sociedade que (re)edita a luta por
libertação nacional. Esta é a conexão destes jovens com os jovens revolucionários que ajudam
a compor a sociologia da juventude e sua relação com os movimentos sociais.
Nesse bojo, os estudos sobre os Movimentos Sociais ganham força em um processo de
deslocamento das pesquisas em ciências sociais, antes muito vinculadas ao Estado e às suas
ações, para as ações coletivas e demais organizações da sociedade civil. As investigações
acerca destes atores geraram três abordagens gerais que, singulares entre si, contribuem para
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pensarmos tendências gerais de ação coletiva na sociedade moderna. Por isso, a necessidade
de investigarmos os movimentos sociais emergentes, sobretudo na última década, de maneira
a contribuir para o campo da ação social. Ao observar-se mudanças nas relações capital x
trabalho, no avanço de direitos civis pelo mundo inteiro, na crescente mobilização pelo direito
à informação e a estar conectado com o mundo todo e, principalmente, sob a égide das
liberdades individuais, o crescimento das lutas identitárias, é preciso que atualizemos a noção
de movimento social revolucionário. Estas novas vozes emergiram, ao passo que ainda não
foram alcançados patamares dignos de igualdade entre os trabalhadores. Isso mostra a
importância de movimentos mistos que façam este diálogo entre estrutura e superestrutura, de
uma forma atenta às transformações comunicacionais, o que demanda uma renovação dos
movimentos em sua forma de dialogar com seus públicos.
Em nossa interpretação, o Levante Popular da Juventude é um Movimento social que
se coloca no cenário emergente como movimento revolucionário, por possuir projeto de país.
No caso deste trabalho, nós nos centramos em específico à caracterização de como é realizada
a agitação das pautas e nossa análise centrou-se nos aspectos pedagógicos de uma ação no
interior da organização, bem como dos sentidos expressos pelos jovens sobre sua experiência
de vida como militante e sobre seu cotidiano. O que pudemos captar do comportamento do
Levante Popular da Juventude, é que ele se vincula aos movimentos latino-americanos, que
lutam pela construção de projetos soberanos de nação que estejam vinculados às necessidades
de seus povos, com isso, sua luta assume contornos anticolonialistas, anti-imperialistas e
anticapitalistas. Essa forma de se organizar, contudo, é face de um modelo baseado na cultura
popular como uma dimensão da cultura de classe, depositando suas atenções na cultura e nas
condições do proletariado. Há, portanto, uma busca incessante pelo signo “povo”, e pela
massificação do movimento, mesmo que seu público partícipe não seja oriundo das classes
populares, no sentido clássico da palavra. Trata-se de jovens de classe média (baixomédia/média/alta), mas com um perfil bastante semelhante.
Outra face do Levante é sua vinculação aos movimentos marxistas, no entanto, sem
uma definição acadêmico-científica. O movimento fica mais bem caracterizado quando
chamado de movimento por libertação que baseia sua batalha discursiva em signos
ideológicos marxistas: a luta de classes, a sociedade dependente, a soberania popular e o
conceito de revolução. No Levante Popular da Juventude, vemos ampliado o conceito de
política para ação cultural, apresentado pelos traços de seu modo de se organizar e de planejar
suas ações. Um exemplo disso é a Semana de Solidariedade Nós por nós, nosso contexto de
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análise, que é um trabalho de síntese coletiva sobre a realidade na qual os jovens se inserem,
observa e critica a juventude desta pesquisa.
Os jovens desta pesquisa fazem parte de uma parcela da sociedade para a qual
utilizamos o conceito de precariado, que é representada por frações da classe trabalhadora que
tiveram acesso, mesmo que reduzidos, a bens culturais e à educação, sobretudo, universitária,
em sua maioria. São jovens que se identificam com as demandas do movimento por seu
caráter contestador e pelas pautas do movimento, que se articulam entre dilemas sofridos pela
juventude de classe média e também pela classe trabalhadora.
Estes jovens também fazem parte de uma esfera política denominada Campo Popular,
que congrega movimentos dos setores da sociedade que reivindicam o direito à terra, o direito
ao trabalho e o direito ao estudo para toda a população brasileira, um caráter forte dos
movimentos populares latino-americanos. O objetivo fim, no entanto, parece ser a luta pela
direção dos meios de produção, mas, a ação momentânea é pautada na construção de
produções culturais que melhorem a vida, e que também abra possibilidades de se questionar
o sistema de desigualdade que rouba os sonhos de muita gente. Observamos como marca
desta dialética a luta pelo direito à juventude na expressão de luta específica e a luta pelo
Projeto Popular para o Brasil na expressão de luta geral.
O estudo de teóricos clássicos nacionais e latino-americanos também é uma marca do
movimento. Sabemos que, assim como todo processo de construção de conhecimento, a
leitura dos teóricos está vinculada a um período histórico, político e também às suas matrizes
ideológicas. Em relação ao projeto de sociedade carregado por movimento e sujeitos,
tentamos aproximar as concepções de mundo dos jovens dos princípios da educação como
prática da liberdade, colocando-os como oprimidos em processo de libertação de si e dos
outros, em busca da conscientização plena, que para Freire (2014) só pode ser conquistada por
meio da tomada de parte do homem no mundo. Por isso, todo processo de educação deve estar
orientado para a tomada de consciência a partir de uma situação experienciada pelo sujeito,
principalmente em relação às opressões: por isso as grandes marchas, as manifestações e as
ações organizadas com vistas ao protesto.
Nesse sentido, entraremos na práxis, ou seja, na prática orientada por um pensar
reflexivo, sobre a luta por direitos que se transforma em processo de conscientização e
aderência dos sujeitos ao processo revolucionário. Isso nos coloca como tarefa central dos
movimentos educar seus integrantes para agirem de acordo com suas necessidades coletivas, e
também dialogar sobre estas demandas sobre a sociedade, educando-a, por consequência. Isso
se relaciona diretamente à adoção de novas estratégias para os movimentos que contribuíram
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na gestação do Levante Popular da Juventude como um ator político capaz de mobilizar a
juventude por direitos. Nesse sentido, temos forte presença dos ideais políticos, filosóficos e
pedagógicos do paradigma da Educação Popular. Sabemos que o sucesso da Educação
Popular no interior das organizações e também como educação social prescinde da existência
de educadores sociais, os quais para nós são os militantes que se assumem fazedores de
mundo e críticos aos modelos prontos.
Freire (2009) utiliza a ideia de tema gerador para aludir às demandas históricas para a
transformação da sociedade brasileira. Estes temas devem ser trabalhados pelos educadores
populares a partir da interação com seus outros, ou seja, de outros jovens/sujeitos oprimidos
para os quais falam e com os quais falam, só podendo ser revelados por eles mesmos, por suas
assertivas, suas negações e suas proposições. Entre o que observamos, está a grande
capacidade que o Levante tem de atrair jovens a partir da pauta do feminismo, da luta
antirracista e do campo LGBT.
Nesta perspectiva, elaboramos nossos instrumentos de captação da realidade e, a partir
da Pesquisa-participante, fomos construindo os materiais interpretativos. Por meio de
questionário, de entrevista e de observação, tentamos construir uma metodologia coesa, com
instrumentos variados. Optamos por estabelecer uma relação dialógica com o universo de
pesquisa, o que nos proporcionou a tarefa de organizar os múltiplos enunciados produzidos
por mim, pelo campo e pelos sujeitos, em seus tons e suas palavras. Isso não sem dores, parte
constitutiva do processo de análise e escrita. Assim tecemos esta pesquisa de um jovemprofessor-militante e suas alteridades que pululam neste trabalho.
Nesse sentido, embebido do processo investigativo e dos discursos dos jovens, pude
construir três categorias de análise que dizem respeito à linguagem da luta empregada pelos
jovens do Levante Popular da Juventude. Esta linguagem da luta pretende responder à nossa
pergunta de partida sobre quais sentidos atribuem à sua condição de ser jovem no mundo, e
como (re) significam sua práxis político-pedagógica em movimento, a partir de sua reflexão e
da sua prática pedagógica em torno da construção de uma ação cultural específica.
Este momento revelou-se uma etapa desconhecida da escrita e nos cobrou uma dose
demasiada de responsabilidade com o que foi dito pelo contexto do campo. Houve momentos
de aproximação e de distanciamento do contexto da pesquisa, em busca constante de uma
tradução ética e estética dos sentidos que por mim foram (re) criados de forma mais verosímil
possível, em relação aos fatos, à procura, sempre, da criticização da realidade observada e
ouvida.
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Dias, noites e madrugadas olhando para uma tela de computador, lendo as entrevistas
transcritas e carregando-as comigo, em um calhamaço de papel, para todos os cantos,
observando minhas anotações no caderno de campo que, infelizmente, não se traduziam, até
um momento bastante avançado da pesquisa, em análises. Escrever sobre o outro é, de certa
maneira, fotografar alguém em um tempo e em um espaço. É eternizá-lo, momentaneamente.
É um exercício cheio de escolhas e renúncias. Se nós somos quem fazemos o mundo com
mãos, mentes e corações, mas somos seres inacabados, é preciso encarar as mudanças que
nossas escolhas implicam, e ter esperança. Toda mudança “implica, em si mesma, uma
constante ruptura, ora lenta, ora brusca, da inércia”. (FREIRE, 2014, p. 61).
Assim, aos poucos, fomos construindo as três categorias de análise que propusemos
para ouvirmos a voz do jovem militante do projeto Popular. Estas são baseadas nas
impressões que tivemos acerca da sua experiência em movimento: a) experenci(ação) do
jovem do Projeto Popular, na qual contribuem autores para pensarmos o jovem e sua condição
social, bem como elementos da experiência que transborda a vida militante destes jovens; B)
quefazer da juventude do Projeto Popular, em que tivemos acesso à dimensão estratégicofilosófica do projeto que estes jovens têm como horizonte ideológico; c) juventude em
movimento: a pedagogia do nós, contribuiu para o estudo sistemático de uma ação cultural a
qual tentamos compreender a partir do conceito de pedagogia emergente, ou pedagogia da
revolução, uma espécie de práxis da Educação Popular, que consiste na união dos sujeitos em
prol da criação de um fato político (FREIRE, NOGUEIRA, 2014) que dê sustentação à sua
teoria da ação dos oprimidos.
O Levante Popular da Juventude é um ator (coletivo), parte de uma rede de outros
movimentos que se constroem a partir de uma estratégia clara: a revolução brasileira. Para
isso, táticas de construção de pequenas realidades são necessárias. Nesse bojo, há uma rede de
movimentos sociais, de formas de atuação e de lutas em conjunto para a construção de um
projeto-mensagem. Propusemos um diálogo entre o global (o projeto) e o específico (o
movimento). Há dois elementos que fazem do texto um enunciado: “a sua intenção e a
realização dessa intenção. As inter-relações dinâmicas desses elementos, a luta entre eles, que
determina a índole do texto” (BAKHTIN, 2011, p. 308). Isso se deu pelo confronto entre os
significados individuais (que já sabemos, não são exclusivamente individuais) e dos
interindividuais, aqueles que são produzidos pelo contexto de interação entre os jovens.
O que os jovens nos revelam é um tipo de conhecimento que não se traduz apenas
pelos livros ou por uma teoria revolucionária específica, tampouco pelo conglomerado de
informações que eles têm acerca da militância, ou de suas próprias vidas. Não queremos dizer
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que o que os jovens revelam se dá somente em função de sua presença no Levante e do
trabalho que realizam. Isso também é importante e vai sendo revelado para nós no decorrer
das interpretações. No processo de construção da Educação Popular, não há uma receita do
que se fazer, mas há um trabalho constante que revela um movimento de se apropriar do saber
produzido pela tradição da luta popular (por isso citar os grandes feitos revolucionários que
privilegiaram o povo como protagonista de mudanças); uma espécie de sistematização dos
principais temas relacionados ao território o qual ocupa (por isso, o trabalho com a cultura da
periferia); e, por fim, a produção (ou ação efetiva) que faça o diálogo entre os sonhos e as
realidades possíveis da vida dos jovens.
Um diálogo efetivo, concreto e que dá a chance de o Movimento reinventar e atualizar
a Educação Popular, ao tecer a sua própria pedagogia, que deve estar relacionada aos intentos
de: a) fortalecer a relação entre os jovens do próprio movimento; b) conhecer, compreender e
refletir sobre seus territórios prioritários; c) empreender o diálogo transformador com os
jovens a partir da ação cultural; d) criar referência entre os jovens e conquistar força social.
É no campo da ação-reflexão-ação, de sua luta, que está o elemento que coroa esta
relação entre sujeito-político e projeto-político: a ação pedagógica dá corpo à ideia de
humanização. João Francisco de Sousa, em sua “Pedagogia da Revolução” (1987), escreve
sobre a emergência de um processo de construção do conhecimento atrelado à transformação
da realidade da classe trabalhadora, orientando para que ela própria fosse apta à direção deste
processo. Isso explica o movimento que vimos dos jovens até aqui. As escolhas, as releituras,
o estudo sobre a realidade, a aproximação com o povo e com seu território, a articulação com
outras formas de luta na construção de um grande tecido, que é o projeto transformador de
sociedade, que transforma, igualmente, o sujeito. Um dos aspectos fundamentais da relação
pedagógica – que representa o confronto entre intelectuais e militantes trabalhadores ou
mesmo o conjunto da classe – é a compreensão da necessidade de separar as ideias nas quais
estes estão envolvidos e inclusive os seus sentimentos imediatos, quase sempre os
sentimentos e as ideias da classe exploradora disseminados. Neste viés, o processo de
educação do oprimido, materializado, sobretudo, nas camadas do proletariado revela duas
dimensões que, a despeito de caminharem juntas, dizem respeito a situações totalmente
distintas da capacitação das classes populares e do que compreendemos como “educação das
massas”.
Cada lugar do Brasil onde há uma célula do Levante é possível que ela aconteça de
uma forma e que tenha proporções que estão muito mais ligadas à relação autêntica entre os
militantes e o território do que ao método, propriamente dito. No entanto, talvez pela própria
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necessidade de explorar as contradições inerentes da juventude o processo de observação da
Semana de Solidariedade Nós por Nós evidencia este engajamento, e revela alguns
paradigmas a serem vencidos no processo de diálogo com as massas, pois ela se propôs, pelo
menos no caso observado, como um processo teórico-prático de construção conjunta com a
comunidade, mas ficou mais evidente o seu caráter formativo para dentro do Movimento. Para
Sousa (1987) todo este processo de preparação da luta exige da liderança a reflexão sobre seu
próprio processo de emancipação intelectual. Isso implica que os jovens estejam engajados
em uma ação e na reflexão desta ação que sejam coerentes com seu tempo e com seus temas.
E isso nós pudemos perceber no diálogo entre a produção cultural da qual são capazes e da
consciência que imprimem nesta engenharia de construção de uma pedagogia da práxis em
movimento.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSSENTIMENTO
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “Juventude em
Movimento: pedagogia entre jovens e práxis política no Levante Popular da Juventude, sob a
responsabilidade do pesquisador Gabriel Teodoro Gomes, e a orientação da Professora Doutora
Bruna Sola da Silva Ramos. Nesta pesquisa, buscamos investigar como se constitui a identidade
de jovem militante social por meio da práxis política do movimento Levante. O Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido será obtido pelo pesquisador antes das entrevistas formais e
informais a serem realizadas por Gabriel Teodoro Gomes com os jovens do Levante Popular da
Juventude. Você participará de uma entrevista registrada em um gravador de voz respondendo,
sob seu juízo, as perguntas efetuadas pelo pesquisador. As gravações serão transcritas e analisadas
pelo pesquisador, podendo ser publicada parte destas transcrições. A identificação, nesse Caso, é
facultativa. Caso você escolha não ser identificado (a), preservaremos seu nome na publicação
desta pesquisa, utilizando nomes fictícios na divulgação da pesquisa. Você não terá nenhum gasto
e ganho financeiro por participar na pesquisa e estará livre para deixar de participar a qualquer
momento sem nenhum prejuízo ou coação. A pesquisa ocorrerá em dois momentos: o primeiro
será durante a semana “Nós por Nós”, por meio de relatos de imagem e som, pela coleta de
entrevistas e por um questionário on-line que busca identificar o perfil dos jovens participantes
destas células. No segundo momento, alguns jovens poderão ser chamados para participarem de
um grupo focal, no qual também serão trabalhadas questões relacionadas às ações que ocorreram
na Semana Nós por Nós e à participação em um movimento social de jovens. Uma via original
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você. Qualquer dúvida a respeito
da pesquisa, você poderá entrar em contato com Gabriel Teodoro Gomes, por meio do e-mail
gabrielteodorogomes@gmail.com; ou pelo telefone (35)991689898.
Declaro que aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente
esclarecido (a).
Assinatura do participante da pesquisa
_____________________________
Aceito ter meu nome divulgado na pesquisa ( ) sim ( ) não
Assinatura do pesquisador
______________________________
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

1. Apresentação (do pesquisador e da pesquisa)
2. Orientações sobre a entrevista (sigilo, termo de consentimento, uso para publicação,
gravação)
3. Cotidiano no movimento
a. Como e por que se deu o seu ingresso no Levante Popular da Juventude?
b. Como se dá seu trabalho no movimento? (divisão de tarefas, responsabilidades).
c. Quais espaços de formação você participou durante este ano?
d. Conte-me um pouco mais sobre sua célula (nome, cotidiano de trabalhos, Formações
realizadas e ações concretas.
e. Quais as atividades mais marcantes para você durante este ano?
f. Como você se sente sendo parte do Movimento Levante Popular da Juventude?
4. Sobre a semana “Nós por Nós”
a. Para você, qual o objetivo da “Semana Nós por Nós”?
b. Quais e como foram as atividades de preparação da Semana?
c. Quais tipos de materiais e quais referências teóricas vocês utilizaram para a preparação e
execução
d. Quais as atividades realizadas por sua célula na semana “Nós por Nós”?
e. Quais ações programadas para sua célula durante esta Semana?
f. Quais são os territórios onde acontecerão as ações?
g. Há alguma ação que envolva militantes de todo o movimento nessa semana? Se sim, quais
e em que território?
f. há outros movimentos ou sujeitos (não organizados) participando da Semana?
g. Qual a relação da Semana “nós Por nós” com a promoção de Cultura e Educação?
h. Que ações explicitam isso, para você?
5. Sobre o Movimento de modo geral
a. Para você, quais os objetivos do Levante Popular da Juventude?
b. Como você enxerga a organização, formação e luta dentro do movimento?
c. Como você acredita que o Levante pode influenciar a vida dos jovens?
d. Como você acredita que o Levante pode influenciar no contexto das lutas sociaise das
transformações no Brasil?
6. Sobre a militância e juventude
a. Para você, como é a experiência de ser um jovem militante?
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b. Como o Levante contribui com isso?
7. Considerações do (a) participante
a) Se você pudesse fazer alguma pergunta nesse questionário, qual você faria?
b) Há alguma consideração sobre Militância, Juventude e o Movimento que você gostaria de
fazer?
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APÊNDICE C – MODELO DE QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL

Pesquisa: perfil do jovem do Levante Popular da Juventude de Belo horizonte

1. Qual sua cor?
2. Idade
3. Gênero cm o qual você se identifica
4. Orientação sexual
5. Grau de escolaridade (no caso de ensino superior, qual o curso cursado ou em andamento?)
6. Com quem você mora?
7. Tipo de moradia (casa própria, alugada, em financiamento)
8. Possui emprego (formal ou informal)
9. Carga horária de trabalho semanal
10. Qual a renda familiar (em salários mínimos)
11. Estado civil
12. Filhos
13. Relação financeira com a família (dependente, dependente parcial, arrimo de família,
independente)
14. Religião
15. Participa de algum programa do Governo Federal?
16. Você se considera jovem?
17. Participa do Levante Popular da Juventude?
18. Qual sua Frente de atuação
19. Como conheceu o Levante Popular da Juventude?
20. Você fez parte da construção da Semana de Solidariedade Nós por Nós?

