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RESUMO 

 

O objetivo de estudo desta tese é compreender como ocorre o processo de formação dos/das 

jovens no Levante Popular de Juventude/LPJ e que atividades são produzidas para 

desenvolver suas ações políticas. O trabalho foi realizado com jovens que compõem o LPJ em 

Fortaleza/Ce. A pesquisa percorreu os caminhos da etnografia, na qual buscou conhecer a 

história do LPJ, a partir da inserção no campo observando os/as jovens em seus movimentos 

de formação, resistência, existência e ação coletiva em suas atividades nos acampamentos 

(nacional e estadual), em atos de rua, reuniões, saraus, encontros e nas redes sociais da 

internet, durante os anos de 2016 a 2018. Na busca em compreender o processo de formação 

do LPJ foram entrevistados nove jovens de modo que algumas questões fossem aprofundadas. 

Para discutir as categorias de Movimentos Sociais, Juventude, Formação, Atividades 

Educativas Emancipadoras e Ação política nos apoiamos nos estudos e reflexões de Tonet 

(2015), Arendt (1999; 1993; 2010), Zibechi (2015), Freire (2005; 2010; 1992), Gramsci 

(1985), Gohn (2017; 2012; 2013), Melucci (2003), Sales (2006; 2010; 2012; 2005; 2018) Pais 

(2003), entre outros/as. O trabalho anuncia que o LPJ é um movimento social de Juventude 

construído pela juventude. Nasce a partir de outros movimentos, vinculados à via campesina, 

mas traz em suas práticas um jeito de fazer a ação política marcado pelas criações juvenis, 

expressas pela arte, a cultura, a irreverência, a criatividade, performances juvenis que atraem 

outros jovens para o movimento. A formação é um elemento importante e permanente que 

possibilita aos jovens desenvolver sua capacidade crítica e reflexiva da realidade e de sua 

condição social e orienta o próprio fazer juvenil militante. O quadro teórico que orienta a 

formação está alicerçado pelo pensamento marxista, nas lutas sociais no Brasil e da América 

Latina. Para o LPJ a formação é indissociável da prática, do agir político, o que permite em 

suas atividades desenvolver práticas de caráter educativo emancipador. As atividades do LPJ 

estão fortemente articuladas com os territórios juvenis, seus saberes, suas experiências 

concretas, gestadas na família, na escola, na universidade ou mesmo em outros coletivos 

juvenis. Por meio dos Saraus, dos Escrachos/esculachos e os atos de rua os/as jovens 

compreendem o sentido de sua luta, o papel da formação e de sua capacidade de criar um 

campo de “improbabilidades infinitas”. A partir das práticas juvenis observa-se uma 

reconfiguração dos territórios em que a heterogeneidade, ou mesmo as diferenças, é vista 

como possibilidade de criações e recriações juvenis. Nesses espaços eles/elas tem a 

oportunidade de construir rede de afetos, de empoderamento, configurando-se em um salto 

para a condição juvenil, uma vez que suas produções artísticas perpassam por uma escrita-



experiência objetivada pelas vivências experimentadas em seus cotidianos que são 

reveladoras de performances poéticas que expressam e representam relatos de vida, 

reivindicação da existência, subversão dos códigos violentos do Estado contra a juventude, 

sobretudo a juventude negra, periférica e LGBT. Dessa forma, constroem nesses espaços de 

fluxos heterogêneos, subjetividade e aprendizados para a vida inteira. 

 

Palavaras-chave: Levante Popular de Juventude. Atividades educativas emancipadoras. 

Formação. Ação política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio de tesis es comprender como se produce el proceso de formación 

de los/las jóvenes en el "Levante Popular de Juventude" (LPJ) y que actividades se producen 

para desarrollar sus acciones políticas. El trabajo se realizó con los jóvenes que componen el 

LPJ en Fortaleza-Ce. La investigación siguió los caminos de la etnografía, en la que buscó 

conocer la historia de la LPJ, desde la inserción en el campo observando a los/las jóvenes en 

sus movimientos de formación, resistencia, existencia y acción colectiva en sus actividades en 

los campamentos (nacionales y estatales), en actos callejeros, reuniones, veladas, encuentros y 

en las redes sociales de Internet, de 2016 a 2018. En un intento por comprender el proceso de 

formación de la LPJ, se entrevistó a nueve jóvenes para profundizar algunas ideas. Para 

discutir las categorías de: movimientos sociales, juventud, capacitación, actividades 

educativas emancipadoras y acción política, apoyándonos en los estudios y reflexiones de 

Tonet (2015), Arendt (1999; 1993; 2010), Zibechi (2015), Freire (2005; 2010; 1992), Gramsci 

(1985), Gohn (2017; 2012; 2013), Melucci (2003), Ventas (2006; 2010; 2012; 2005; 2018) 

Padres (2003), entre otros. El trabajo anuncia que LPJ es un movimiento social juvenil 

construido por jóvenes. Nace de otros movimientos, vinculados al camino campesino, pero 

trae en sus prácticas una forma de hacer una acción política marcada por creaciones juveniles, 

expresadas por el arte, la cultura, la irreverencia, la creatividad, las actuaciones juveniles que 

atraen a otros jóvenes para el movimiento. La formación es un elemento importante y 

permanente que permite a los jóvenes desarrollar su capacidad crítica y reflexiva de la 

realidad y su condición social y guía al propio hacerse de la juventud militante. El marco 

teórico que guía la formación se basa en el pensamiento marxista, en las luchas sociales en 

Brasil y América Latina. Para el LPJ, la formación es inseparable de la práctica, de la acción 

política, que permite en sus actividades desarrollar prácticas educativas emancipadoras. Las 

actividades del LPJ están fuertemente articuladas con los territorios juveniles, sus 

conocimientos, sus experiencias concretas, gestadas en la familia, en la escuela, en la 

universidad o incluso otros colectivos juveniles. A través de veladas, escrachos y actos 

callejeros, los/las jóvenes comprenden el significado de su lucha, el papel de la formación y 

su capacidad para crear un campo de "improbabilidades infinitas". A partir de las prácticas 

juveniles existe una reconfiguración de los territorios en los que la heterogeneidad, o incluso 

las diferencias, se consideran una posibilidad de creaciones y recreaciones juveniles. En estos 

espacios ellos/ellas tienen la oportunidad de construir una red de afectos, de empoderamiento, 



configurándose en un salto a la condición juvenil, ya que sus producciones artísticas 

impregnan una escrita-experiencia objetivada por las experiencias experimentadas en su vida 

cotidiana que son reveladoras de actuaciones poéticas que expresan y representan historias de 

vida, reclamos de existencia, subversión de códigos estatales violentos contra la juventud, 

especialmente la juventud negra, periférica y LGBT. De esta manera, construyen en estos 

espacios de flujos heterogéneos, subjetividad y aprendizaje para toda la vida. 

Palabras clave: Levante Popular de Juventude. Actividades educativas emancipatorias. 

Formación. Acción política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

Le but de cette thèse est de comprendre comment se passe le processus de formation des 

jeunes dans le Levante Popular de Juventude (LPJ) et quelles activités sont produites pour 

développer leurs actions politiques. L’étude a été faite avec les jeunes qui composent le LPJ à 

Fortaleza/Ce, en suivant les voies de l'ethnographie pour essayer de connaître l'histoire du 

LPJ, depuis l'insertion sur le terrain en observant les jeunes dans leurs mouvements de 

formation, de résistance, d'existence et d'action collective dans leurs activités (en niveau 

national et dans l’état du Ceará), les actes de rue, réunions, soirées, et sur les réseaux sociaux 

d’Internet, entre 2016 et 2018. En cherchant à comprendre le processus de formation du LPJ, 

neuf jeunes ont été interrogés, ce qui a permis d'approfondir certaines questions. Pour discuter 

des catégories de: mouvements sociaux, jeunesse, formation, activités éducatives 

émancipatrices et action politique, nous soutenons les études et réflexions de Tonet (2015), 

Arendt (1999; 1993; 2010), Zibechi (2015), Freire (2005; 2010; 1992), Gramsci (1985), Gohn 

(2017; 2012; 2013), Melucci (2003), Sales (2006; 2010; 2012; 2005; 2018) Pais (2003). Le 

travail annonce que le LPJ est un mouvement social de jeunesse construit par les jeunes, né 

d'autres mouvements liés à la lutte des mouvements du champ, mais apporte dans ses 

pratiques un moyen de faire de l'action politique marquée par de jeunes créations, exprimées 

par l'art, la culture, l'irrévérence, la créativité, des spectacles de jeunes qui attirent d'autres 

jeunes au LPJ. La formation est un élément important et permanent qui permet aux jeunes de 

développer leur capacité critique et réfléchissante liées à la réalité et à leur condition sociale. 

Le cadre théorique de la formation est basé sur la pensée marxiste dans les luttes sociales au 

Brésil et en Amérique Latine. Pour le LPJ, la formation est indissociable de la pratique, de 

l'action politique, ce qui permet dans ses activités de développer des pratiques éducatives 

émancipatrices. En utilisant les soirées littéraires, les “crie de justice” et les numéros de rue, 

les jeunes comprennent le sens de leur lutte, le rôle de la formation et leur capacité à créer un 

champ d ’« improbabilité infinie ». À partir des pratiques des jeunes, il y a une 

reconfiguration des territoires dans lesquels l'hétérogénéité, voire les différences, est 

considérée comme une possibilité de créations et de récréations pour les jeunes. Dans ces 

espaces, ils ont la possibilité de créer un réseau d'affect, d'autonomisation, de pouvoir d’agir 

en reforçant leur condition de jeuneusse, car leurs productions artistiques imprègnent une 

expérience d'écriture objectivée par les expériences révélatrices de leur vie quotidienne, de 

performances poétiques qui expriment et représentent des récits de vie, des revendications 



d’existence, la subversion de codes d’État violents vers les jeunes, en particulier des jeunes 

noirs, périphériques et LGBT. Ils construisent ainsi dans ces espaces de flux hétérogènes, de 

subjectivité et d’apprentissage tout au long de la vie. 

Mots-clés: Levante Popular de juventude ; Activités éducatives émancipatrices ; Formation ;  

Action politique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi cercado por movimentações: interlocutores, espaços por onde 

andei, do que eu fui, do que me tornei. As linhas seguintes expressam um caminhar iniciado 

no ano de 2009, quando me inseri no Programa de Educação tutorial (PET) do extinto curso 

de Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará (UFC). Celecina Sales, minha 

iniciadora em pesquisa sobre a vida social, encantou-me e foi aí, a partir de “achados da 

pesquisa” que me encontrei com os jovens, e os estudos sobre a juventude. Abanquei-me nas 

cadeiras dos grupos de estudo do PET, depois deslocando-me para os assentamentos rurais, e 

as escolas da periferia de Fortaleza. Itinerários que me levaram a refletir, sair de mim, 

escrever, deslocar-me para outros lugares, realizar andanças espaciais, experienciais e 

afetividades juvenis. 

Uma jovem de vinte e poucos anos, estudando outros jovens, pensando sua 

condição juvenil, realizando viagens epistemológicas por congressos, apresentando trabalhos, 

organizando seminários e eventos. Passei a pensar a partir de “onde meus pés pisavam”. 

Adentrando o universo dos jovens mais ainda, no mestrado em Políticas Públicas e Sociedade, 

realizado na Universidade Estadual do Ceará (UECE), já não me sentia jovem, compreendia 

efetivamente que a Juventude é categoria social (PAIS, 2003) formulada a partir de 

determinações econômicas, políticas, culturais, étnicas, territoriais, religiosas, de gênero. No 

mestrado, diante da maratona para conciliar os estudos e os novos papéis de mãe e esposa, 

sentia o frescor juvenil se diluindo. Compreendi que os papéis sociais também demarcam 

nossa condição, ainda que tenhamos a mesma faixa etária que outros sujeitos de nosso 

entorno, por exemplo. 

Estudar Jovens, Política e Movimentos Sociais representou um retorno à minha 

trajetória de pesquisa que também se mistura com minhas experiências pessoais. Durante 

muito tempo, meu entendimento de política esteve reduzido aos processos eleitorais, quando 

na minha cidade de origem, percebia as pessoas em rodas de conversa falarem sobre as 

eleições municipais, participarem de comícios, apostarem em candidatos. A política era 

associada a uma pessoa, um partido. Desconhecia qualquer outro tipo de manifestação que 

pudesse ser denominado como política fora dessa compreensão. 

Ao estudar juventude e conhecer os movimentos sociais, especialmente o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) durante os encontros Estaduais com 
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a Juventude Rural na Universidade Federal do Ceará (UFC), outros termos foram aparecendo 

articulados à perspectiva de Política: resistência; expressões culturais; arte.  

Ao lançar o olhar sobre outras formas de fazer política, percebia os jovens 

realizando pequenas movimentações expressas em grande medida pela arte, a cultura, em 

lugares como a escola, o assentamento, os encontros, de modo que essas ações os colocavam 

no mundo, anunciando sua condição juvenil, mas também sua capacidade criadora, 

demarcando sua condição de sujeitos de ação. 

No retorno à UFC, mediante a aprovação no doutorado em Educação Brasileira, 

na Linha de Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, o interesse em realizar um 

trabalho envolvendo a discussão de juventude e política continuava latente. O encontro com o 

Levante Popular de Juventude (LPJ) aconteceu de modo inesperado, no período em que 

buscava um grupo para estudar a temática juventude e política.  Durante as primeiras 

orientações, discutíamos a necessidade de identificar um grupo que realmente tivesse uma 

trajetória que possibilitasse o estudo. Tinha ouvido falar muito pouco do LPJ. Após uma 

entrevista com um dos militantes do LPJ o interesse em conhecer esse movimento juvenil foi 

brotando, uma vez que a narrativa do jovem dava pistas de que o movimento possuía certa 

complexidade de organização e para mim isso era totalmente novo no que se refere a 

movimento de juventude.  

A relação entre pesquisador e pesquisado é um “encontro de afinidades”, como 

designa Gilberto Velho (1999, p. 129), isso demonstra a “necessidade de percebê-lo enquanto 

objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa”.  

Desse modo, essa pesquisa de doutorado foi construída como campo de criação e 

descoberta que possibilitou o surgimento de inquietações e reflexões enquanto caminho para a 

produção e compartilhamento de novos conhecimentos. Na pesquisa, encontramos espaço 

para a invenção, na medida em que abre caminhos e possibilidades de realizar novas 

descobertas, novos problemas a pesquisar, de ampliar nossa percepção sobre o mundo e de 

relacionar situações e elaborar novas categorias.  

Entrei em 2015 no doutorado, e o contexto iniciado desde o ano de 2013 

anunciava a necessidade de olhar as movimentações no terreno da macropolítica que o mundo 

vivenciava. Essas agitações também eram provocadas pelas movimentações juvenis. No 

Brasil, o ano de 2013 ficou marcado como um momento histórico, provocado pelos protestos 

e mobilizações em todo o país, encabeçados pelos jovens que denunciavam o aumento das 
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tarifas de ônibus em São Paulo vinculados ao Movimento Passe Livre (MBL)
1
, constituindo-

se em um dos maiores eventos de massa do país.   

A partir de 2013, uma onda de movimentações foi acontecendo: em 2014, 

movimentos como o Vem Pra Rua (VPR)
2
 e o Movimento Brasil Livre (MBL)

3
 foram 

criados, contribuindo para que em  2016 o Brasil fosse dividido entre dois grupos, abrindo 

uma fissura inconciliável entre os que apoiariam o governo e os que defendiam o seu fim com 

o discurso anticorrupção. 

O contexto anunciava ainda o surgimento de outras práticas de mobilização e 

engajamento, mediante o suporte das redes sociais com forte poder de penetração nas ruas. A 

negação dos partidos políticos, das práticas conservadores de operar a política, a 

representação dos sindicatos foram em um primeiro momento, totalmente rejeitadas. Maria da 

Glória Gohn (2013) apresenta o perfil e a característica dos manifestantes de junho de 2013 

no Brasil: 

 

As manifestações de junho fazem parte de uma nova forma de movimento social, 

composta predominantemente por jovens escolarizados de camadas médias, 

conectados por redes digitais, organizados horizontalmente, críticos das formas 

tradicionais da política (ligadas a partidos e sindicatos) (p. 110). 

 

Desse modo, ao me dispor a realizar este trabalho sobre juventude e movimentos 

sociais, precisei ouvir e entender os novos códigos linguísticos trazidos pelos/pelas jovens 

durante o processo. A partir de minha inserção no Levante Popular de Juventude (LPJ), 

mergulhei em um universo construído e vivenciado pelos próprios jovens em suas diversas 

movimentações na cidade de Fortaleza, no interior do estado do Ceará e em outros estados do 

Brasil. 

Movimentações estas articuladas com o processo histórico que vinha acontecendo 

mundialmente, como dito anteriormente. Em 2010, o movimento “Primavera Arábe” 

                                                           
1
 Oficialmente criado em 2005 em Porto Alegre durante o Fórum Social Mundial/ FSM, mas tem suas origens 

nas manifestações de protestos de estudantes do ensino médio que ocorreram em Salvador em 2003 (conhecida 

por Revolta do Buzu), em Florianópolis em 2004 (Revolta da Catraca) e no ativismo do Centro de Mídia 

Independente (CMI). Segundo o site do próprio MBL, ele se define como “um movimento horizontal, 

autônomo, independente e apartidário, mas, não antipartidário”.   
2 Segundo o seu próprio site o VPR “quer um Brasil livre da corrupção, com uma política feita com ética e um 

Estado desinchado e eficiente, verdadeiramente democrático e justo. E não há democracia nem justiça com 

corrupção, incompetência, autoritarismo e impunidade” (Disponível em: www. Vemprarua.net). Acesso em: 15 

jul. 2019. 
3 Em novembro de 2015, foi promovido o Primeiro Congresso Nacional do MBL. Em suas propostas para a 

educação, é possível identificar total vinculação à lógica da privatização da educação pública, voltada aos 

interesses do mercado, educação como mercadoria, instrumentalização técnica e forte apelo à iniciativa privada 

(Disponível em: www. Mbl.org.br). Acesso em: 15 jul. 2019. 
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inaugurava e desencadeava protestos em diversas partes do mundo. Tudo começou em um 

lugar totalmente inesperado, em Sidi Bouzid, uma cidadezinha de 40 mil habitantes, na 

Tunísia, quando um vendedor ambulante de 26 anos chama a atenção das autoridades e do 

mundo através de sua autoimolação por fogo as 11:30 da manhã do dia 17 de dezembro de 

2010, diante de um prédio do governo. “Foi seu último grito de protesto contra a humilhação 

que era para ele o repetido confisco de sua banca de frutas e verduras pela polícia local, 

depois de ele recusar-se a pagar propina” (CASTELLS, 2013, p. 24). 

 As movimentações ganharam força, adeptos, territórios, tomando as praças, ruas 

e prédios simbólicos que representavam o poder político e financeiro, difundidas em grande 

parte pelas redes sociais, inclusive como espaços de convocatória coletiva: 

 

Os espaços ocupados não carecem de significado: são geralmente carregados do 

poder simbólico de invadir áreas do poder de Estado ou de instituições financeiras. 

Ou então, reportando-se a história, evocam memórias de levantes populares que 

expressaram a vontade dos cidadãos quando foram fechadas outras vias de 

representação. Frequentemente, prédios são ocupados, seja por seu simbolismo, seja 

para afirmar o direito de uso público de propriedades ociosas, especulativas. Ao 

assumir e ocupar o espaço urbano, os cidadãos reivindicam sua própria cidade, uma 

cidade da qual foram expulsos pela especulação imobiliária e pela burocracia 

municipal (CASTELLS, 2013, p. 15). 

 

Na Europa, a crise econômica provocou o aumento do desemprego de países 

como Espanha, Grécia e Portugal, principalmente para a população jovem. Esses 

acontecimentos impulsionam movimentos de protestos e revolta. Em 15 de maio de 2011, na 

Espanha, a população foi convocada a ir para as ruas para manifestar seu protesto, tendo como 

slogan “Democracia Real Ya! Ocupe as ruas! ”. Estima-se que mais de 100 cidades se 

organizaram em protestos, totalizando uma média de mais de 2 milhões de pessoas. O 

movimento primeiramente foi chamado de 15-M, em alusão à data de 15 de maio, mas logo 

em seguida, pela dimensão que ocupou e os dias e meses que sucedeu, a mídia o denominou 

de Movimento dos Indignados: 

 

Não foram apenas a pobreza, a crise econômica ou a falta de democracia que 

causaram essa rebelião multifacetada. Evidentemente, todas essas dolorosas 

manifestações de uma sociedade injusta e de uma comunidade política não 

democrática estavam presentes nos protestos. Mas foi basicamente a humilhação 

provocada pelo cinismo e pela arrogância das pessoas no poder, seja ele financeiro, 

político ou cultural, que uniu aqueles que transformaram medo em indignação, e 

indignação em esperança de uma humanidade melhor (CASTELLS, 2013, p. 08). 

 

As movimentações tiveram como principais sujeitos a juventude. Historicamente, 

a juventude tem sido associada como uma das grandes portadoras de mudanças na sociedade. 
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Em diversos momentos, ela liderou movimentos, conduziu marchas, foi para as ruas, fez ecoar 

seus desejos de mudança, em defesa de uma sociedade mais livre, autônoma e justa.  

As manifestações em junho de 2013 no Brasil, assim como o contexto mundial de 

protestos, de crise do sistema financeiro e político, construíram as condições favoráveis para 

uma grave crise política no Brasil no ano de 2016. A sociedade brasileira assistiu a um 

momento de estupefação diante da conjuntura social, política e econômica, vivenciando fatos 

tão inusitados quanto alarmantes.  

Em um mesmo ano, o país viveu múltiplas crises intra e interinstitucionais, com a 

deposição, pelo Congresso Nacional, de uma presidenta eleita pelo voto popular e a 

concomitante ascensão do seu vice, que também foi, juntamente com o seu partido, o 

principal articulador do processo de deposição. O país vira palco de marchas, manifestações e 

protestos. 

Somadas a este cenário, vários estados brasileiros vivem momentos de grande 

agitação e mobilização nas escolas secundaristas. Tudo inicia em São Paulo, quando por uma 

medida do prefeito de fechar escolas, os estudantes decidem ocupar as escolas ameaçadas de 

fecharem. As manifestações ganham adesão de vários estudantes, familiares, professores e 

chama a atenção do Brasil e do mundo. O estado reage violentamente, entrando nas escolas, 

prendendo os estudantes, causando tumulto e aumentando a rebeldia e a indignação dos 

jovens estudantes. Entretanto, o estado recua, e os estudantes e a educação saem vitoriosos. 

A exemplo das escolas ocupadas em São Paulo, outros estados têm suas escolas 

ocupadas (Ceará, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte), repercutindo em grande 

mobilização dos jovens estudantes secundaristas, que se solidarizam com as greves de 

professores, dizendo: O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo”! “A nossa 

luta unificou, agora é aluno, funcionário e professor”! Os estudantes traziam também uma 

agenda exclusiva da categoria estudantil, exigindo que o estado garantisse as condições 

básicas para o funcionamento das escolas. As ocupações de escolas em 2016 focalizaram dois 

projetos principais: contra a Medida Provisória da Reforma do Ensino Médio e ocupação 

contra a PEC 241 (PEC 55-limita os gastos do governo Federal pelos próximos 20 anos). 

Além das escolas, como bem destacaram os estudantes, a luta parecia ter 

ganhando novos sujeitos, pois os estudantes dos institutos federais do país e das universidades 

se juntaram para ampliar a luta pela educação pública: 

Segundo a União Nacional Dos Estudantes (UNE), em outubro de 2016, 134 campi 

universitários e mais de mil escolas e Institutos Federais estavam ocupados (ver 

Mariana Tokarnia – Reporter da Agencia Brasil. Brasília, 26 out. 2016). Conforme a 

Ubes, ao todo, estavam ocupados no final outubro de 2016, 995 escolas e Institutos 
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Federais, 73 campi universitários, três núcleos regionais de educação, além da 

Câmara Municipal de Guarulhos, o que totalizou 1.072 locais (GOHN, 2017, p. 

100). 

 

Esse panorama não se deu por acaso, uma vez que dentro da conjuntura política, o 

setor educacional estava sendo um dos mais atacados.  Um dos ataques ocorreu por meio da 

proposta de Reforma do Ensino Médio
4
, a qual previa retirar do currículo

5
 disciplinas que 

certamente podem conduzir os estudantes a uma formação reflexiva, problematizadora, 

questionadora, como a Sociologia e a Filosofia.  

Além disso, a discussão também se intensificava com o projeto que pretendia 

“despartidarizar” ou “despolitizar” a sala de aula, com o projeto denominado de “Escola sem 

partido
6
”, o qual supõe que professores e estudantes não podem discutir assuntos relacionados 

a certos aspectos históricos, sociais, políticos, psicológicos, pois tais discussões funcionariam 

como ferramentas de doutrinação ideológica e até mesmo como processos de reorientação 

sexual de crianças e jovens. Segundo Frigotto (2017), essas reformas e medidas ameaçam a 

função docente e o ato de educar/ensinar:  

 

É o ato de educar, como mediação complexa da formação humana, que é alvo do 

conservadorismo das elites empresariais e de grupos político-religiosos por 

intermédio de seus intelectuais e parlamentares comprometidos com o atraso em 

termos inquisitoriais: “A pedagogia da confiança e o diálogo crítico são substituídos 

pelo estabelecimento de uma nova função: estimular os alunos e seus pais a se 

tornarem delatores”. Isto porque incomoda aos setores conservadores do país que o 

ato de educar seja um “confronto de visões de mundo, de concepções científicas e de 

métodos pedagógicos, desenvolver a capacidade de ler criticamente a realidade e 

constituírem-se sujeitos autônomos” (FRIGOTTO, 2017, p. 08). 

 

                                                           
4
 A reforma do Ensino Médio foi sancionada pelo Presidente Michel Temer em fevereiro de 2017.  Das várias 

discussões que essa medida provocou, a que se refere às mudanças no currículo é a mais forte. O currículo será 

dividido entre conteúdo comum e assuntos específicos de acordo com o itinerário formativo escolhido pelo 

estudante (linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica). Português e 

Matemática continuam obrigatórios nos três anos do ensino médio, assegurado, às comunidades indígenas, o 

ensino de línguas maternas. O texto reinclui como disciplinas obrigatórias Artes e Educação Física. Entre as 

línguas estrangeiras, o Espanhol não será mais obrigatório, ao contrário do Inglês, que continua obrigatório a 

partir do 6º ano do ensino fundamental. Já as disciplinas de Filosofia e Sociologia, que tinham sido excluídas 

pelo Poder Executivo, passarão a ser obrigatórias apenas na BNCC, assim como Educação Física e Artes. 

5 Entendido como lugar de poder, controle e de orientação do saber (SILVA, 2006). 

6 Projeto de Lei (PL), Nº. 867/2015. Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação 

nacional do "Programa Escola sem Partido”. Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: I - 

neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico; III - 

liberdade de aprender, como projeção específica, no campo da educação, da liberdade de consciência; IV - 

liberdade de crença; V - reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de 

aprendizado; VI - educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de 

consciência e de crença; VII - direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo 

com suas próprias convicções. 
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O movimento de ocupação revelou que os jovens podem ocupar um lugar de 

destaque no processo de autorreflexão da sociedade, e também que, a seu modo, fazem 

escolhas que se relacionam com a maneira de compreender e agir no presente para projetarem 

o futuro. Aliás, historicamente as ações dos estudantes com revoltas e passeatas, e mais 

recentemente com as ocupações, anunciam estes como atores políticos relevantes na história 

do Brasil, desde a década de 1960 até os dias atuais. 

O contexto vivenciado pelo mundo e as transformações na geopolítica mundial 

imposta pela globalização e pelo sistema capitalista, o aumento da concentração de riqueza, e 

consequentemente da violência, anunciam a emergência ou renovação dos sujeitos sociais em 

cena, os movimentos já não têm mais uma única cara, um único rosto, as demandas são 

plurais, múltiplas, assim, em suas práticas e formas organizativas mudam, trazem o elemento 

das tecnologias como aliadas nesse contexto de renovação e desenham novos repertórios de 

resistência. Segundo Sales (2018), é também diante do panorama de golpe e opressão que 

renasce o sentido dos verbos ocupar e resistir: 

 

Crise, golpe, fascismo, empurram a juventude a beira do abismo e a desesperança 

quer ocupar seu território existencial, mas algo se passa, afeta, é hora de fazer 

alguma coisa. Chegou o momento de descobrir e inventar novos territórios. Em um 

processo dinâmico que não significa se fixar, mas produzir mudança, foi o que 

aconteceu nas Ocupações das escolas e universidades no Brasil. Isso nos instiga a 

pensar que ocupar é política, é aprendizagem, é arte, é criar laços, é reacender 

sonhos e criar uma nova forma de fazer política (SALES, 2018, s/p). 

 

Os/as jovens do LPJ também se colocaram em marcha quando no contexto 

macropolítico da sociedade brasileira se juntou a outros grupos realizando atos nas cidades, 

durante as convocatórias nacionais e locais. Entretanto, jovens protestando nas ruas não é algo 

recente, na década de 1960 jovens estudantes descontentes com a situação do país e 

preocupados com o futuro saiam às ruas para lutar. Nesse período, o movimento estudantil se 

torna um dos principais opositores do governo: 

 

É com a UNE, após sua fase de instalação e reconhecimento, que os estudantes 

passaram a atuar num organismo próprio, definido e com objetivos mais amplos do 

que resolver problemas específicos de suas entidades, clubes e ligas de caráter 

imediatista (SOUSA, 1999, p. 33). 

 

A UNE ainda hoje se constitui uma forte representação do Movimento Estudantil. 

Durante a minha pesquisa acompanhei reuniões do LPJ para participar de eventos nacionais 

organizados pela instituição, o CONUNE. A UNE é atualmente um espaço de disputa entre os 

jovens que pertencem a orientação política diversa e o LPJ entende que é preciso ocupar esses 

espaços nacionais deliberativos, de disputa e de poder também, como forma de consolidar a 
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força da juventude organizada. Nesses espaços, os jovens se apresentam como os “porta-

vozes” da sociedade e das demandas do seu grupo. 

Segundo Foracchi (1972), o movimento estudantil foi muito importante na busca 

por transformação das estruturas sociais. A autora apresenta a força do movimento, definindo 

como “poder estudantil: poder desconhecido”. Ela diz que: 

 

Os efeitos da detonação estudantil sobre o sistema de poder não são facilmente 

previsíveis porque não são, também, facilmente controláveis. O resultado primordial 

a ser considerado de imediato traduz a comprovação muito geral de que “foi dada 

uma demonstração da eficiência dos métodos revolucionários” (FORACCHI, 1972, 

p. 97). 

 

A juventude de maneira geral, sobretudo em coletivo, tem reafirmado sua 

preocupação e se posicionado em defesa de uma sociedade mais justa:  

 

A juventude também é identificada como força dinamizadora da vida social, atuante 

em sua transformação, para o que se une a outras forças operantes na sociedade. De 

um lado, sua busca por uma sociedade mais justa leva-a a emergir como porta-voz 

dos desfavorecidos, revelando as formas de opressão existentes; de outro, sua 

flexibilidade permite-lhe experimentar novas alternativas e adaptar-se com relativa 

facilidade a modos de conduta e padrões de vida anteriormente desconhecidos 

(AUGUSTO, 2005, p. 20). 

 

Percebendo as movimentações do seu tempo e necessidade de organizar a 

juventude, os/as jovens do LPJ inscrevem novos repertórios de resistência no seu agir juvenil. 

De todo modo, é visível a complexidade acerca de quem são os sujeitos ativos envolvidos 

nessas ações, uma vez que observo esses jovens enquanto sujeitos que são disputados pelo 

sistema capitalista, pelos partidos políticos.  

Desde já percebo uma tensão entre os seus discursos, no qual evidenciam um forte 

desligamento dos partidos, mas se encontram “abraços” a figuras importantes ligadas a 

partidos políticos, sobretudo durante processos eleitorais e mesmo em seus eventos maiores, 

os acampamentos nacionais e estaduais. Percebo os limites do frescor juvenil apresentado 

como novidade, uma vez que insistem em manter vinculação direta a pessoas e/ou partidos 

que, mesmo anunciando propostas e valores emancipatórios, e ética política, têm 

representantes com comportamentos/ações contrárias, associados, por sua vez, à “democracia 

tutelada” (ZIBECHI, 2015), ligada a esfera institucional. 

No que se refere a sua relação com outros movimentos sociais, especialmente o 

MST, afirmo que muito mais que um campo de tensão entre essas duas organizações, existe 

um campo de composição e intersecção, uma vez que, fica claro que os jovens do campo em 

que o MST atua não serão disputados, mas incentivados a estarem organizados na luta social. 
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Diante disso e para construir a narrativa desse trabalho, busquei conhecer a 

história do LPJ, acompanhei os/as jovens em seus movimentos, em eventos, atos de ruas, 

reuniões e nas redes sociais durante os anos de 2016 a 2018, totalizando dois anos de trabalho 

de campo.  

A questão que orienta o trabalho é: como ocorre o processo de formação no LPJ e 

que atividades os/as jovens constroem para realizar a ação política? A partir dessa 

problematização outras questões conduziram essa pesquisa, entre elas: como o LPJ se 

constituiu no Brasil e no Ceará? Como o LPJ se organiza? Como ocorre a inserção dos/das 

jovens no LPJ 

O objetivo desta tese está centrado em compreender como ocorre o processo de 

formação dos/das jovens no LPJ e que atividades são produzidas para desenvolverem suas 

ações políticas. 

 O caminho investigativo/metodológico trilhou pelo campo da etnografia. Dessa 

forma, procurei vivenciar os movimentos juvenis em suas múltiplas atividades ligadas ao LPJ. 

Debrucei meu corpo e minha atenção sobretudo naquilo que poderia afetar os sentidos. Como 

diria Peirano (2014), é esse o material analisado que, para o/a pesquisador/a, não são apenas 

dados coletados, mas questionamentos, fonte de renovação, fazendo com que o trabalho 

etnográfico passe a ser uma experiência viva de uma teoria vivida.  

O LPJ se apresenta como movimento social de juventude. A pesquisa aponta que 

sua gênese está diretamente articulada a outros movimentos sociais, sobretudo os ligados a via 

campesina como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), entre outros.  

Os/as jovens do LPJ, ao buscar em outros movimentos sociais um ponto de 

partida para construir o movimento de juventude, transitam entre um campo de repetição (no 

modo de organizar a juventude), e uma tentativa de trazer os repertórios juvenis como marca 

de novidade e encantamento para a cena política. 

Para Diógenes (1998), os jovens se apropriam com frequência dos espaços sociais 

e fazem deles palcos, no qual constroem e demonstram seus sentimentos coletivos e 

desempenham papeis sociais. 

 

Olhar e ser olhado torna-se o modo mais eficaz de se fazer presente na esfera 

pública. Essa necessidade de “transparência social” faz de cada indivíduo um ator 

por excelência. Performances, estilos, coreografias, ou seja, encenações públicas 

dinamizam o acontecer social, nomeadamente aqueles que são colocados nos 

bastidores da cena social (p. 1181).  
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Desse modo, os/as jovens criam expectativas diante da possibilidade de fazer 

surpresas, encantar, convencer, inovar, apropriando-se de performances juvenis que 

combinam elementos oriundos das suas experiências territoriais (frente camponesa, estudantil, 

territorial). 

A performance, na visão de Schechner (2012), pode ser compreendida como um 

comportamento ritualizado que vai muito além do campo artístico propriamente dito. A 

performance é um modo de comportamento, um tipo de abordagem da experiência humana. É 

um exercício lúdico, esporte, estética, entretenimento popular, teatro experimental e muito 

mais.  

 

Nas suas cenas os jovens usam dramática e criativamente adereços, cenários, bandas 

sonoras, performances e enredos para marcar e demarcar o seu papel no mundo, 

frequentemente divergentes e desafiadores do gosto canônico, as suas mise en sênes 

causam impacto social e fazem atrair as atenções sobre si. (FERREIRA, 2010, 112) 

  

No LPJ estes elementos performativos podem ser claramente evidenciado em suas 

práticas de atuação política juvenil, expressadas nos espaços em que realizam os Saraus, 

manifestações de rua e nos Escrachos/esculachos. Esta é uma forma que os/as jovens 

encontram de fazer resistência, criando os próprios lugares, situações em que é possível 

construir a resistência como criação social e cultural. Desse modo, o trabalho anuncia que 

resistência no interior das práticas elaboras pelos jovens do LPJ se configura como 

instrumento de criação de recursos estilísticos disponibilizados no âmbito das cenas juvenis 

em que a dimensão do território é acionado e incorporado em suas produções juvenis 

militantes. 

Diante disso, defendemos o território como lugar em que os sujeitos aprendem, 

vivem, criam e recriam permanentemente no contexto de suas diferenças para que sirva 

inclusive como instrumento de resistência (ZIBECHI, 2015). A resistência se expressa através 

de uma pedagogia das práticas juvenis, em que acionam sua dimensão simbólica e corporal 

mediante a teatralidade, a musicalidade, as paródias, as coreografias. Todos esses repertórios 

entram em cena quando os/as jovens realizam as atividades de rua, os saraus e os escrachos.  

O território é espaço de vida, lugar de transitoriedade e transformação, em que 

os/as jovens podem ter mais autonomia, e que a cultura é reconhecida como uma dimensão 

importante para a luta e a afirmação dos próprios sujeitos. Com isso, os/as jovens realizam 

política pela arte, produzindo resistência. Arte, desejo e afeto passam a mover a ação política 

dos jovens militantes (SALES, 2013). 
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Essa tese está construída dentro da argumentação de que os/as jovens do LPJ 

constroem no interior do movimento uma pedagogia da sedução capaz de envolver os jovens 

para a sua militância. Realizam isso mediante a criação da cultura juvenil, ou seja, enxergam 

na capacidade inventiva e criadora da juventude um lugar de práticas que inovam o fazer 

político dos jovens. Ao se colocarem na ação, apropriam-se de espaços físicos, de saberes 

próprios de suas artes de fazer (CERTEAU, 2014). Dessa forma, constroem um saber poder e 

utiliza-o como instrumento de resistência e educação/formação. 

As ações são denominadas de atividades educadoras emancipadoras. A categoria 

de atividades educativas emancipadoras é pensada a partir do trabalho de Ivo Tonet (2016), 

especificamente no artigo intitulado “Atividades Educativas Emancipadoras”. Para o 

pesquisador, se na sociedade burguesa não é possível realizar a radicalidade da educação no 

sentido de levar os indivíduos a uma verdadeira emancipação humana, no interior da 

educação (escolar), assim como em outros espaços, poderíamos pensar em atividades 

educativas de caráter emancipador. Segundo o estudioso, o que define essa atividade como 

emancipadora é “sua conexão, direta ou indireta, com o objetivo final, isto é, neste caso, com 

a construção de uma sociedade plenamente livre” (2016, p. 172). 

O autor define cinco características necessárias para que uma atividade seja 

classificada como atividade educativa emancipadora:  

 

Contribuam para que as pessoas compreendam o processo histórico, compreendam a 

origem e a da sociabilidade capitalista; permita compreender os fundamentos, a 

natureza e a possibilidade real de construção de uma sociedade comunista; 

compreender a natureza especifica da educação, a função social que ela cumpre, 

suas possibilidades e seus limites. E por fim contribua para que as pessoas possam 

se engajar na luta pela construção dessa nova sociedade (TONET, 2015, p. 181- 

184). 

 

Com isso destaco um elemento importante observado durante a pesquisa, a 

dimensão da formação. A formação é compreendida como condição essencial para que os 

seres humanos, plurais e singulares, atinjam sua condição humana, por isso eles/elas buscam 

se apropriar do patrimônio material e intelectual/cultural acumulado pela humanidade. 

Dessa forma, partimos da compreensão de atividades educativas emancipadoras 

como “todas aquelas que contribuem para que as pessoas tenham acesso ao que há de mais 

elevado no patrimônio cognitivo, artístico e tecnológico de que a humanidade dispõe hoje” 

(TONET, 2016, p.181). O que, no grupo estudado, ainda apresenta muitos limites, uma vez 

que por mais que os/as jovens tenham uma formação diferenciada, mediante outro aporte 

teórico, diferente da lógica hegemônica, os/as jovens estão imersos na sociedade capitalista 
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que inviabiliza a tomada radical de consciência de sua capacidade criativa, humana e 

revolucionária.  

No entanto, os/as jovens realizam um esforço no sentido “de desenvolver uma 

nova ética e uma nova racionalidade quanto aos valores a serem cultivados e preservados” 

(GOHN, 2013, p. 37). Com isso, passam a entender o processo histórico de suas lutas, 

articulando simultaneamente o pensar (leitura do mundo) com a prática/ação no mundo, 

possibilitando “a cabeça pensar onde os pés pisam”. 

 As movimentações, em seus diversos fazeres juvenis e no agir sobre a política, 

apresentam-se como corpos vivos, que suscitam a reflexão “nas lutas sociais, nas práticas de 

resistência, nas afirmações e nos contornos dessa outra forma de ser, em que anunciam a 

emergência de novas possibilidades de vida para além do capital” (ESMERALDO, 2017, 

p.11). 

A formação é um elemento sempre colocado pelo LPJ, uma vez que faz parte de 

todas as atividades desenvolvidas por eles/elas. Contudo, do ponto de vista conceitual, a sua 

definição é difícil de categorizar. Na literatura, o termo apresenta ambiguidade, pois educação 

e formação apresentam o mesmo sentido analítico. 

Na tentativa de sermos mais honestas com o que foi observado no campo durante 

essa investigação, e atentas às escolhas teóricas adotadas nesse trabalho, uma vez que percebo 

a articulação a todo tempo entre formação, atividades educativas e ação política, partimos da 

ideia de formação como:  

 

Aquela do alcance de um modo de ser, mediante um devir, modo de ser que se 

caracterizaria por uma qualidade existencial marcada por um máximo possível de 

emancipação, pela condição de sujeito autônomo. Uma situação de plena 

humanidade (SEVERINO, 2006, p. 621). 

 

A categoria de ação política parte dos estudos de Hannah Arendt, segundo a qual 

esta só pode acontecer pelo princípio da pluralidade humana. Se pensarmos os/as jovens, 

poderíamos dizer que em suas movimentações juvenis, em que realizam as atividades 

educativas, observamos o implodir da ação, 

 

A ação é a atividade que corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de 

que a terra e o mundo são habitados não pelo homem, mas por homens e mulheres 

portadores de uma singularidade única – iguais enquanto humanos, mas 

radicalmente distintos e irrepetíveis, de modo que a pluralidade humana, mais que a 

infinita diversidade de todos os entes, é a “paradoxal pluralidade de seres únicos 

(ARENDT, 2010, p. 30). 

A ação, atividade política por excelência, a única atividade que ocorre diretamente 

entre os homens, sem a mediação das coisas ou da matéria, encontra na pluralidade a sua 



29 

 

 
 

condição prévia, mas também sua razão de ser. A ação não incide sobre quaisquer objetos, 

pois se dá sempre em um espaço – entre as pessoas, capaz de relacioná-las e mantê-las juntas. 

Na medida em que agem, são iniciadores, e acabam por instaurar uma “teia de relações 

humanas, na qual as consequências da ação se fazem sentir” (ARENDT, 2010, p.32). 

Para Hannah Arendt, a política se insere numa relação com o outro. E o seu 

campo de materialização é o pensamento no plural. “O campo da política é o campo do 

diálogo no plural que surge no espaço da palavra e da ação – o mundo público – cuja 

existência permite o aparecimento da liberdade” (ARENDT, 1997, p. 21). E mais: 

Ao canalizarem suas ações em busca de uma sociedade melhor e mais livre, os/as 

jovens do LPJ abrem a possibilidade de desencadearem o novo, seja no modo de ser, de fazer, 

de acolher, de pensar a própria condição de jovem militante.  Quando se apropriam da arte 

como mecanismo de denúncia, como tática de ação política, fazem emergir atores sociais 

anônimos.  

No seu agir político, os/as jovens realizam arte educação, arte formação e arte 

política. Dessa forma passam a reescrever o velho (as tradições), mas encontram fissuras que 

os possibilitam pintar e redirecionar o futuro. “Novas são as demandas sociais e novos são os 

meios empregados para intervir, transformar ou reformar. Novos são os modos de 

organização, variados são os processos de subjetivação e diferentes são as bandeiras, causas, 

propósitos e valores” (CORDEIRO, 2017, p. 02).  Assim: 

 

A juventude também é identificada como força dinamizadora da vida social, atuante 

em sua transformação, para o que se une a outras forças operantes na sociedade. De 

um lado, sua busca por uma sociedade mais justa leva-a a emergir como porta-voz 

dos desfavorecidos, revelando as formas de opressão existentes; de outro, sua 

flexibilidade permite-lhe experimentar novas alternativas e adaptar-se com relativa 

facilidade a modos de conduta e padrões de vida anteriormente desconhecidos 

(AUGUSTO, 2005, p. 20). 

 

Nos estudos de Foracchi (1972), o movimento estudantil foi muito importante na 

busca por transformação das estruturas sociais. A autora apresenta a força que esse 

movimento possui, chamando de “poder estudantil: poder desconhecido”. Ela diz que: 

Os efeitos da detonação estudantil sobre o sistema de poder não são facilmente 

previsíveis porque não são, também, facilmente controláveis. O resultado primordial 

a ser considerado de imediato traduz a comprovação muito geral de que “foi dada 

uma demonstração da eficiência dos métodos revolucionários” (FORACCHI, 1972, 

p. 97). 

 

Na medida em que surge com a intenção de “multiplicar grupos de jovens em 

diferentes territórios e setores sociais”, o LPJ revela sua proposta de “sair juntos Brasil 

adentro”, buscando o diálogo entre os jovens das periferias e do campo, jovens que lutam por 
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direitos”. Incorporando lutas urbanas de jovens estudantes universitários e que estão fora das 

instituições de ensino superior as mobilizações são marcadas por atos de rua, saraus e 

esculachos, os quais envolvem performances juvenis sempre utilizando técnicas de 

comunicação e linguagens artísticas. Em tempos de capitalismo globalizado e conectado, os 

movimentos juvenis incorporam e modificam características de protestos mundiais. 

As manifestações presenciais e virtuais se complementam, expressando-se em 

territórios vulnerabilizados e em redes sociais. Ao investir em suas performances, os jovens 

do LPJ se apropriam dos espaços públicos realizando ação direta por meio de expressões 

artísticas e culturais, tornando os protestos políticos divertidos, irreverentes e performáticos. 

Assim sendo, e não por acaso, como pudemos perceber nessa última década, os movimentos 

da juventude e do LPJ são predominados pela heterogeneidade entre coletivos e indivíduos 

mobilizados. Jovens com diferentes trajetórias, acionando identidades múltiplas (não 

necessariamente excludentes), e com diferentes experiências de militâncias (do movimento 

estudantil, secundaristas, de outros coletivos populares) transitam e buscam uma sociedade 

mais livre e justa.  

Diante disso, estudar, no atual momento, a participação política da juventude, é de 

suma importância porque os/as jovens assumem a condição de sujeitos atuantes na 

contestação das reformas políticas, econômicas, administrativas que estão ocorrendo no 

Brasil. Os movimentos de jovens têm o novo papel quando trazem as tecnologias como forma 

de mobilização, novas formas de reivindicar e protestar apontando novas necessidades do seu 

tempo presente.  

A pesquisa revela que o LPJ inaugura uma perspectiva do novo, na medida em 

que anuncia a formação como uma construção histórica advinda da práxis (pensar, agir), 

decorrente dos diferentes sujeitos sociopolíticos que compõem sua organização social juvenil. 

A novidade que lançam sobre os movimentos sociais de juventude é apresentar pela cultura 

juvenil uma possibilidade de criação humana, construída pelos diferentes sujeitos gerando 

narrativas que buscam dar sentido e direção as suas ações/práticas: 

Esses sujeitos, usualmente coletivos, disputam e ressignificam interpretações 

existentes sobre as questões em tela, ressignificando, portanto, com isso a cultura 

política vigente, criando novos discursos, novas práticas, novas representações e 

imaginários sobre o fato sociopolítico, econômico ou cultural em questão (GOHN, 

2017, p. 15). 

 

Desse modo, esta tese está dividida em cinco seções, contando com a Introdução. 

Na seção 2 (EM MOVIMENTO: uma etnografia sobre juventudes e suas pedagogias de 

resistência), destaco as primeiras inserções para conhecer o LPJ e todos os elementos que o 
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envolve. Nesse processo, elaborei meus fazeres etnográficos e, ao mesmo tempo, refleti sobre 

meu lugar nessas atuações e como a etnografia pode ser vista como campo de reflexão do 

fazer etnográfico e do fazer-se pesquisadora.  Em seguida, narrei os cenários, os eventos por 

eles organizados, as vivências que me levaram aos sujeitos que passaram a fazer parte dessa 

etnografia. Descrevo ainda o processo das entrevistas e o uso das redes sociais nessa 

investigação.  

Na  seção 3 (A TRAJETORIA DO LEVANTE POPULAR DE JUVENTUDE: 

o que tem de novo?), discorro acerca do processo de constituição do LPJ enquanto 

movimento social, a expansão pelo país e a nacionalização nos estados. Falo ainda de sua 

gênese, dos movimentos sociais que ajudaram em sua fundação, assim como o modo como se 

organiza em nível nacional. Sobre o seu modelo de gestão e de onde são/vêm os/as jovens que 

compõem o movimento. Por fim, comento acerca dos percursos juvenis até chegarem dentro 

do LPJ, importante aspecto para compreender as trajetórias juvenis que levam os/as jovens a 

virem participar e se organizarem coletivamente dentro de um movimento social de juventude 

no Brasil. 

Na seção 4 (A FORMAÇÃO DO LPJ NA TEORIA E NA PRÁTICA: o que 

dizem e aprendem os/as jovens militantes), descrevo o processo de formação vivenciado 

pelos jovens dentro do LPJ. Para tanto, destaco três atividades que considerei estarem ligadas 

diretamente a formação, a saber: O curso Realidade Brasileira (CRB); a escola de formação 

Emerson Pacheco e o Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV). Destaco a concepção de 

formação para os/as jovens militantes, uma vez que defendem que a dimensão formativa 

perpassa todos os espaços e momentos produzidos pelo movimento, durante a mística, as 

noites culturais, nas análises de conjuntura, na divisão de tarefas, etc. A formação é um fio 

condutor que orienta a ação política e que permite a reflexão crítica dos/das jovens acerca da 

sua condição humana e o seu poder de transformação social.  

Na seção 5 (UMA PEDAGOGIA DAS PRÁTICAS JUVENIS: manifestações 

de rua, escrachos/esculachos e os saraus do LPJ), apresento as ações juvenis do LPJ 

enquanto práticas dotadas de um caráter educativo e emancipador. Essas práticas se 

expressam nas performances juvenis: a teatralidade, as músicas, a batucada e por outras 

técnicas de comunicação e linguagem, as quais têm conseguido atrair, convencer e despertar o 

interesse dos/das jovens para a cena política juvenil pelo movimento da sedução presente em 

suas práticas artísticas e culturais. Termino este capítulo descrevendo os/as jovens militantes 

como personagens principais de seus movimentos juvenis. 
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Finalizo esta introdução fazendo um convite para que o/a leitor/ possa se deleitar 

nesse texto que trata de uma realidade construída e mobilizada por jovens/as militantes do 

LPJ que dão corpo, vida e ação para as suas práticas políticas juvenis.  
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2 EM MOVIMENTO: UMA ETNOGRAFIA SOBRE JUVENTUDES E SUAS 

PEDAGOGIAS DE RESISTÊNCIA 

 

A elaboração de um projeto de pesquisa e sua realização se relaciona tanto aos 

questionamentos referentes ao objeto que se deseja compreender quanto à questões sobre nós 

mesmos, nossa história, nossas experiências pessoais e profissionais, uma vez que os 

problemas de pesquisas são elaborados a partir daquilo que nos mobiliza a refletir, a pensar, 

reforçado durante o percurso do trabalho, no campo, durante as leituras e no momento de 

construção da narrativa do texto escrito. 

Por isso, a pesquisa é sempre um deslocamento, uma experiência na qual nos dispomos a sair 

de si mesmo, do nosso “mundo”, “nossas caixas”, nossos preconceitos, de modo que esse 

movimentar amplia a nossa condição e o nosso fazer enquanto pesquisadora. Esse movimento 

permitiu que as minhas ideias reconhecessem as ideias (o olhar) do outro, para que dessa 

forma o conhecimento fosse ampliado, exteriorizado e compartilhado coletivamente. 

 Os enredos dessa caminhada etnográfica têm o propósito de apresentar o processo 

como a pesquisa foi sendo desenhada a partir das movimentações dos/as jovem do LPJ, na 

tentativa de apresentar as cores e os tons elaborados por eles/elas ao atuarem como jovens 

militantes de um movimento social. 

O Acampamento Nacional realizado em Belo Horizonte em 2016 foi a primeira 

grande parada para conhecer os barulhos emitidos pelos jovens do LPJ a nível nacional, no 

entanto aqui no Ceará, lócus principal da pesquisa, Já tinha iniciado outras aproximações em 

atos pontuais e também durante uma entrevista com um dos jovens militantes. 

Na aproximação com os/as jovens fui construindo e definindo a problemática de 

investigação, refletindo a partir do próprio campo, da realidade em que se situava os sujeitos 

em movimento. Um caminhar que me possibilitou construir diálogos que se transformaram 

em materiais exploratórios para dar início ao processo de criação desse trabalho.  A minha 

relação com os jovens do LPJ ocorreu de modo devagar, fui chegando, conversando, 

estabelecendo uma rede de contato para além dos espaços em que eles estavam 

desenvolvendo ações do movimento. O andamento da pesquisa foi revelando a necessidade de 

respeitar o lugar de fala e subjetividade dos jovens. Fui presenteada com o interesse em 

partilhar as ideias, os conhecimentos e a vida que estava sendo tecida em cada momento. Por 

isso, me esforcei para lançar um olhar fundado na percepção do outro, do ângulo das suas 
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razões positivas e não da sua privação, buscando o sentido emergente das relações entre os 

sujeitos. 

 

A natureza da explicação pela via etnográfica tem como base um insight que permite 

reorganizar dados percebidos como fragmentários, informações ainda dispersas, 

indícios soltos, num novo arranjo que não é mais o arranjo nativo (mas que parte 

dele, leva-o em conta, foi suscitado por ele) nem aquele com o qual o pesquisador 

iniciou a pesquisa. Este novo arranjo carrega as marcas de ambos: mais geral que a 

explicação nativa, presa às particularidades de seu contexto, pode ser aplicado a 

outras ocorrências; no entanto, é mais denso que o esquema teórico inicial do 

pesquisador, pois tem agora como referência o “concreto vivido” (MAGNANI, 

2009, p. 7).  

 

Foram nessas oportunidades que os/as jovens militantes passaram a compor os 

personagens principais dessa investigação. Nos espaços organizados pelo LPJ em que era 

possível encontrar os jovens em seus movimentos me conectei com suas performances, 

tonalidades, ludicidade, capacidade de se organizarem expressas em cada evento coletivo que 

reunia a juventude militante. A partir desses encontros foi possível utilizar a observação, a 

entrevista individual e o diário de campo como meus acessórios de pesquisadora nessa 

investidura nos movimentos juvenis do LPJ, para entender a produção de seus afazeres no 

processo de criação de práticas políticas juvenis. 

 

2.1 Inserção no Campo 

 

Estou no bairro Bom jardim, na praça Santa Cecília. Faz sol, são 15:00 horas. A 

praça recebe os jovens do Levante com seus gritos, faixas, seu batuque, tambores, 

alto-falantes. De um lado, um pequeno grupo abre uma caixa, contendo cordas, 

pincel, adesivos, tesouras, cola, tinta e iniciam um processo de confecção de 

materiais pedagógicos para serem levados no Ato. Aos poucos a praça vai ganhando 

a atenção de outros moradores. Os jovens, as crianças vão se chegando, contagiados 

pelo som da batucada, pelas palavras de ordem. Um outro grupo fazia a cota para 

comprar água, na tentativa de amenizar o calor (DIÁRIO DE CAMPO, 14/03/2016) 

 

Toda nova pesquisa inaugura uma nova possibilidade de pensar, de olhar, sentir e 

se perceber na realidade que se propõem investigar dada a subjetividade do pesquisador, sua 

formação e o seu jeito de construir o objeto. O estranhamento é reflexo do novo que se 

apresenta, uma vez que se trata de um novo lugar, outra realidade, novas relações que 

precisam ser construídas com os sujeitos em cena. 

Desde o contato inicial percebia “vir no vento o 

cheiro da nova estação”
7
, ou seja das mudanças que aquele trabalho provocaria em mim. Foi 

estranho estar ali, não sabia o que olhar, como olhar, como me comportar. No entanto, foi na 

                                                           
7 Referência a Canção “Como Nossos Pais”, de Elis Regina. 
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busca por viver esses movimentos juvenis dos jovens do LPJ que busquei me deslocar, sair do 

meu campo espacial naturalizado e adentrar ostros espaços da cidade na busca de encontrar a 

juventude em suas atividades educativas emancipadoras em luta por uma cidade mais viva, 

uma juventude mais participativa e engajada. 

Peguei um ônibus na linha Centro Terminal do Siqueira em direção ao primeiro 

encontro com os jovens do LPJ que organizavam um ato em defesa da abertura de uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Bom jardim. Ainda no terminal vi alguns 

jovens com camisas pretas com o nome Levante Popular de Juventude. O grupo de mais ou 

menos oito integrantes. Ao longo do percurso, observei suas conversas e sem saber em qual 

parada descer, resolvi deixar ser guiada pelos caminhos que aqueles jovens iriam percorrer. 

Na parada desci com eles e fui, um pouco atrás seguindo seus rastros. 

Ao chegar na praça, local de concentração, procurei falar com um dos jovens que 

tinha me convidado para o ato.  Alguns olhares estranhando minha presença ali me fitaram.  

Aos poucos os jovens iam organizando as faixas para a manifestação que adentrou algumas 

ruas do bairro até chegarem na UPA. Em outro espaço um grupo de jovens começava a 

aquecer a batucada, tocar os tambores iniciando a agitação do grupo que estava presente e das 

pessoas que passavam próximo do local.   

Nas primeiras aproximações senti que eles ficavam um pouco desconfiados. Acho 

que não me levavam muito a sério, era só mais uma querendo dados para sua pesquisa. Como 

os jovens do Levante são mais politizados, eu fiquei muito insegura, com medo do modo 

como eles iam me ver e se isso poderia afastar ou aproximar a relação. Vi que eu precisava 

estar presente em outros espaços, contribuindo de algum modo, para além do ofício de 

pesquisadora. Percebi que na pesquisa etnográfica o contato ocorre pela (e na): 

 

Estreita aproximação entre pesquisador/a e sujeitos investigados, de modo a 

demandar a constituição de relações, a criação de laços, de empatias e, por que não 

dizer, de afinidades e/ou identificações que permitam não somente a inserção do/a 

pesquisador/a no campo, a sua acolhida, como também a confiança e a 

disponibilidade dos sujeitos investigados a participação nos processos 

metodológicos da investigação (JOCA, 2013, p. 300). 

 

Então, se eles/elas estavam em feiras, eu também estava. Se eles/elas estavam em 

reuniões, em também estava. Quando postavam coisas no Facebook, eu comentava, 

compartilhava. Isso tudo foi importante para que eu fosse aceita no grupo. Não estou 

querendo com isso dizer que eu tinha que ser igual a eles/elas, sabia que esse não era o 

objetivo. Mas, me coloquei de um modo que o meu lugar de fala e de ser não se tornou um 

elemento de afastamento, mas de respeito e confiança. “A acolhida depende de tudo isso e a 
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circulação do etnógrafo é orientada pelas múltiplas angulações com que a cena é percebida” 

(SILVA, 2009, p. 177).  

Quando me convidaram para o III Acampamento Nacional, adiantaram-me que 

era um evento grande, o maior do Movimento. No período que antecedeu ao evento, me 

coloquei à disposição para ficar com um caderno de ouro
8
, para ajudar o movimento a 

conseguir recurso para as despesas do evento. Todas essas pequenas coisas foram construindo 

uma relação mais próxima com os/as jovens do movimento. 

Nesse itinerário, o pesquisador é desafiado o tempo inteiro a imaginar, a descobrir 

e a construir a realidade que observa (PAIS, 2003). Por isso, os caminhos podem ser 

percebidos como um desvio, um descaminho para se chegar o mais próximo possível da 

realidade. Então esse percurso é também uma experiência, sempre falha, de modo que ela 

escapa ao que estava previamente programado: 

 

Fazer soar a palavra “experiência” em educação tem a ver, então, com um não e com 

uma pergunta. Com um não a isso que nos é apresentado como necessário e como 

obrigatório, e que já não admitimos. E com uma pergunta que se refere ao outro, que 

encaminha e aponta em direção ao outro (para outros modos de pensamento, e da 

linguagem, e da sensibilidade, e da ação, e da vontade), porém, sem dúvida, sem 

determiná-lo. Só porque ainda queremos continuar vivos, prosseguir. E porque ainda 

intuímos, ou acreditamos intuir, um além de (LARROSA, 2016, p. 74). 

 

Nessa direção e consciente de que nesse caminhar muitas vezes nos perdemos 

para chegarmos à outra margem, esse trabalho pretende estudar os jovens a partir de um olhar 

e de uma relação de perto, na qual essa aproximação me permita romper algumas fronteiras, 

minimizar as desigualdades e as diferenças na tentativa de lançar um olhar, uma escuta e uma 

escrita além do que possa estar no campo do aparentemente colocado/visível. 

 

2.2 Segunda parada: Acampamento Nacional do LPJ em Minas Gerais 

 

 

Eu vi no Acampamento, povo, gente! Eu vi jovens de todas as cores, preto, branco, 

pardo, amarelo, caboclo, indígena; de todas as orientações sexuais, homo, hetero, 

bissexuais; de todos os lugares, sertão, cidade, do norte, sul, nordeste, sudeste, 

centro-oeste. Vi jovens de muitos sotaques; jovens altos, baixos, magros, gordos, 

estilosos, hippies, deslocados; eu vi jovens coloridos, de cabelos coloridos, 

vermelho, azul, preto e amarelo, cabelos longos, curtos, sem cabelo. De cabelo liso, 

cacheado. Eu vi jovens criando, inventando, se organizando, colocando a mão na 

massa, limpando banheiro, enfermeiro, professor. Eu vi também jovens fazendo arte, 

tocando a batucada, encantando as plenárias, tremendo, energizando o Mineirinho. 

Eu vi jovens namorando, “se pegando”, dando tempo para o amor. Eu vi amizades 

                                                           
8
 O caderno de ouro funciona como um livro em que são coletadas assinaturas de pessoas que, ao assinarem, 

colaboram, com uma ajuda financeira. 
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serem feitas nas filas do credenciamento, nas filas de celulares para serem 

carregados. Eu vi muitas relações serem construídas, de solidariedade, de 

humanidade, desde a trança feita no cabelo, ao cigarro compartilhado, a água... Eu vi 

jovens vendendo, trocando suas invenções, suas criações, por 5, 10, 15 reais. Eu vi 

os jovens sorrirem, brincarem, se abraçarem, se beijarem, cantarem, pularem, 

dançarem, levantarem...  Eu vi, mas eu também senti muitas coisas... senti muitos 

cheiros, de cola, de tinta, de droga, de cigarro, de spray. Eu senti também muita 

emoção, muita energia, de arrepiar... Eu vi muitos corpos tatuados, corpos marcados. 

Eu vi rostos altivos, certeiro, feliz. Eu vi jovens comprando livros, rodas de 

conversas, papo reto, roda de capoeira, de funk, de forró, rock... Eu vi jovens 

andarem de skate na ladeira de BH. Vi jovens sérios, seguranças. Vi jovens leves, 

sem se preocupar. Jovens cansados, companheiros de todas as horas (DIÁRIO DE 

CAMPO, 05/07/2017). 

 

Era uma segunda feira quando desci no aeroporto de Belo Horizonte. Tomei um 

ônibus até o bairro da Pampulha, local onde iria acontecer o III Acampamento Nacional do 

LPJ, no estádio Mineirinho. Optei por passar os dias numa pousada do Lado, ter um lugar 

para descansar a noite. Deixei a mala na pousada e caminhei até o Mineirinho. Atravessei a 

rua e desci a ladeira na Avenida Antônio Abrahão Caram com destino a entrada de acesso ao 

Acampamento. Do lado de fora muitos ônibus ainda chegavam com os jovens de vários 

estados do país. Do lado de dentro muitos outros adentravam o mineirinho, buscando um 

lugar para estender suas barracas. A movimentação já era muito grande, o corre corre para dar 

conta de receber as delegações e montarem uma organização entre os participantes e estados 

que permitisse inclusive que o evento acontecesse.  

Fui caminhando pelo Mineirinho na expectativa de logo encontrar os/as jovens do 

Ceará e de me localizar no espaço. O local era grande, alto, com vários andares, as paredes 

desbotadas no preto e branco. Caminhei até a quadra principal, local na qual ia acontecer as 

plenárias durante o período da manhã e as noites culturais. Os jovens ainda muito espalhados, 

não dava conta da totalidade do que estava por vir, em número de participantes e diversidade 

em um lugar só.  

 

Segunda feira, 05/09/2016, Estádio Mineirinho, Belo Horizonte. Cheguei ao 

Acampamento no fim de uma tarde de sol. No pé da ladeira, a calçada do 

Mineirinho. Ainda é grande o fluxo de ônibus chegando; são muitos jovens, de 

diversos estilos, carregam com eles colchões, mochilas, malas, instrumentos, 

marcas, objetos de seus cantos e territórios.   

 

Procurei me situar no espaço e depois de andar um pouco encontrei a direção do 

LPJ do Ceará. Conversamos sobre a viagem e a expectativa para o evento. O evento ocorreu 

no período de 05 a 09 de setembro. Este é o maior evento em nível organizacional do 

Movimento e reuniu cerca de sete mil jovens oriundos de vários Estados do Brasil.  
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Enquanto alguns jovens preparavam o ginásio, testando o som, palco e planejando 

as apresentações para a abertura do evento a noite, os ônibus não paravam chegar. A cada 

parada grupos de jovens saiam com suas mochilas e colchonetes que pouco a pouco ia 

tomando e colorindo o Mineirinho. 

 

2.3 Nossa Rebeldia é o povo no Poder 

 

Já é noite, enquanto adentro esse espaço de arquitetura redonda, rampas, escadas, 

observo grande movimentação entre os jovens na quadra. Ando, cruzo com jovens. 

Sigo em direção a plenária, cadeiras distribuídas, fotos de pensadores espalhados 

pelo espaço. Eles anunciam o tom, de onde os jovens estão partindo para pensar o 

seu projeto. Paulo Freire, Gramsci, Marx, Florestan Fernandes, Makarenko, Lenin, 

Che Guevara, Frida Kahlo e tantos outros se fizeram presentes. No centro, um 

grande palco, colorido, bandeira preta hasteada com o nome do evento: III 

Acampamento nacional: a nossa rebeldia é o povo no poder. Eles se 

movimentam, fazem os testes. Vai começar. Em forma de mística, com muita 

batucada, emoção, agitação, de arrepiar (DIÁRIO DE CAMPO, 05/09/2016). 

 

Descrever sobre o que se passa, como nos sentimos enquanto pesquisadoras e 

enquanto indivíduos imersos em novas realidades, em um cenário inicialmente desconhecido 

quase sempre deixam o/a pesquisador/a com aquela impressão de que faltou algo para ser 

colocado ou de que não conseguiu narrar com a veemência sentida/vista/vivenciada em 

campo. Velho (2003) já enfatizava que uma das tarefas mais difíceis ao fazer uma etnografia é 

narrar um evento, transmitir o clima, o tom do que se está descrevendo. A sucessão dos fatos 

no tempo, o número de participantes, a reconstituição das interações.  

Ao som de muita agitação e emoção que fez tremer o Mineirinho, a abertura 

contou com uma mística que refletiu a importância de se compreender a unidade do 

movimento. Ao som de músicas, os/as jovens entraram na quadra trazendo bandeiras com 

palavras que expressavam os valores cultivados dentro do movimento, entre eles: a 

solidariedade, o companheirismo, a crítica, a consciência, a autocrítica e a disciplina. Na fala 

da jovem que dirigia a mística, seu discurso apresentava o interesse do Levante em construir 

um projeto popular e livre para a juventude brasileira. Na fala, a jovem anunciava a 

importância da luta para o alcance de outro modelo de sociedade, pautado no respeito a 

diversidade cultural e o respeito aos mais variados modos de vida. 
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Figura 1 - Plenária do Acampamento 

 
  Fonte: Página do facebook do LPJ/III Acampamento Nacional. 

 

Com a plenária cheia, ocupada pelo colorido de jovens que vieram de todos os 

Estados do Brasil e que trouxeram em suas mochilas muita disposição, desejo de fazer um 

tempo diferente, a mística anunciava a força, a coragem, a criatividade, dos jovens em ação, 

no qual defendiam a luta coletiva como caminho para se construir um mundo novo.  

No primeiro momento do acampamento fui percebendo um modo juvenil de 

construir o movimento revelado na capacidade criativa e inventiva da juventude em que  o 

movimentar-se acontece no terreno de uma pedagogia da sedução que se expressa na 

teatralidade, no jogo corpo a corpo, nas coreografias, nas danças e músicas, na agitação dos 

gritos de ordem.  

São nos espaços culturais produzidos pelos jovens e mediatizados pelas místicas 

que essa pedagogia da sedução ganha significado. Esse terreno se revela como espaço em que 

os sonhos e os desejos pessoais dos jovens se conectam com suas lutas e ganham força no 

coletivo, porque o desejo de mudança é uma construção coletiva, em conjunto. 

 Me arrepiei com a mística de abertura, com a teatralidade, as performances 

anunciadas pelos jovens.  Na mística os/as jovens encenam a realidade e suas contradições 

relacionadas às experiências de vida dos jovens. Em seu trabalho sobre os jovens e a política 

no MST, a pesquisadora Sales (2006), destaca a importância da mística para a condição de 

militante, para ela nesse momento, 

 

O corpo fala. Todos os sentidos se voltam para pensar um tema. Encenam-se a 

realidade e suas contradições. Os sonhos são expostos. Nesse momento, é possível 
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viver, ao mesmo tempo, a indignação contra a injustiça e sonhar coletivamente com 

a justiça. A mística apresenta a estética da dor, da exclusão, e, ao mesmo tempo, 

uma estética da resistência. Por um instante podem ter o poder de tomar a história 

nas mãos, ser vitoriosos e projetar o futuro que pode ser presente (SALES, 2006, p. 

225 a 226).  

 

Após a mística, a noite cultural de abertura contou com algumas falas que 

anunciava a grandeza do acampamento enquanto espaço de discussão da atual conjuntura do 

país e de formação para a juventude brasileira. Sentada mais ao fundo da quadra, tinha a visão 

da multidão de jovens que ocupava o espaço, uma grande animação e entusiasmo era 

percebida diante dos aplausos e gritos que ecoavam no mineirinho a cada fala vinda do palco 

principal.  

A diversidade de jovens reunidas em um mesmo espaço me deixava um pouco 

tonta, mas ao mesmo tempo me possibilitava pensar dentro do movimento daquela realidade a 

necessidade de pensar a juventude enquanto uma categoria social diversa, múltipla e 

heterogênea.  

Próximo do fim da abertura, segui em direção ao lado de fora do Mineirinho, 

enquanto andava cruzava com jovens indo e vindo, num fluxo permanente, alguns ainda 

querendo se localizar no espaço, se familiarizar com a nova arquitetura que os acolheriam 

durante a semana. No portão principal, um grupo de jovens controlavam a saída e a entrada de 

pessoas até o evento, o fluxo de carros também era grande com pessoas que vieram participar 

da abertura do evento.  Do lado de fora, pouca movimentação, subi a ladeira quase correndo, 

com receio da escuridão. 

Ao clarear o dia voltei para o Mineirinho, na entrada fui orientada a fazer o 

credenciamento. Enquanto caminhava percebi do lado direito, próxima a entrada, que uma 

grande tenda foi montada e dentro os botijões, panelões enormes, uma cozinha improvisada 

que seria usada para fazer a alimentação dos participantes do evento. Enquanto caminhava até 

a quadra, cruzava com os jovens que usavam as torneiras do Mineirinho para lavarem seus 

copos e utensílios.  

Na quadra os preparativos para a “análise de conjuntura”, em que todos os/as 

jovens eram convocados para participarem. Entrei na fila do credenciamento, enquanto isso os 

jovens iam abrindo suas mochilas, malas, caixas, reservando espaço para comercializarem 

suas criações, artesanatos, pulseiras, cordões, brincos. Do outro lado, camisas com o nome do 

LPJ, mais a frente um grupo vendia cadernos, agendas coloridas, outro grupo abriam as 

caixas, livros começavam a serem expostos, aos poucos outros pequenos grupos iam 

chegando com doces mineiros, queijos definindo o visual do evento. Enquanto isso a fila 
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seguia, o credenciamento era agilizado pelos jovens! Do lado de dentro da quadra as 

chamadas para os participantes ocuparem o evento era anunciada. 

Aos poucos os jovens foram ocupando a quadra e as atividades iniciadas. As 

chamadas eram feitas por estado, delegação do Ceará, por exemplo. Entre uma fala e outra, os 

jovens eram convidados a se levantarem, cantarem e dançarem as coreografias e músicas 

produzidas para o evento.  

Próximo do meio dia a movimentação entre os jovens era significativa, pois 

começavam a se organizarem para o almoço. Todos os dias uma multidão de jovens se 

juntava em filas nesse espaço para realizar as refeições diárias. Os jovens levavam consigo 

seus kits refeição (prato, tigela, depósito de plástico, depósito de sorvete, colher, faca, garfo, 

copo e tantos outros objetos de diversos tamanhos e cores). Depois de feita as refeições os/as 

jovens realizavam a higienização de seus kits em torneiras concentradas em um espaço do 

Mineirinho.  

As filas do almoço foram sempre uma oportunidade de saber quem eram os/as 

jovens que estavam no acampamento, que tipo de relação tinha com o LPJ. Enquanto a fila 

andava conversava com os/as jovens de Minas Gerais, de São Paulo, de Porto Alegre, do Pará, 

do Rio de Janeiro.  

Fiquei impressionada com o tamanho das panelas, dos caldeirões que eram usados 

para cozinhar. As atividades eram divididas por Estado, de modo que cada dia os 

coordenadores se reuniam com o pessoal do seu Estado e passava as atividades do dia.  

 

Figura 2 - Acampamento Nacional Belo Horizonte - Horário do Almoço 

 
Fonte: Acervo do LPJ no Facebook. 
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 Na medida em que ia conversando com alguns jovens, ia compreendendo as 

motivações que os levavam estar no Acampamento e esse jeito de envolver e chamar a 

atenção dos jovens para dentro do movimento se evidenciava mediante uma pedagogia da 

sedução fortemente relacionada com as culturas juvenis trazidas pelos jovens. 

Das filas do almoço passamos a combinar idas ao supermercado, ao banco. Na 

primeira ida ao supermercado fui com alguns jovens do Rio de Janeiro, em sua maioria 

meninos. O caminho até o supermercado era distante, poucos sinais de pessoas nas ruas, 

caminhamos e no decorrer do caminho, os jovens falavam do Acampamento, muitos vinham 

para entender melhor o que era o LPJ. 

Na ida ao banco um dos jovens me revelou que sua aproximação com o LPJ, em 

Belém do Pará, se vinculava a experiência de militância que sua mãe tinha com outros 

movimentos. Nessa conversa, o jovem me falou as dificuldades de se manter na militância, 

mas também da satisfação em estar organizado no movimento. 

Enquanto fazíamos esses trânsitos íamos criando uma relação de proximidade que 

possibilitava conhecer um ao outro, trocar números de telefones. Nessas andanças muito se 

constrói, desconstrói e constrói novamente durante essa viagem que representa um trabalho de 

investigação/pesquisa. 

A cada pesquisa percebe-se que é por meio do caminho que aprendemos a 

construir os aprendizes de um contínuo e permanente fazer e fazer-se pesquisadora, que nos 

apresenta as ferramentas para o saber fazer, o saber pensar e saber escrever. 

Muitas barracas foram montadas em volta do Mineirinho. De tamanhos variados, 

elas eram o abrigo, naqueles dias em que o Estádio foi a casa de sete mil jovens. Várias tendas 

espalhadas pelo acampamento serviram de espaço para palestras, palcos de conversas, 

atividade que os jovens chamaram de “papo reto”. Na parte da estrutura física do Mineirinho, 

nos andares superiores outros jovens estendiam seus colchões. Eu não dormi no 

acampamento, mas em uma pousada que ficava ao “pé da ladeira” do Mineirinho. Fiz essa 

escolha por que precisava, em algum momento, descansar com mais tranquilidade, fazer 

anotações e pensar um pouco no processo do trabalho.  

Com o acampamento ocorrendo, a arquitetura do Mineirinho foi assumindo outra 

estética. A estética da resistência, na qual os/as jovens produziram para reafirmar e demarcar 

sua cultura, seus territórios, sua cultura juvenil. Vendas de artesanato, camisas, livros, 

cadernos/diários, alimentos orgânicos, doces, queijo e tantas outras criações produziram a 

estética e as cores do evento. Essa estética era construída também ao som de várias trilhas 
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musicais. Nos vários cantos do Mineirinho se escutava os ritmos, as batidas, os sons trazidos 

pelos jovens (forró, funk, reggae etc.), que naquele espaço se formava também um caldeirão 

cultural vindo de todo o Brasil.  

A diversidade de jovens no evento era muito grande. Eu penso que nunca tinha 

estado em um lugar com tanta pluralidade juvenil, expressada por meio de suas roupas, 

adereços no corpo, cortes de cabelo, pelas cores, os sotaques e os comportamentos. O evento 

foi palco de muitos encontros entre os jovens, uma espécie de intercâmbio cultural nacional 

em que cada um trazia e compartilhava um pouco de suas histórias, seus afetos, descobertas, 

esperanças e sonhos. 

 

Figura 3 - Imagens dos jovens presentes no Acampamento 

  
Fonte: Página do facebook do LPJ. 

 

As imagens reveladas nas fotos atestam para a pluralidade de jovens presentes no 

Acampamento. Deparar-me com essas várias formas de ser e de pertencer me fez pensar logo 

de início quem seriam os/as jovens que compõem o Levante. Como o movimento poderia 

acolher as diferenças culturais, territoriais, de gênero, étnica, presente nos jovens que 

chegavam dentro do movimento? 

Percebi que suas identidades individuais eram assumidas e dentro do coletivo suas 

diferenças eram respeitadas. Uma rede de solidariedade era construída entre os jovens, isso 

era facilmente identificado nos momentos de tempo livre em que eles faziam tranças no 

cabelo um do outro, compartilhava o cigarro, a água, a merenda, o kit para a refeição, o 

colchão.  

  No segundo dia do evento (06/08/2016), cheguei no Acampamento e pude 

perceber a multidão que ocupava o Mineirinho. Muitos jovens ainda se enfileiravam para 

realizar o credenciamento. Percebi que os jovens circulavam pelo espaço de modo mais 
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devagar, como quem já tinha feito o reconhecimento do local. Andei pelo espaço na tentativa 

de ver a juventude que estava espalhada em barracas. Enquanto caminhava meus observava os 

jovens agrupados em coletivo, em grupos. Muitos se misturavam com jovens de outros 

estados compondo a diversidade cultural e juvenil do Brasil. 

Percebi que o Acampamento era um espaço de encontro, de sociabilidade, de 

conhecer uns aos outros, de saber de onde estavam vindos. Antes do início das atividades era 

possível ver pequenos grupos de jovens reunidos. Nesse momento, cada coordenação de 

Estado conversava com seus grupos e passavam as atividades do dia. Também reforçavam a 

importância de participar das plenárias, pois aquele era um momento de formação importante 

para o movimento e a juventude brasileira.  

O trabalho de limpeza dos banheiros e todas as atividades eram desenvolvidas de 

forma coletiva, de modo que os/as jovens de cada Estado participassem. Nesse primeiro 

momento eu não participei diretamente do fazer, das atividades com os/as jovens, foi um 

momento de observação, aproximação e conversas informais com alguns deles. 

Os/as jovens desenvolviam ainda atividades relacionadas à mística de abertura do 

período da manhã, a mística das noites culturais/jornada socialista (atividade cultural 

realizada no período da noite que além da mística traz um momento de formação, reflexão e 

debate acerca de uma temática definida pelo evento).  

Para o evento foram pensados espaços para acolher jovens mães e pais que 

trouxeram seus filhos. Foi dedicado um local para a Ciranda Infantil, no qual os/as jovens se 

reversavam no cuidado e nas atividades com as crianças. O evento dispunha ainda de um setor 

de saúde, com o apoio de pessoal formado na área, caso fosse preciso de algum 

acompanhamento. Através de alto-falantes eram repassados avisos, chamamentos para que os 

jovens viessem para as plenárias, saíssem das barracas, usassem seus crachás.  

O Ceará levou a terceira maior delegação do País, ficando atrás apenas de Minas 

Gerais e São Paulo. Foram nove ônibus de diversos municípios do Estado (Amontada, Sobral, 

Iguatu, Crato, Juazeiro, Caucaia e Fortaleza), compondo uma média de 700 jovens. Contudo, 

nem todos eram membros e militantes do Levante. Muitos jovens vieram motivados pela 

curiosidade em conhecer o movimento. A ideia de acampamento também atraiu a curiosidade 

e o interesse em participar do evento.  

A convocação dos jovens foi realizada pelo movimento em seus estados, em suas 

três frentes de luta: frente estudantil, camponesa e territorial (jovens da periferia, estudantes 

secundaristas). O convite nas redes sociais também foi muito forte. Além disso, antes da 
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realização do evento, o movimento realizou atividades em seus estados denominadas de “Pré-

Acamp”. Nessas atividades os/as jovens conversavam sobre a proposta do evento e se 

organizavam no sentido de buscar formas de conseguir ajuda financeira para participarem.  

O evento foi organizado de modo que a formação ocupou um lugar central. Pela 

manhã, os/as jovens eram conduzidos para as plenárias, espaço na qual era realizada análise 

de conjuntura do Brasil, América Latina e sobre o contexto global. Nesses espaços, os 

assuntos tratados vinham em forma de temáticas em que os/as jovens conheciam e discutiam 

os problemas e as questões econômicas, sociais e políticas que atravessavam o contexto 

brasileiro.  

 

Figura 4 - As reivindicações múltiplas dos jovens no Acampamento 

 
Fonte: Página do facebook do LPJ/III Acampamento Nacional. 

 

Durante todo o evento, o período da manhã era reservado para esse momento de 

análise de conjuntura da realidade brasileira, de modo que o papel do Levante nesse contexto 

era pensado em coletivo. Entre uma fala e outra, os/as jovens dançavam e cantavam ao som 

de músicas que foram elaboradas para o acampamento. O Levante confeccionou um caderno 

chamado Cancioneiro. Este caderno é composto por várias letras de músicas que foram 

criadas especificamente para o Acampamento, como o “Funk do Acamp” que foi eleita a 

música oficial do evento: 

 

Ninguém vai segurar essa marimba, o Levante todo em Minas, Vem para o Acampa, 

lutar é o caminho, sete mil jovens tremendo o Mineirinho, povo no poder é a nossa 

rebeldia. Com a mulherada pautando o feminismo, e a negritude combatendo o 

racismo. Todas contra a LGBTfobia. Desce o Norte, desce o Nordeste. Sobe o Sul, 

sobe o Sudeste. Vem o Centro-Oeste chegando de ladinho já aahh... 

(CANCIONEIRO, LPJ, 2016). 
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No período da tarde a programação contava com uma variedade muito grande de 

oficinas que se espalhavam pelo Mineirinho. As oficinas eram coordenadas pelos/as 

próprios/as jovens e as temáticas tratavam de discussões que recobriam o mundo juvenil, 

como por exemplo, objetificação do corpo e da vida da mulher  

Em uma segunda roda, muitos jovens se reuniram para tratar do tema LGBTfobia. 

Nas falas, os jovens, a maioria gays, traziam suas narrativas a partir de experiências vividas 

no dia a dia em suas realidades. Nessa roda, me chamou muito a atenção os depoimentos 

sobre a violência que estes vivenciam ao assumirem sua sexualidade. Numa terceira oficina os 

jovens discutiram sobre Educação Popular como ferramenta potencializadora. Durante a 

discussão, os/as jovens destacaram a importância de se reconhecerem como jovens da classe 

trabalhadora que precisam pensar em um modelo de educação voltado para atender os 

interesses da classe popular.  Ainda participei de outra oficina sobre Direitos Sexuais e 

Reprodução. Nessa roda os jovens destacaram a escola e a família como instituições 

formadoras e orientadoras dessa temática. 

Observava enquanto acompanhava as atividades que as oficinas representavam 

momentos importantes do evento, pois possibilitou a reunião de jovens que traziam suas 

experiências formativas para compartilharem uns com os outros. 

 

Figura 5 - Jovens no Acampamento Nacional

 
      Fonte: Página do facebook do LPJ/III Acampamento Nacional. 
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Aos poucos, os/as jovens foram compondo um movimento juvenil político 

particular, marcado por um jeito de pensar e fazer a ação política diverso e plural. Observei 

que essa proposta possuía uma dimensão formativa que se materializava não só no discurso 

empregado durante as plenárias e oficinas, mas também em cada movimento realizado pelos 

jovens. Assim, a perspectiva de ação política no LPJ está entrelaçada por uma prática, que 

nesse trabalho chamaremos de atividades educadoras
9
.  

Dentro do movimento, o trabalho de organização dos eventos é realizado por meio 

da divisão de tarefas em que todos os jovens são parte dessa construção e desse fazer, o qual 

demonstra grande dimensão formativa. O “colocar a mão na massa” coletivamente demonstra 

a importância que cada um deles ocupa no processo organizativo do Movimento. 

Esse evento me possibilitou conhecer melhor o Levante, me ajudou a pensar 

questões que foram centrais para a definição do trabalho e do objeto de investigação. Fiquei 

particularmente intrigada com o modo pelo qual o evento foi construído. Os/as jovens a todo 

tempo fazendo, inventado, criando condições para que o evento acontecesse. Ainda que o LPJ 

represente um grupo pequeno e uma novidade enquanto movimento social de juventude, isso 

não nos impede de enxergar nessa organização a dimensão de que a juventude continua viva, 

presente.  

Observei um intenso desejo de estar juntos, reunidos, em coletivo. O estar junto 

também revelava o fortalecimento de suas identidades individuais e isso me pareceu ser uma 

grande potência de unidade entre eles. 

Aos poucos fui me inserindo e sentido parte daquele contexto, procurando 

compreender a lógica de organização e o sentido de luta e política apresentado pelos jovens. 

De imediato, fui tomada mais pela sensação de deslocamento, de sair de um lugar já 

conhecido. Assim, fui percebendo que o estar no campo nos confronta a pensar nossos 

preconceitos, suspende nossa lógica de olhar e pensar. Assim, nos apresenta a necessidade de 

se abrir para o que estar em cena, para aquilo que os/as jovens estão nos mostrando como 

tecido social de seus movimentos. Essa atenção sobre o que a realidade revela, e não no que 

gostaríamos que fosse, representa um chamamento à compreensão do outro, ao lugar do outro, 

daquilo que eles aprenderam e sabem fazer. 

 Portanto, estar no campo é uma atividade complexa, porque implica uma imersão 

do pesquisador em outro contexto rico e diverso de subjetividade. O trabalho de campo é uma 

espécie de malha de relações objetivas e subjetivas envolvendo espaço e tempo múltiplos.  
                                                           
9 Termo usado por Ivo Tonet (2012). 
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 Como eu ainda me encontrava na fase de aproximação do Movimento, os 

contatos ainda eram poucos. Nesse sentido, procurei chegar mais perto dos/das jovens aqui do 

Ceará, estando com eles/elas nas plenárias, conversando informalmente sobre o evento e o 

Movimento. A aproximação com os jovens é sempre permeada de tensão, por mais que o 

pesquisador tenha certa experiência em trabalhos com juventude, se aproximar deles sempre 

envolve uma disposição para pensar táticas e truques de aproximação, o que nos coloca diante 

do caráter reflexivo da formação do pesquisador e do trabalho de campo como um laboratório 

vivo permanente de reflexividade (MELUCCI, 2003). 

Conhecer as especificidades de cada grupo, seus códigos de pertença, possibilita, 

certamente, melhores chances de elaborar os caminhos que nos levam até eles/elas. Portanto, 

a interação, o contato, são medidas que nos orientam a chegar mais próximo de sua realidade 

e das experiências que vivenciam no dia a dia. Chegar mais perto, não é fácil, não está dado, 

exige do pesquisador uma disposição, um interesse e um mergulho nos modos de vida dos/das 

jovens. Esse mergulho é sempre permeado de subjetividade, de trocas, incertezas, conflitos, 

riscos, mas também aberto às possibilidades de reinventar os métodos, as técnicas e o fazer-se 

pesquisadora. 

As noites no Mineirinho eram momentos de muita expectativa e alegria. Na noite 

do dia (06/09/2016) o evento contou com um Ato político. Muitos carros chegavam, muitos 

convidados, do lado de fora ruas tomadas de veículos. O Ato político contou com o ex-

presidente Lula, o governador do Estado de Minas Gerais, entre outros. Na abertura, o 

Levante destacou a importância de garantir uma educação pública para os filhos da classe 

trabalhadora, o acesso à universidade. A presença do ex-presidente Lula foi motivo de muita 

euforia por todos os presentes. Ao som da batucada e de muita música o Levante agitou o 

Mineirinho e faziam com que seus gritos ecoassem dentro e fora do estádio. 

 

Quarta- feira noturna, adentro o Mineirinho para a programação da noite. Sigo em 

direção a quadra, os jovens começam a encher o espaço, como uma espécie de 

explosão populacional, os jovens chegam de diferentes direções. No palco, a correria 

para iniciar a noite da Jornada Socialista. Escolhi um lugar bem próximo ao palco. 

Enquanto isso, do lado de fora da quadra, uma movimentação em busca dos ajustes 

finais para iniciar a jornada, com mais uma mística, de arrepiar, mexer com nossa 

espiritualidade, afetividade. Embalados pela teatralidade dos seus corpos, a mística 

trouxe a figura feminina para o centro da discussão, com a peça “Somos todas 

Clandestinas”, na qual relatou a vida de mulheres que vivencia situações difíceis e 

de desamparo, vivendo histórias clandestinas. (Diário de Campo, 07/09/2016). 

 

A Jornada foi um momento de muita emoção e criatividade, resgate da memória 

dos povos de luta, resistência. A mística representa a vontade/interesse em mudar a realidade 
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desigual e injusta que o povo vivencia. A jornada contou com a presença de Eddie Conway e 

Dominique Stevenson, ativistas do movimento negro dos EUA. 

 

Figura 6 - Mística da Jornada Socialista a Noite

 
               Fonte: Página do facebook do LPJ/III Acampamento Nacional. 
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Enquanto escrevo, rememoro cada momento vivido durante esse trabalho. É uma 

memória afetiva que marca nossa trajetória e nos ensina a olhar, se aproximar, a escrever, 

andar e a entender as sutilezas do cotidiano em movimento, disponível aos galanteios, aos 

gestos de procura, de caça e de encontro. Eu confesso que o esforço em descrever aqui tudo 

que se passou nesses dias, é falho. Não consegue dar conta da inteireza de sua realidade 

colorida, diversa, fluida e em movimento que foi presenciada nesses dias. 

No quarto dia do evento, o clima era de um certo cansaço, misturado com a 

tristeza do último dia de atividade. Entre as pequenas reuniões que os jovens faziam para 

conversar, a expectativa pela última noite cultural era colocada, pois seria embalada pela 

presença da funkeira MC Carol, cantora de funk do Rio de Janeiro. A programação do dia 

seguiu seu ritmo normal, na quadra durante a manhã as mesas de análise de conjuntura.  No 

período da tarde desci a ladeira da Pampulha, decidi conhecer o entorno do local onde o 

evento acontecia. Caminhando pela lagoa me encontrei com vários jovens que estavam no 

evento, do lado de fora ouvia a agitação que vinha de dentro, o barulho. Observava ainda a 

reação das pessoas com tudo aquilo. A noite voltei para o Acampamento, 

 

O estádio estava cheio, os jovens dançavam, namoravam, “se pegavam”.O palco foi 

tomado pelos jovens que dançavam até o chão, deixando o movimento dos seus 

corpos serem embalados pelo funk. Eu nunca tinha estado em um baile funk. Foi 

uma experiência em que eu me despi um pouco desse lugar de pesquisadora para 

vivenciar uma dimensão mais individual de me ver inserida em lugares e situações 

nunca experimentados e de compreender que nesses momentos podemos aprender, 

sentir, comunicar e celebrar o tempo para as emoções, para as coisas vividas (Diário 

de Campo, 06 de Setembro de 2016). 

 

Para Damatta (2010), o trabalho de campo, como os ritos de passagem, implica, 

pois, a possibilidade de redescobrir novas formas de relacionamento social, por meio de uma 

socialização controlada. 

Foi na procura por viver esses ritos iniciais que estive no Acampamento Nacional 

do LPJ. Essa inserção que atravessou as fronteiras físicas do meu lugar, também foi 

importante para compreender que no trajeto de se fazer pesquisadora somos convocados a 

fazer travessias, conviver com questionamentos, inquietações, trajetórias que impulsionam 

quem pesquisa a descobrir, criar, experimentar, rasurar, estranhar, aceitar os seus ritos de 

iniciação e de passagem em seu campo da pesquisa 

O III Acampamento Nacional do LPJ foi encerrado na tarde da sexta feira 

(10/09/2016) com um grande ato pelas ruas de Belo Horizonte que reuniu em média 10 mil 

pessoas. Utilizando muita criatividade, músicas, intervenções teatrais e palavras de ordem, os 

jovens criticaram a Reforma Trabalhista, a violência, denunciaram políticos corruptos e a 
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mídia, sobretudo a Rede Globo. A manifestação foi organizada em blocos temáticos que 

representaram o Programa Popular para a Juventude Brasileira
10

, que consiste nas 

transformações necessárias para melhorar a qualidade de vida da população jovem do Brasil. 

O maior desafio dessa investigação foi delimitar o enfoque desse trabalho, uma 

vez que a dimensão do movimento me deixava desorientada. Por isso, partimos da própria 

experiência e material de campo como ponto de partida, assim como a dimensão subjetiva da 

pesquisadora para construir a trajetória desse caminho. 

 

 [...] ainda que o antropólogo possa se armar de toda uma intenção de objetividade, 

de obtenção, de produção de dados e informações, os mais objetivos, os mais reais 

(não sei se com aspas ou sem aspas) possíveis, de qualquer maneira, muito mais do 

que em outros casos, todo trabalho de produção de conhecimento aí se passa através 

de uma relação subjetiva. A pessoa que fala, fala para uma outra pessoa. Uma 

relação entre pessoas que tem uma dimensão social, e uma dimensão afetiva se 

estabelece. Dados de troca, de sinais e símbolos entre as pessoas se estabelecem 

inevitavelmente e isso marca não só a realização do trabalho, mas o material 

produzido por esse trabalho realizado. (BRANDÃO, 2007, p. 12). 

 

Com isso compreendemos que investigamos temas que estão mobilizando 

processos internos e desse modo ao investigar também somos investigados. 

 

2.4 DES–LO–CA–MEN–TOS entre Fortaleza e cidades do interior: movimentações 

que me levam até os interlocutores 

 

Parecem uma epidemia, já nem consigo contar mais 

vocês. Antes 1.500, logo 3.000, lá vem 7.000, e quantos 

são agora? Pirambú, Serrinha, UFC, Cariri, Sobral... 

Desceu e chegou na Bahia, subiu pro Maranhão, até 

Brasília, mermão? Como assim já tá em todo o Brasil?  

(Gabriel Campelo, Militante do LPJ) 

 

Minhas andanças pela cidade foram desenhadas pelo movimento permanente das 

atividades realizadas pelos jovens que compõem o LPJ. Durante o ano de 2016, com o cenário 

político fortemente acirrado e disputado, presenciamos uma onda de manifestações pelo 

Brasil
11

 e o LPJ aqui no Ceará esteve em todos os atos de rua, se somou a outros eventos, 

                                                           
10 O programa é composto de dez eixos temáticos, como: o combate ao genocídio da juventude negra; a 

universalização do acesso ao ensino superior; trabalho digno para os jovens; direito à terra para a juventude do 

campo e à cidade para jovens urbanos; luta contra o racismo, o machismo e a LGBTfobia; pela democratização 

dos meios de comunicação; pelo acesso a saúde e a cultura e por uma constituinte exclusiva e soberana para 

reformar o sistema político brasileiro (BRASIL DE FATO, 2016). 

11 O impeachment da Presidente Dilma Rousseff, mediante um golpe parlamentar dividiu a sociedade colocando 

uma grande quantidade de pessoas nas ruas, somada com as medidas do Estado em reduzir o orçamento para a 

Educação e Saúde e realizar a Reforma Trabalhista nos anos seguintes.  
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como as ocupações
12

 dos estudantes secundaristas e as ocupações na Universidade Federal do 

Ceará. O caminhar por entre esses espaços vai na direção do que Certeau (2014) define sobre 

a caminhada,  

 

A caminhada afirma, lança suspeita, arrisca, transgredem, respeita, etc. as trajetórias 

que “fala”. Todas as modalidades entram aí em jogo, mudando a cada passo, e 

repartidas em proporções, em sucessões, e com intensidades que variam conforme 

os momentos, os percursos, os caminhantes (CERTEAU, 2014, p. 166). 

 

Foram as operações anunciadoras, os percursos trajetivos dos/das jovens que 

comportam o traçado geográfico do meu caminhar. Com o intuito de manter uma 

aproximação com o LPJ me dispus a participar das atividades e dos lugares que o Levante 

ocupava e se movia.  

O ano de 2017 foi um período intenso de atividades desenvolvidas pelo LPJ. 

Além dos atos de rua, o movimento realizou aqui no Estado do Ceará diversas atividades de 

formação cultural e política que mobilizaram a sua militância. A primeira delas, que eu 

acompanhei, foi a III semana Nós por Nós. Essa semana é uma iniciativa do Movimento que 

tem por objetivo realizar atividades nos bairros da periferia de Fortaleza. Este ano, os bairros 

contemplados foram: Serrinha, Barra do Ceará e Pirambu
13

  

É uma quarta feira, fim de tarde, chego no Centro Urbano de Cultura, Arte e 

Esporte, o CUCA.
14

 O deslocamento pela cidade de Fortaleza é sempre perpassado pelo 

medo. Eu ando pela cidade de transporte coletivo, ando a pé para chegar até a parada, sempre 

olho para trás, desconfio das pessoas, dos que se aproximam de bicicleta, é ruim essa 

sensação de medo do outro, de que todos estão sob suspeita. Quando se deslocar significa ir 

para bairros mais periféricos e ainda bairros castigados por muita violência, esse deslocar é 

sempre mais tenso, somos tomados pelo medo e a ameaça sempre presente de sermos a 

próxima vítima da violência, de uma cidade em disputa, por territórios delimitados, que 

encarcera vidas, futuros e sonhos da juventude.  

 Enquanto adentro o CUCA, percebo alguns jovens organizando uma atividade. 

São os jovens do LPJ, as camisas pretas os identificam. Eles organizam as caixas de som, 

                                                           
12

 As ocupações realizadas nas Escolas Públicas Estaduais do Ceará se iniciaram em abril de 2016, alcançando 

mais de 52 escolas ocupadas espalhadas em várias regiões do estado. (SOUSA; SALES; SOUZA, 2016). 
13

 Estes três bairros estão localizados na periferia de Fortaleza e enfrentam problemas graves de violência contra 

os jovens. 
14

 Em funcionamento desde 2009, os CUCAs (atualmente são três em funcionamento, na Barra do Ceará, 

Mondubim e no Jangurussu) são frutos de uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza e se inserem 

como uma demanda social no Orçamento Participativo realizado em 2005, tendo como finalidade realizar uma 

política pública destinada à juventude fortalezense. O espaço agrega um sistema integrado de programas de 

atenção a jovens, promovendo alternativas 
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algumas poucas cadeiras, iniciam a etapa de teste do microfone. Sentados do lado direito, 

alguns jovens observam, aguardam o início das atividades. Me aproximo e comprimento 

alguns jovens que eu conheci no acampamento, especialmente o Babau, o jovem que me 

forneceu as datas e os locais das atividades dos Saraus.  

Sento ao lado de alguns jovens, tiro meu bloco de notas da bolsa. Observo a 

movimentação no espaço, algumas pessoas do bairro entram no CUCA, se aproximam. O 

tema do sarau tratou do “Extermínio da Juventude Negra na Periferia”. Em formato de rap, de 

batalhas (como se fosse uma competição), os jovens iam participando, diante de aplausos e 

incentivos da plateia.  

 Durante as atividades dos Saraus, ia percebendo as invenções, os improvisos, as 

“manhas” (Freire, 2000) criadas pelos/pelas jovens para compor uma sinfonia dessas 

atividades mediante a cultura juvenil empregada nas suas resistências e existência coletiva.  

Infelizmente não foi possível acompanhar todas as atividades em todos os lugares, 

pois os/as jovens do LPJ não param e o fluxo de seus passos seguiam rotas múltiplas. Meus 

passos seguiam os caminhos traçados pelos jovens nos eventos, encontros de formação e nas 

manifestações de rua, ao som de tambores, bandeira preta e muito batuque, onde eles/elas 

embalavam e energizavam as praças e as ruas da cidade. 

É fim do mês de agosto de 2017, um sábado. Sigo com meu bloco de notas até a 

parada do ônibus, já próximo do anoitecer. Entro no ônibus no sentido terminal da Parangaba. 

No ônibus começo a pensar nessa oportunidade que a pesquisa vai me oferecendo de realizar 

andança pela cidade de Fortaleza. Habitar as praças com os jovens, experimentar conviver no 

espaço público, ocupar, se encontrar. 

No terminal, tomo outro ônibus no sentido Passaré. Me informo com os demais 

passageiros, onde fica a Praça da Cruz, na Serrinha. Na parada indicada, desço, atravesso o 

para o outro lado da Avenida. No centro da praça avistava a bandeira do LPJ e outra bandeira 

colorida, em uma mesa os microfones, cartilhas, camisinhas, panfletos A praça já tinha muitos 

jovens concentrados aonde seria o Sarau, enquanto isso a movimentação, o fluxo de pessoas 

acontecia ao redor do evento. Com a temática LGBTfobia, o sarau foi iniciado com uma 

apresentação teatral que combinava movimentos corporais lentos e acelerados, no microfone 

um outro jovem revelava os números de assassinatos no ano de 2016 contra o grupo de 

LGBTs, somando uma média de 246 em todo o Brasil. Em sinal de protesto a esta realidade, 

os/as jovens trouxeram poesia, teatralidade e músicas. Ritmos como o rap embalaram o 
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evento, na plateia, os jovens assistiam, combinavam de comprar bebidas, conversavam, riam e 

observavam a movimentação no centro da praça.  

Nessa atividade o Movimento se propõe a fazer uma ocupação em alguns bairros 

da cidade construindo um espaço de socialização, participação e resistência com e para a 

juventude. Essa atividade é realizada por meio de saraus em espaços públicos desses bairros, 

sobretudo, praças. Nesses locais os/as jovens são convidados a participar expressando suas 

habilidades artísticas como teatro, dança e música. Ritmos como o Rap, funk, Hip-Hop e 

Break, ocuparam a cena e se afirmaram como expressão de denúncia, resistência e crítica a 

sociedade. Os saraus foram pensados em temas. Os temas estavam ligados diretamente às 

questões enfrentadas pela juventude em seus territórios.  

A partir das atividades do LPJ pude observar que o espaço público poderia 

retomar o verbo conviver, transitar, dialogar. Ali resiste a teimosia dos que vem de baixo.   

Somente pela via do deslocar, sair do meu lugar comum, que consegui enxergar a 

realidade diferente, a cidade produzindo outras convivialidades, experimentações e devires. A 

realidade é sempre um acontecimento extraordinário em que os sujeitos estão tecendo suas 

vidas, aprendendo e nos possibilitando aprendizados. 

 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem empreendida 

por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados. Nada de 

absolutamente original, portanto, mas um modo diferente de olhar e pensar 

determinada realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do 

conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais (DUARTE, 2002, p. 140). 

 

A pesquisa etnográfica é uma experiência, uma vez que nos permite “um além 

desse sótão que nos aprisiona, mas do qual saberemos que não será nunca o que acreditamos 

que poderia ser. É preciso abrir a janela” (LARROSA, 2014, p. 74 e 75 

Observei que as pessoas ficavam curiosas enquanto passavam ou se aproximavam 

da praça. Parecia até que se tratava de um fenômeno novo, fora do comum, às praças cheias 

de gente, sendo ocupadas e ressignificadas com as bandeiras, os ritmos, cantos, performances 

e corpos juvenis.  

De um ponto a outro da cidade, sigo para o Pirambú. Bairro que sofre com a 

violência urbana na capital, classificado como um dos mais violentos da cidade de Fortaleza. 

O sarau tratou da temática do feminismo. No espaço, percebi poucas mulheres, a maioria 

homens. Cheguei, sentei na praça, observei os jovens. Uma moça loira, que se vestia de forma 

bastante diferente dos demais me chamava a atenção. Ela era uma das atrações da noite.  Em 

sua apresentação, seu rap falava de machismo, homofobia e de empoderamento feminino. Em 
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forma de “batalha”
15

 eles se apresentavam e narravam suas histórias pessoais, denunciavam a 

violência que enfrentam em seus territórios, a ameaça das drogas, o sistema político corrupto 

e opressor. 

Os/as jovens apresentam o rap como arte que possibilita encontros, como 

resistência, uma vez que é elaborado a partir do que é vivido por eles. Os/as jovens são, assim, 

produtores de uma “cultural marginal”, que é viva de sentido, de realidade e experiência. 

Nesses intervalos de tempo entre os Saraus, o LPJ desenvolveu outras atividades 

com os/as jovens. Entre os dias 16 e 17 de setembro de 2017 em Caucaia, no Centro de 

Ensino em Treinamento e Extensão Rural (CETREX)
16

, foi realizado o encontro dos 

Estudantes do LPJ. No auditório do CETREX, reuniram-se jovens de várias instituições de 

ensino superior do Estado. Entre elas: Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade 

Estadual do Ceará (UECE); Instituto Federal do Ceará (IFCE); Universidade Regional do 

Cariri (URCA); Universidade do Vale do Acaraú (UVA), entre outras.   

Ao som da batucada, das canções e músicas que animam os jovens do 

Movimento, como: “ahhh, levante, levante, queremos revolução!”, o encontro foi iniciado. 

Entre o fundo musical e expectativas da plateia, os/as jovens que encenavam a mística 

levantavam-se, realizavam movimentos corporais, portavam cartazes e imagens de pensadores 

importantes para a luta social. 

  Essa foi uma das místicas mais profundas em termos de narrativa para mim. A 

mística falou do Movimento, foi uma composição de um dos jovens militantes. Dizia, assim:  

 

Chegaram batendo na minha porta, fazendo barulhos estridentes com latas e 

tambores de PVC. Eu nem sabia quem era essa gente que usavam mais blusas do 

MST, MAB, Via campesina, do que qualquer outra coisa. Alguém me disse que 

podia confiar. Mas como confiar em gente que já chega pedindo uma tal de 

memória, verdade e justiça, acordando a vizinhança e apontando tudo que tem de 

errado nesse tal de “Escracho à Torturadores da Ditadura? Quer juntar preto e 

favelado, camponês, LGBT, mulher, estudante... Mas, já não tem quem faça isso, 

cada um no seu quadrado, separadamente? Pra que isso de juntar todo mundo em um 

só espaço? E lá vem todo esse teatro, poesia cantada, grafite e bandeirolas. E 

mística? Nunca ouvi falar disso. E não adianta dizer que é algo que se sente, alguém 

aqui precisa me escutar (GABRIEL, 24 ANOS, LPJ).  

 

Depois da mística, foi realizado um debate, no qual três jovens do Movimento 

discutiram as principais questões envolvendo a educação no Brasil na atualidade. Temas 

                                                           
15

 Um tipo de competição em que o público escolhe a melhor apresentação e em alguns eventos o ganhador 

recebe uma premiação. 
16

 O CETREX é um antigo convento, que hoje pertence a uma instituição do Estado do Ceará, a EMATERCE. 
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como Reforma do ensino médio
17

, Escola Sem Partido e gastos e investimentos para a 

educação superior, entraram na pauta. A discussão sobre a importância do movimento 

estudantil e os desafios que o Levante precisa enfrentar, enquanto movimento social de 

juventude, também foram destacados. 

 A cada inserção no campo fui me aproximando mais dos/das jovens, entendendo 

suas maneiras de construir suas práticas, que estão diretamente relacionadas com uma 

perspectiva de formação orientada para a construção de sujeitos coletivos, comprometidos 

socialmente com um Brasil melhor para a juventude.  

No período da tarde os/as jovens voltaram para o auditório. Em seguida foram 

apresentadas as temáticas que deveriam ser discutidas em pequenos grupos (os grupos foram 

divididos por temática), de modo que fosse também produzido um registro 

escrito/sistematizado para compartilhar na volta ao auditório. Considerei muito interessante 

esse momento. Foi um momento de observar os jovens discutindo, em grupos menores, acerca 

das questões vivenciadas na universidade e em seus cursos. As temáticas foram as seguintes: 

Movimento estudantil, saúde, esporte e lazer; Movimento estudantil, engenharias e questão 

agrária; Movimento Estudantil, educação e licenciaturas; Movimento Estudantil e 

secundarista; Movimento Estudantil e interiorização das universidades; Movimento Estudantil 

e permanência e assistência social; Movimento Estudantil e universidades privadas.  

Os/as jovens se espalharam pelo espaço e formaram pequenos grupos de 

discussão. Acompanhei os grupos para observar as narrativas juvenis ali presentes. O espaço 

que trouxe a temática “Movimento Estudantil, Educação e Licenciaturas”, recebeu um grupo 

expressivo.  

Nas rodas de conversas, os jovens falavam dos dilemas enfrentados no dia a dia da 

universidade. Os cortes constantes de bolsas, de auxílio-moradia, dificultam a permanência 

dos estudantes no ensino superior, sobretudo, aqueles que vêm do interior ou mesmo que 

moram na periferia. Após as discussões em grupos menores, os jovens voltaram para o 

auditório e uma a uma foram feitas as sínteses das discussões, de modo que a plenária pudesse 

participar também.  

O evento recebeu o nome de Helenira Rezende
18

 O Levante utiliza uma 

metodologia de preservar a memória de pessoas que foram importantes e se destacaram na 

                                                           
17

 Ver FRIGOTTO (2017). 
18

 Militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), desaparecida desde 1972, na Guerrilha do Araguaia, 

quando tinha 28 anos. Helenira Rezende se destacou na resistência à ditadura no Brasil. Iniciou sua 

militância no movimento estudantil da sua cidade natal. Em São Paulo, destacou-se como líder estudantil e 
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luta pela justiça nesse país. É uma maneira que eles encontram de homenagear esses líderes e 

manter a memória viva para que o povo não esqueça a sua história. 

 

Figura 7 - Cartaz do Seminário Estadual do Movimento Estudantil em Caucaia 

 

Fonte: Página do facebook do LPJ. 

 

Durante o período da noite, a programação contou com um momento cultural. 

Esse espaço é sempre um espaço de produção, de criação dos/das jovens. Desenvolver este 

trabalho me fez andar muito pela cidade de Fortaleza. Diversas são as atividades que o LPJ 

desenvolve para discutir as temáticas que atravessam a vida dos/das jovens. No dia 

23/09/2017, estive na Universidade Federal do Ceará. Era um sábado. O LPJ trouxe a 

discussão: Uso e Abuso de Drogas: o que a juventude pensa sobre isso. Os/as jovens entraram 

no pequeno auditório cedido pelo Diretório Estudantil. Em círculo, os jovens se acomodaram.  

A abertura teve início com mais uma mística. Bandeiras de outros Movimentos 

Sociais que são parceiros do LPJ estavam colocadas ao centro, tais como do: Movimento dos 

Atingidos por Barragem, da Via campesina, do MST, demarcando um lugar de fala dos/das 

jovens. De repente, um jovem se levanta. Traz a narrativa das drogas a partir da religião; mais 

outro levanta-se, fala em nome da igreja; o outro traz o discurso da medicina/psicologia e por 

fim, um jovem fala a partir da sua vivência no movimento social.  Eles/elas andam pela sala, a 

                                                                                                                                                                                     
chegou a ser vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), em 1969. Foi presa em maio de 1968, 

no momento em que convocava colegas para uma manifestação na capital paulista. Ainda naquele ano de 

fortes mobilizações estudantis, foi presa novamente como delegada do 30º Congresso da UNE, em Ibiúna 

(SP), e levada para o Presídio Tiradentes. Depois, foi transferida para o Dops, onde foi jurada de morte pelo 

delegado Sérgio Paranhos Fleury. Helenira foi solta por força de um habeas corpus, pouco antes da 

promulgação do Ato Institucional Nº 5 (AI-5). 
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plateia assiste. Depois da mística, um dos militantes falou da importância que era debater 

sobre as drogas, uma vez que o LPJ estava sendo cobrado por uma posição acerca dessa 

discussão. Falava ainda de problemas enfrentados dentro do LPJ acerca das drogas, de perdas 

de militantes por causa do mau uso das drogas.  

Todos os/as jovens se apresentaram e um a um falou seus nomes, de onde vinham 

(bairros, qual frente pertenciam etc.). Na hora da apresentação eu ficava sempre insegura. Ser 

aceita na pesquisa pelos/as jovens, fui observando e percebendo que é um processo ritualístico 

em que a cada inserção o/a pesquisador/a vai colecionando cartas que autorizam sua aceitação 

no jogo. Conviver e viver no universo investigado, participando de suas dificuldades e 

dramas, em todos os espaços em que os/as jovens se moviam, me possibilitou sair do senso 

comum, compreender sua lógica de produção de sentido para desenvolver sua ação política. 

Durante o seminário sobre drogas, os jovens foram divididos em grupos para 

pensar temas como: drogas ilícitas e drogas lícitas, drogas e mulheres, drogas e saúde, entre 

outros. Em pequenos grupos, os/as jovens debateram o tema, trouxeram suas experiências e 

como viam a questão das drogas, inclusive como o movimento lida na prática com esse 

assunto. Em seguida, os/as jovens apresentaram as discussões de seus grupos para o coletivo. 

Os/as jovens utilizaram formas lúdicas e teatrais para apresentar a síntese de suas discussões. 

Também teve leitura de poema e discursos sobre a temática.  

Nesses espaços participei diretamente das atividades, pude testemunhar 

confidências dos/das jovens sobre o Movimento (problemas de depressão vivenciado pelos 

jovens, abuso de drogas, etc.). A temática sobre as drogas trouxe outras discussões como a 

violência vivenciada pelos/as jovens em seus territórios, o suicídio, a depressão vivenciada 

pela militância do LPJ. Nesses espaços observei a dureza que é para esses/as jovens 

permanecerem como militantes, tendo que conciliar tempos e afazeres da universidade, da 

família e do trabalho com a atividade militante que requer tempo, disposição, disciplina e 

renúncia. Os dramas enfrentados para permanecer firme na luta são muitos e permanentes. 

Mês a mês, dia a dia, o LPJ coloca mais um tijolo nessa casa/projeto que eles/elas 

ousaram desenhar, pintar e erguer. É uma casa, que acolhe muitas moradas, muitas vidas e 

histórias. De jovens, bem jovens/novos, de outros mais vividos/experientes.  

 Essa casa já é abrigo de muitos sonhos, desejos, esperanças, expectativas, pintada 

a muitas mãos e cores, muitos tons (verde, rosa, amarelo, azul e vermelho, preto, branco, o 

arco-íris inteiro). Essa casa está sendo construída a custa de muito esforço, suor, dedicação, 

luta; dias e noites em claro, vigilantes para que ela se erga (Levante-se!) e possa enfim ser 
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morada da vida para aqueles/as que desejam um mundo mais justo e feliz. Isso por que os 

sonhos precisam de um lar, um espaço que os acolham em dias de tormenta, de chuva, de 

tempestade. Esse lugar de acolhimento é aqui o movimento social, que mesmo com suas 

dificuldades e contradições, pode ser ainda pensado como o lugar da resistência, da morada da 

vida para aqueles que sonham com um mundo mais solidário em que seja possível cultivar 

valores de irmandade e justiça social. 

Nesse esforço de levantar essa casa, o LPJ tem se disposto a buscar outras mãos, 

corpos e corações. Também tem buscado outros territórios de atuação que possa se juntar na 

construção desse horizonte. Assim, acontece o I Encontro de Formação e Cultura dos/das 

jovens do LPJ, na cidade de Quixadá
19

, no período de 12 a 15 de outubro de 2017. O objetivo 

do evento era construir um debate a respeito da cultura como ferramenta política, formadora e 

de expressão da resistência juvenil. 

 

Figura 8 - Seminário em Quixadá 

  

Fonte: Dados da  pesquisa. 

 

Durante a tarde do dia 12/10/2017 aconteceu a mesa que abriu o festival, trazendo 

o tema “Juventude e Cultura”. A mesa de abertura contou com a participação de uma 

militante do LPJ de Caucaia e de outro militante e dirigente da Frente Territorial.  Participou 

da abertura do evento o cantor Tico Santa Cruz
20

. Durante a noite, no espaço dedicado a 

atividade cultural, os/as jovens saíram do alojamento em direção a praça da Cultura no bonde 

da negritude
21

 No espaço houve apresentações culturais dos/das jovens e apresentação do 

                                                           
19 Quixadá, conhecida como terra da “Galinha Choca”, “Terra dos monólitos”, fica a 167 km da capital 

Fortaleza. Está situada na região do Sertão Central e é a maior cidade dessa região com uma população de 

85.371 habitantes. É a cidade de escritores importantes como Rachel de Queiroz. 
20

 Cantor, compositor e vocalista da banda Detonautas. 
21

 É um grupo de pessoas que se juntam e saem cantando, dançando, fazendo gritos de guerra que tratam do tema 

escolhido, nesse caso, a questão étnica e racial. 
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cantor Tico Santa Cruz. A praça recebeu público tanto do LPJ como também da população 

local. 

 

Figura 9 - Seminário em Quixadá: Noite Cultural na Praça do Município 

 

Fonte: Página do facebook do LPJ.  

 

A programação do evento seguiu o modelo de outros eventos realizados pelo 

Levante, pela manhã plenária com discussões sobre análise de conjuntura e outras temáticas 

de interesse dos/das jovens (questões sobre racismo, violência, expectativas de futuro da 

juventude brasileira), a tarde oficinas/rodas de conversas e a noite atividade cultural na praça 

do município. Em forma de debate, três convidados falaram aos jovens, entre eles o prefeito 

da cidade de Quixadá, o senhor José Ilário, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e mais 

dois jovens militantes, uma moça de Sobral e outra de Caucaia. Depois das falas, os/as jovens 

foram convidados a participarem, trazendo questões, perguntas, dúvidas.  

O Evento foi realizado na Escola de Ensino Médio Coronel Virgílio Távora. A 

escola acolheu os/as jovens em suas atividades de formação, durante todo o dia, e também à 

noite, como dormitório. O evento contou com a presença de mais de 226 jovens vindos dos 

municípios de: Sobral, Fortaleza, Iguatu, Icó, Caucaia, Canindé, Quixadá e Limoeiro do 

Norte. A abertura aconteceu na noite do dia 12 com um show em praça pública, contando com 

a presença não só dos/das jovens do evento, mas de toda a população.  

Em Quixadá, observei a presença de jovens que vinham pela primeira vez. Por 

isso mesmo, percebi que entre eles/elas alguns demonstravam um olhar curioso, intrigado 
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com o modo que o LPJ conduzia aquele evento. A divisão de tarefas, a comida escassa e 

simples, cada um sendo responsável pelo evento acontecer. Cada um/uma colocando a mão na 

massa, dormindo em colchões no chão, dividindo o cigarro, fazendo cota para comprar 

lanches, animando as plenárias, emocionando com as místicas e debatendo política na ação, 

no fazer, sim, porque a política para o LPJ se expressa em cada movimento que eles/elas 

realizam para desenvolver o trabalho de formação, a convivialidade e o próprio fazer político.  

Durante o evento os jovens participaram de oficinas e de rodas de conversas. As 

oficinas trataram de atividades de: stencil, grafite, batucada, customização (camisas), teatro, 

dança (POP), produção de carteiras, desenho, poesia marginal
22

 e fanzine. Os/as jovens 

escolhiam as oficinas de sua preferência e cada uma delas contava com a participação de um 

facilitador. Os facilitadores eram jovens que tinham algum conhecimento prático ou teórico 

sobre o assunto. 

Nesses espaços observava o potencial criador dos jovens, sua animação em 

colocar a mão na massa para desenvolver atividades criativas, artísticas e na qual havia uma 

identificação. 

 

Figura 10 - Seminário em Quixadá: Oficinas de Formação 

  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

                                                           
22

 Também conhecida como poesia falada, este tipo de trabalho tem por objetivo fazer uma crítica ao 

conservadorismo da sociedade, trazendo para a literatura temas do cotidiano das pessoas e grupos que vivem 

situações de violência e preconceito.  
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As rodas de conversa trataram de temáticas como: Diversidade sexual, feminismo 

popular, extermínio da juventude, redução de danos, cultura popular de resistência, 

comunicação popular, intolerância religiosa, movimento estudantil, soberania e resistência ao 

golpe. 

As definições das temáticas pareciam agradar e conseguir a adesão participativa 

dos jovens, muito embora os temas já vienhessem prontos. Para compreender as experiências 

e as atividades em movimento dos jovens precisei delinear um saber viver e um saber fazer 

(ALMEIDA, 2017), expresso nas técnicas de pesquisa qualitativa, especialmente a 

observação, o diário de campo e as entrevistas. 

Em muitas situações questionava os limites do meu campo de visão, se realmente 

estava enxergando direito. 

 

A observação através do olhar nos obriga a desnudar de nossa cultura e mergulhar 

na cultura do/a outro/a, a fim de entender e vivenciar tudo que acontece no campo 

pesquisado. Repetidas vezes ouvi essa afirmação: ‘Devemos treinar o nosso olhar 

em campo!’. E, quanto mais eu ia visitar o terreiro, mais eu tentava apurar o meu 

olhar, ficando atenta ao que se passava a minha volta e também desatenta, ao me 

deixar será afetada pelo inesperado.( SANTOS, 2016, p. 123). 

 

Buscando apoio nessa ferramenta, mediante esse “olhar estreitado”, tive como 

observar as mulheres, ando pelas ruas, fazendo barulhos, cantando, coreografando, marchando 

em busca de mais respeito e liberdade.  

 

Figura 11 - Bonde das Mulheres em passeata pela cidade de Quixadá até a praça da 

Cultura 

 

Fonte: Página do facebook do LPJ. 

 

Era a segunda noite do evento (13/10/2017), a mulherada militante, comandaram o 

“Bonde das Mulheres” pelas ruas de Quixadá. Caminharam até a praça principal da 

cidade, chamando a atenção dos habitantes da pequena cidade. Tocavam tambores, 

ensaiavam passos... (DIARIO DE CAMPO). 
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O show cultural contou com música ao vivo, com a presença de uma convidada de 

Quixadá que conhece o LPJ e veio participar desse momento. Houve ainda apresentação 

dos/das jovens cantando Rap e dançando. Amplio meu olhar e consigo ver os/as jovens em 

pequenos grupos, círculos, rodas de conversas. Ali eles conversam, os sorrisos frouxos 

revelam o caráter descontraído do momento. É momento de juntar e dividir o dinheiro, uma 

espécie de “vaquinha” para comprarem bebidas, refrigerantes e tornar o encontro mais leve e 

festivo. Esse espaço também é o canto certo para as afetividades, para os namoros, as 

paqueras, os encontros casuais. 

 

Figura 12 - Momento de exposição e comercialização das criações dos jovens 

 

Fonte: Página do facebook do LPJ.  

 

O campo da pesquisa não foi em um lugar fechado, fixo, ao contrário, se deu em 

um espaço sempre movente e fluido. Assim, a cada inserção eu era afetada, pois me sentia 

sempre diferente, o que me colocava no trampolim do estranhamento. As questões suscitadas 

não se deram na ordem do imediatamente visto, foi somente com a aproximação, o viver e o 

conviver com os/as jovens que encontrei formas de observar, de olhar e compreender o 

significado de suas ações no contexto da realidade dos sujeitos. Lançar esse olhar foi sempre 

permeado por certo drama, por que tinha a sensação de que eles escorregavam das minhas 

apreensões.  

Devido aos múltiplos movimentos e em espaços diferentes realizados pelos/as 

jovens, fiz uso da observação flutuante
23

, na tentativa de compreender seus movimentos 

incessantes e a pluralidade vivenciada entre eles/elas. Nesses espaços, parei para conversar 

                                                           
23

 O método da “observação flutuante” consiste em permanecer disponível, em não mobilizar a atenção sobre um 

objeto preciso. Ele consiste em permanecer vago e disponível em toda a circunstância, em não mobilizar a 

atenção sobre um objeto preciso, mas em deixá-la “flutuar” de modo que as informações o penetrem sem 

filtro, sem a priori, até o momento em que pontos de referência, de convergências, apareçam e nós 

chegamos, então, a descobrir as regras subjacentes (PÉTONNET, 2008, p. 102).  
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com os/as jovens, quando indagada sobre o porquê de estar ali, explicava a pesquisa e com 

isso construíamos uma relação de camaradagem. Sentia ainda que a minha constante presença 

entre eles/elas era motivo de curiosidade e desconfiança. 

 

Que a investigação etnológica tenha seus embaraços, que também são seus trunfos, e 

que o etnólogo tenha necessidade de circunscrever, aproximadamente, os limites de 

um grupo que ele conhecerá e que o reconhecerá, é uma evidência que não escapa 

aqueles que foram a campo (AUGÉ, 1994, p. 18). 

 

 Estar com os/as jovens do LPJ ampliou meu campo de abertura e percepção. 

Dessa forma, fui mobilizada a pensar e a querer compreender o processo de formação 

vivenciada por eles/elas dentro do Movimento e como isso se expressava na ação política 

coletiva. Esbarrava-me com os/as jovens no Restaurante Universitário (RU), no Campus da 

Universidade, nas Feiras da Reforma Agrária, nos ônibus e isso me rendeu aproximações, 

diálogos e participação maior entre eles/elas e seus trânsitos. 

Fui pedindo licença para sentar e fazer parte das suas várias atividades, das suas 

andanças pela cidade de Fortaleza e por outros municípios já mencionados. Ao andar por seus 

itinerários e confundir-me entre as histórias desses jovens fui afetada e fiz parte delas. Isso 

nos coloca diante de questões e dilemas éticos. 

 

Implica também o investigador pensar-se a si próprio enquanto pessoa e a sua 

prática de pesquisa como prática social e relacional. Isto porque, desde logo, os 

principais desafios da prática de pesquisa ocorrem nas interações dos investigadores 

com os seus sujeitos, nos seus encontros de pesquisa, na forma como os jovens são 

envolvidos voluntária e conscientemente no estudo, como com eles se fala no 

decorrer do mesmo, o que se lhes pergunta e como são escutados, o que deles se 

solicita no processo de produção de dados (FERREIRA, 2017, p. 29). 

 

Nessa busca em produzir dados a partir do campo e da relação que se constrói 

com os/as jovens estive com eles/elas em vários lugares e eventos, buscando compreender os 

movimentos e a ação juvenil no interior de suas práticas performáticas que se destaca como 

um elemento novo capaz de atrair e seduzir os jovens dentro de um terreno que fascina, 

encanta e atrai a juventude. 

 

2.5 Territorialidades que atravessam o espaço urbano e o Rural 

 

Hoje, 14/01/2018, retomo a mais uma atividade de campo. Chego ao assentamento 

ainda atordoada. Na estrada, a caminho do Assentamento, o carro parou, os faróis 

pararam de funcionar. Na minha frente apenas a estrada, a escuridão. Tive medo da 

ausência de luz, do silêncio, da impossibilidade de manter comunicação via celular. 

O senhor que me levava, manteve a calma, falou dos truques que aprendera nas 

aulas de direção e nos cursos quando se preparava para tirar a habilitação. Entre uma 

parada e uma acelerada conseguimos chegar ao Assentamento. Que alívio! (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2018). 
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O evento aconteceu no município de Canindé
24

, no Assentamento
25

Transval que 

fica a 16 quilômetros da sede do município, atividade denominada de V Estágio 

Interdisciplinar de Vivência, o EIV 

Chego no Assentamento sem saber exatamente onde acontecerá o evento. A 

minha frente, vejo a luz da igreja que reunia a comunidade para a celebração dominical. 

Aproximei-me da igreja, reconheci alguns jovens do LPJ que participavam desse momento. 

Voltei para fora e encontrei com um dos jovens, que me disse, “lá em cima, na casa grande, 

será o alojamento”. Subi para deixar a mochila e a bolsa. Mesmo com pouca luz, dava para 

perceber que a casa era grande, toda alpendrada
26

 armadores espalhados, nos quais os/as 

jovens já usavam para estender suas redes. Deixei as minhas coisas e voltei para a celebração.  

Na ocasião, as mulheres que realizavam a cerimônia falavam da satisfação que o 

Assentamento tinha em acolher os/as jovens durante os dias de Estágio. Os/as jovens do LPJ 

participaram da cerimônia, fizeram leitura do evangelho, a reflexão do evangelho, cantaram e 

cumpriram todo o ritual de uma celebração dominical.  

Estar no Assentamento me fez relembrar das pesquisas que realizei durante a 

graduação. Estar no Assentamento é permitir se envolver por outra lógica espacial e temporal. 

No Assentamento tenho a impressão de que o tempo pede um pouco mais de calma, ainda que 

a vida não para, como bem expressa a canção do Lenine
27

: “enquanto o tempo acelera e pede 

pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa”, e ali percebo outra lógica de produção da vida, 

dos afazeres, dos rituais, do trabalho serem desenvolvidos. A vida é tão rara e tudo passa a ser 

extraordinário.  

Depois da Celebração subimos até a casa. O jantar foi servido. Os/as jovens, cada 

um com seu kit pessoal (prato, colher, garfo, faca e copo) se organizavam em filas para se 

servirem. O cardápio do dia foi arroz e farofa de linguiça. Agora já era possível ver a casa 

direito. Era realmente uma casa grande, com muitos quartos, alguns com banheiros privativos, 

salas amplas, cozinha, banheiro social. Os/as jovens logo ocuparam a casa com suas redes e 

                                                           
24 Distante a 100 km da capital cearense, Canindé é o décimo segundo município mais populoso do Estado 

(77.514 habitantes). Conhecido nacionalmente pela religiosidade, a cidade recebe romeiros de diversas partes 

do Brasil que vem depositar sua fé e agradecer pelas graças alcançadas ao santo padroeiro da cidade, São 

Francisco das Chagas. Canindé é o município com maior número de Assentamentos do Brasil. 
25

 De maneira genérica, os assentamentos rurais podem ser definidos como a criação de novas unidades de 

produção agrícola, por meio de políticas governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em 

benefício de trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra (BERGAMASCO E NORDER ,1996, P. 7). 
26 Varanda coberta em volta de toda a casa. 
27 Em referência a música Paciência. 
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colchões infláveis. O clima era de encontro dos/das jovens de diferentes municípios do Estado 

e alguns que viam de outros Estados também, como Paraíba e Rio Grande do Norte.  

Depois do jantar os/os jovens seguiram em direção à igreja. A igreja foi o espaço 

utilizado para o momento de formação do EIV. As cadeiras foram organizadas em círculo, 

os/as jovens foram se chegando, sentando. A equipe pedagógica do Estágio foi formada 

pelos/pelas próprios/as jovens do LPJ. Eles/elas se apresentaram e depois foi pedido que, um 

a um, falasse seu nome, de qual instituição (ou frente) vinham e seu lugar. Após o fim da 

apresentação a equipe pedagógica falou da proposta metodológica que seria desenvolvida 

durante o Estágio Interdisciplinar de Vivência. A proposta metodológica adotada se 

fundamentou no método utilizado pelo Instituto de Educação Josué de Castro (IEJC), que 

pertence ao Instituto de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária (ITERRA)
28

 

A proposta do Estágio era ser uma experiência de vivência, convivência e 

formação. Por isso, foi organizado em dois momentos. No primeiro, os/as estudantes estudam 

temáticas que recobrem assuntos de importância para esse momento, como: questão agrária 

no Brasil, questão urbana, a questão do Estado e a luta de classe, entre outros. No segundo, o 

Movimento convida uma pessoa (professor, militante) que possui conhecimento nessa 

temática para realizar a discussão com os/as jovens. Entre os dias 15 a 19 de janeiro aconteceu 

no período da manhã e da tarde a primeira etapa de estudos. Na igreja os/as jovens se 

reuniram para estudar e debater sobre as temáticas. O evento reuniu mais de 100 jovens, 

meninos e meninas, que se dispuseram a sair de suas acomodações familiares e espaciais para 

experimentar, vivenciar e aprender em outro lugar com outras pessoas.  

Depois da apresentação do modo como o Estágio seria conduzido, foi colocado 

que as atividades de limpeza da casa, mística, limpeza da igreja, limpeza dos banheiros, 

limpeza do alpendre, da cozinha, as refeições e louça das refeições seriam organizadas em 

Núcleos de Bases (NBs). Os jovens seriam divididos em grupos que ficariam responsáveis por 

cada tarefa. A esta altura, mais de 22:00 horas, estávamos todos bem cansados e desejosos por 

uma rede preguiçosa para deitar. Subimos para a casa grande que nos acolhera. Fizemos fila 

para o banho. A água era escassa e com aspecto de suja (amarela), vinha de um açude do 

                                                           
28

  O Instituto é uma Escola do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com vários cursos e 

seus educandos são por ele selecionados. Também está aberta a educandos de organizações aliadas e a 

articulação com a Via Campesina. O método do Instituto está aberto à participação e a contribuição dos 

educandos, de modo que possa contribuir com a formação política do cidadão para a construção do 

socialismo (CADERNOS DE TEXTO, EIV, 2018). 
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Assentamento. A água para beber e fazer a comida vinha da casa de uma senhora assentada, 

que gentilmente disponibilizou alguns garrafões de sua cisterna.   

Ainda demoramos a dormir, fomos procurar armadores para as redes. O clima era 

de muita expectativa e entusiasmo entre os jovens. Em todo momento o espírito da comunhão 

e da solidariedade se manifestava entre eles, na ajuda para armar as redes, no empréstimo de 

pratos e talheres para realizar as refeições para quem não tinha trazido.  

O dia amanheceu. Era uma segunda-feira de sol forte, vento frio. Aos poucos 

os/as jovens iam deixando suas redes, colchões e se dirigiam para o banho. Alguns andavam 

pelo terreiro, outros sentavam nos parapeitos
29

 da casa. Agora, com os raios de sol iluminando 

o dia, era possível ver a casa que nos acolhera e o seu entorno. Era uma propriedade bonita, 

grande, dava para perceber que ali tinham morado pessoas com posses, de um lado ainda se 

via o curral, grande, com porteira larga, madeira resistente. Do outro lado, uma casa menor 

como se fosse um espaço para depósito. Desse mesmo lado se vê árvores majestosas que em 

filas dão uma ideia de caminho. Abaixo da ladeira que ficava a casa, a capela do 

Assentamento.  

Eram 7:00 horas da manhã quando o café foi servido. Tinha café, leite e cuscuz 

com margarina. Os/as jovens se serviram e foram encaminhados para a capela, onde 

aconteceria o primeiro dia de formação do Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV) 

realizado pelo Levante Popular de Juventude. 

 

Figura 13 - Turma do Estágio Interdisciplinar de Vivência em Canindé 

 

Fonte: Página do facebook do LPJ. 

                                                           
29 Nas casas do interior, na zona rural, mesmo as mais simples geralmente possuem um alpendre na frente ou em 

volta da casa inteira. O alpendre tem a função de arejar a casa, torná-la mais fria, já que o clima do sertão é 

muito quente, sobretudo entre os meses de setembro a dezembro. Alguns desses alpendres possuem parapeitos, 

que são estruturas de alvenaria que servem de banco para receber os vizinhos e os familiares ali poderem 

conversar, falar de suas vidas e rotinas. 
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As atividades da manhã iniciaram com uma mística. Um mapa feito de pedra foi 

desenhado no centro da sala. O momento foi iniciado com uma provocação, a importância de 

aprendermos uns com os outros, de pensarmos sobre as contradições que estão inseridas e a 

necessidade de construir novos valores. 

 

Figura 14 - Mística do segundo dia de Formação do EIV/Canindé 

 
Fonte: Página do facebook do LPJ. 

 

Em forma de mística os/as jovens foram divididos em núcleos de base (NBs)
30

 

para desenvolverem suas atividades. Como um ritual, a mística está sempre presente, ela 

alegra, emociona, comove e ajuda os/as jovens a reestabelecer o sentido da luta e da aliança 

que os une. 

Durante esse trabalho fui seguindo os balanços, as agitações e os movimentos do 

LPJ. Não pude estar presente em todos os eventos, mas pude vivenciar, conviver e interagir 

em muitos espaços com eles. Seus passos ziguezagueantes corriam sem parar e me 

conduziram para muitos lugares. Por isso, esse trabalho me levou a fazer um percurso de uma 

longa caminhada com o desafio de apresentar uma descrição densa dos fatos e de fazer uma 

apreensão fiel da realidade. 

 

A antropologia sempre foi uma antropologia do aqui e do agora. O etnólogo em 

exercício é aquele que se encontra em algum lugar (seu aqui do momento) e que 

descreve aquilo que observa ou escuta naquele momento mesmo. Sempre se poderá 

questionar, em seguida, a qualidade da sua observação e as intenções, os 

preconceitos ou os fatores que condicionam a produção de seu texto: o fato é que 

toda etnologia supõe um testemunho direto de uma atualidade presente (AUGÉ, 

1994, p. 14). 

 

Passei a entender que não olhamos apenas pelo movimento mecânico, pela lente 

que recobre a íris, mas por todo o entrelaçamento que somos envolvidas ao lançar o nosso 

                                                           
30

 Os jovens se organizam em pequenos grupos e se dividem para realizar as atividades de limpeza, cozinha, 

mística, organização e limpeza da sala, etc. 
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olhar, ou seja, pelo modo como lançamo-nos sobre a vida e estabelecemos relações com o 

outro, com a gente mesmo e com o universo. O olhar é um movimento subjetivo que se 

constrói a partir de nossa formação e dos fatores que condicionam a nossa existência. 

Olhar é estar disponível para o que o outro tem a nos revelar e não para o que 

queremos enxergar. Nesse sentido, é por intermédio da experiência da observação que vamos 

adquirindo um olhar mais sensível aos galanteios da realidade, permitindo desvelar estruturas 

sutis encobertas ou moduladas pelos fortes movimentos dos jovens.   

 

Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo – ou no campo – esteja na 

domesticação teórica de seu olhar. Isso porque, a partir do momento em que nos 

sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto, sobre o qual dirigimos o 

nosso olhar, já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Seja qual 

for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido pelo esquema conceitual da 

disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade (OLIVEIRA, 2006, p. 19). 

 

A partir dessa perspectiva percebi no trabalho de campo o terreno fecundo para o 

exercício do pensamento e de estímulo a vitalidade da minha prática de pesquisadora social, o 

contato com uma realidade diferente/estranha, por sujeitos que parecem encenar tramas de 

outra cena social, mobilizou o processo de reflexão mediante um longo processo de 

introspecção.  

A observação foi a grande aliada desse fazer etnográfico, uma vez que ela conduz 

o pesquisador a reconhecer, logo no início de sua inserção no campo, as impressões acerca do 

local, das pessoas e de como este é “aceito” nesse espaço:  

 

A observação, apesar da forte relação com a nossa capacidade de perceber, analisar e 

registrar fatos, impressões, sensações (nossas e dos demais sujeitos envolvidos), 

exige não somente o exercício de registro do que presenciamos (do que vemos e do 

que ouvimos), como também a interação com os sujeitos investigados (JOCA, 2016, 

p. 303). 

 

Dessa forma a presença no campo foi conduzida por uma espécie de cartografia 

dos movimentos, dos fazeres dos/das jovens, que me levaram a olhar com mais acuidade, o 

modo como naturalizamos uma falsa ideia de que os jovens estão acomodados, 

desinteressados e pouco engajados com as questões de seu tempo. Como no conto “A terceira 

margem do rio”, de Guimarães Rosa, os jovens do LPJ fazem-se, porém, presença silenciosa, 

mas viva e incômoda ao potencializar outros enunciados capazes de recriar tempos e espaços, 

uma resistência ao desalento, ao pessimismo e a desesperança.  

Assim também é a pesquisa, o caminho que definimos é resvaloso, a gente anda, 

cai, sobe e volta. Às vezes no meio do caminho sentimos que tudo está embrulhado, 

encontramos pedras, buracos. Durante as andanças, algumas questões são esclarecidas, outras 
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novas brotam, florescem, sossegam e depois desinquietam novamente. Os achar-se e o perder-

se nos acompanham durante o percurso. É nesse permanente movimento de construir, 

descontruir e precisar construir novamente que nesse movimento de eternas aprendizes de um 

fazer/prática em construção. 

  

O pesquisador e os sujeitos são entidades de mesma espécie e condição; são ambos 

humanos, e estão ambos instalados em suas culturas respectivas, que podem, 

eventualmente, ser a mesma. Mas é aqui que o jogo começa a ficar interessante, ou 

melhor, estranho. Ainda quando antropólogo e nativo compartilham a mesma 

cultura, a relação de sentido entre os dois discursos diferencia tal comunidade: a 

relação do antropólogo com sua cultura e a do nativo com a dele não é exatamente a 

mesma. O que faz do nativo um nativo é a pressuposição, por parte do antropólogo, 

de que a relação do primeiro com sua cultura é natural, isto é, intrínseca e 

espontânea, e, se possível, não reflexiva; melhor ainda se for inconsciente. O nativo 

exprime sua cultura em seu discurso; o antropólogo também, mas, se ele pretende 

ser outra coisa que um nativo, deve poder exprimir sua cultura culturalmente, isto é, 

reflexiva, condicional e conscientemente (CASTRO, 2002, p. 114). 

 

A pesquisadora não é dona da verdade e nem possui autoridade para julgar; nos 

colocamos na condição de “porta voz” dos enunciados e narrativas juvenis, em busca por 

respostas ainda não dadas. No fundo, somos partes de um mesmo processo, de um lado, um 

que ensina, os sujeitos dessa investigação, de outro, a pesquisadora que se desdobra na tarefa 

de saber, aprender e conhecer os significados encobertos. 

 

2.6 “Ousadia e Rebeldia para defender a Democracia”: Acampamento Estadual do LPJ 

em Caucaia/CE 

 

Ao longo de vários dias o LPJ começa a se preparar para realizar o seu segundo 

Acampamento Estadual. Para que o máximo de jovens possa estar presente, o Movimento 

realiza diversas atividades em Fortaleza e em alguns municípios do Estado, os “Pré- 

Acamp
31

”. Em Fortaleza, especialmente em bairros da periferia (Pirambu, Serrinha, Barra do 

Ceará) acontecem os Saraus com apresentações culturais e batalhas de MCs
32

; nas 

Universidades e nos municípios do interior do Estado são criados espaços para falar sobre o 

Levante. Tudo isso faz parte do processo de construção do segundo acampamento Estadual. 

Além disso, o Movimento utiliza a sua página nas redes sociais, o Facebook, para fazer um 

                                                           
31 São atividades artísticas e culturais desenvolvidas em cidades do interior e em Fortaleza, em especial nas 

periferias pelos jovens e com isso convidam outros jovens para participarem do Acampamento. 
32

 Tipo de competição que os/ jovens do rap realizam. Nesses espaços os jovens realizam apresentações de suas 

produções, narram às letras dos raps em forma de versos e no final o público escolhe a melhor apresentação. 
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chamamento aos jovens para mais um acampamento. De modo criativo e diverso o LPJ lança 

o convite e se coloca aberto aos jovens que “quiserem chegar/participar”.  

Assim, o segundo Acampamento Estadual do Levante Popular da Juventude 

aconteceu entre os dias 28 de abril a 02 de maio de 2018, no CETREX
33

 em Caucaia/ Ceará. 

Já conhecia o local de outros eventos, inclusive de um evento que eu participei com o próprio 

movimento. Quando eu cheguei, o palco já estava montado, muitos jovens já estavam 

presentes, a batucada anunciava o início do evento. No palco, as músicas iam sendo ensaiadas 

e animavam a juventude presente. 

 

Figura 15 - Acampamento Estadual em Caucaia 

 

Fonte: Página do facebook do LPJ. 

 

A cada evento realizado pelo LPJ sempre era possível perceber a presença de 

jovens iniciantes, jovens que estavam participando pela primeira vez. Alguns deles pareciam 

não entender direito o que se passava. Nas cadeiras da frente, mais próximas ao palco, 

reconheço jovens de outros Encontros. Esses cantam as canções, dançam mais livremente e 

encorajam os que estão chegando a entrar em sintonia com o Movimento. Nesse primeiro 

momento o LPJ apresenta a proposta de programação do evento. Os acordos coletivos que 

precisam ser cumpridos em conjunto. O evento contou com a presença de jovens oriundos de 

80 municípios do Estado do Ceará.  

                                                           
33

 Centro de Treinamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE) 
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Caucaia é a cidade que funda a primeira célula do Movimento no Estado. 

Inicialmente era um grupo pequeno, mas atualmente conta com um grupo expressivo que 

mantem a célula viva e forte.  Durante esse momento, os jovens das regiões eram chamados a 

se apresentarem; de norte a sul do Estado, os jovens marcavam presença! De repente um 

barulho diferente: eram os índios Tapebas
34

, que anunciavam a sua chegada.  

Ainda na fala da coordenação, no período da manhã do dia 28/04/2018, aos jovens 

presentes é feito um apelo pelo bom andamento do evento. Com isso apontam a necessidade 

de terem responsabilidade com os horários, com a saúde, o corpo, com os espaços de 

formação/debate, porque isso expressa também o compromisso dos/das jovens militantes com 

o LPJ. Informes sobre horários de refeição, de descanso, de estudo, das culturais, também 

foram colocados. Segundo o LPJ, estiveram presentes cerca de 1500 jovens no acampamento. 

O espaço que acolheu o evento era grande, possui estrutura de quartos para acolher muitas 

pessoas, banheiros, jardins, refeitório e uma área com mais de 100 hectares. Contudo, a 

estrutura de quartos não foi suficiente para acolher todos os jovens e, como um acampamento, 

os jovens ocuparam com suas barracas uma grande parte do jardim e dos arredores do 

CETREX. 

 

Figura 16 - Alojamento do Acampamento Estadual em Caucaia 

  

Fonte: Dados da pesquisa Fonte: Página do facebook do LPJ. 

 

As filas começavam a serem organizadas para o almoço, cada jovem portava seu 

kit refeição (cada um trouxe de casa). Enquanto isso, ando pelo local, observo as barracas, os 

pequenos grupos que são formados em rodas de conversa, rodas de músicas. Toalhas são 

                                                           
34

 Os Tapebas são povos indígenas originários do município de Caucaia, Ceará. 
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estendidas, malas são abertas e de dentro delas saem os artesanatos dos/das jovens. São peças 

feitas de sementes, pedras, que tem cheiro de terra, de raiz, que são floridas e ganham 

tessituras na trama urdida pelos/pelas jovens do Ceará. Assim como uma grande rede, os/as 

jovens vão se conectando, se juntando, ligando seus fios, conectando histórias, dificuldades e 

sonhos. Montam outra trama, novas redes, redes de solidariedade, de afeto, de histórias 

vividas em seus lugares e que compõem o drama e o frescor de suas vidas. Os movimentos 

são muitos, individuais e coletivos que as minhas lentes mal conseguem captar.  

Aos poucos e de tantas maneiras os/as jovens vão recompondo a paisagem do 

lugar. Durante o almoço e o descanso era possível presenciar essa recomposição. Aqui os/as 

jovens tem um tempo próprio. É um tempo como nós cearenses dizemos, tá bonito pra 

chover! Em uma das salas, o espaço da ciranda para as crianças, recebeu o nome de “Lula 

Livre
35

”. Entre uma barraca e outra os/as jovens jogam bola, deitam na grama, conversam, 

trocam ideias. Dessa forma, o LPJ vai apresentando o incrível potencial de ser o novo lugar 

das afetividades juvenis. O lugar certo para se encontrarem, aprenderem, criarem, inventarem 

e compartilharem histórias de vida e de luta, porque entre os jovens que compõem o LPJ, a 

luta é todo dia em cada território habitado e vivido por eles. Dessa maneira, o LPJ se revela 

como espaço vivo e que floresce a cada dia, chega a ser bonito ver tanta gente e tanta gente 

diferente! 

                                                           
35 Também conhecido como o Movimento Lula Livre, é um movimento político composto por vários 

movimentos sociais e entidades sindicais brasileiras, ativistas e personalidades de mais de 50 países
]
. O 

movimento Lula Livre afirma como objetivo restaurar a democracia no Brasil, o direito dos brasileiros de eleger 

livremente seus líderes políticos e assegurar um julgamento justo a Lula, ex-presidente do Brasil. Atualmente 

considerado preso político, pois os crimes que é acusado não foi apresentado provas. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Lula_Livre#cite_note-1
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Figura 17 - Jovens no Acampamento Estadual 

 

Fonte: Página do facebook do LJP. 

 

O Acampamento tem sempre essa preocupação de ser um espaço massivo, de 

agitação, formação e celebração. Além disso, como é um evento organizado pelos/pelas 

jovens antes e durante todo o acampamento, eles/elas desconstroem essa ideia de que os/as 

jovens não podem, não sabem, precisam ser dirigidos por adultos. O acampamento é o lugar 

de afirmação da juventude organizada, que faz, ousa, inventa espaços de resistência e ação 

política no mundo.  

Em contato com esses/essas jovens eu percebo que sempre haverá os que resistem 

de inúmeras maneiras e essa é uma das riquezas encontradas nesse trabalho de campo com 

os/as jovens do LPJ. Nesses espaços e em coletivo os/as jovens estudam, refletem acerca da 

realidade, das condições que vivem, suas carências materiais e de oportunidade de acesso a 

saúde, a educação, de emprego, lazer, cuidado. Contudo são potencializados/instigados a 

pensar que são sujeitos que podem realizar ações capazes de ressoar esperança. 

Por meio dos espaços culturais, dos grupos de discussões, das oficinas, a 

resistência brota saltitante na voz dos/das jovens que compõem o Acampamento, trazendo 

ainda suas poesias durante as místicas e em outros momentos do evento. Aqui, resistem os 

que vão na contramão das adversidades, os que cartografam o “apesar de”, os que querem 

estender suas barracas e ocupar um espaço no latifúndio da vida digna. E dessa forma os/as 

jovens no coletivo se encorajam, porque juntos conseguem enfrentar a vida com mais 

possibilidades.  

Dentro do Movimento os/as jovens negam a solidão vivenciada na multidão da 

cidade, dos seus mundos particulares. Passam a fortalecer a sua individualidade na medida em 
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que no coletivo reconhecem sua dimensão individual, mas também sua potência coletiva. 

Ainda que o tempo não seja capaz de preservar a dimensão juvenil, as suas causas ficam, o 

caminho fica e a luta coletiva é apresentada como o caminho para a transformação social. “Eu 

não sou eu, sou nós, sou uma natureza múltipla, sou uma pluralidade de forças, uma 

composição de afetos diversos que tecem o corpo” (FUGANTI, 1990, p. 69). 

No acampamento o que me chama muita atenção é o cuidado que o movimento 

tem com os/as jovens. Dessa maneira, são criadas várias equipes, grupos de militantes 

encarregados de dar conta da: infraestrutura, saúde, direitos humanos, segurança, mística, 

secretaria. São atividades desenvolvidas pelos/pelas jovens e que expressam sua capacidade 

de organização e de fazer política. 

 

Há o sentido de grupo muito presente entre os jovens, pois suas práticas coletivas 

nos eventos são “arte de fazer” cultura como potência, como ação que transforma e 

como mecanismos de resistência. Mas nem sempre os jovens são reconhecidos por 

suas ações criativas, principalmente porque são vistos como problema de hoje e 

esperança do amanhã (SALES, 2006, P. 221). 

 

No horário da tarde do primeiro dia de Acampamento, houve espaço de formação 

na plenária em que foi apresentado um pouco da história do LPJ. Contar a história do LPJ é 

reconhecer os desafios que se têm pela frente, mas também reconhecer que, em pouco tempo, 

muita coisa tem sido realizada em meio a tantas adversidades, pouco recurso financeiro etc. 

Realizar esta pesquisa me proporcionou conhecer a realidade dos/das jovens, na medida em 

que passamos a ouvir e a ver suas experiências, pois é ali que eu “posso vivenciar, sem 

intermediários, a diversidade humana na sua essência e nos seus dilemas, problemas e 

paradoxos. Em tudo, enfim, que permitirá relativizar-se e assim ter a esperança de 

transformar-se num homem verdadeiramente humano” (DAMATTA, 2010, p. 173).  

Conforme fui me inserindo nos espaços produzidos pelo LPJ, sobretudo nas 

atividades mais intensivas como acampamentos, seminários de formação política e cultural, 

pensava sobre o meu processo na pesquisa. Com isso, percebia que toda vez que voltava de 

uma dessas atividades também voltava para mim, para dentro de mim. Em ambos os casos, 

reconhecia que estava diante de uma passagem maior que aquela determinada por um simples 

deslocar-se no espaço. Pois ela implica, realmente, um exercício que nos faz mudar o ponto 

de vista e, com isso, alcançar uma nova visão dos sujeitos e da sociedade no movimento que 

nos leva para fora do nosso próprio mundo, mas que acaba por nos trazer mais para dentro 

dele. 

 Isso refletiu no meu processo de abordagem da temática. Recordo-me que antes 

de minha inserção no campo eu abordava o LPJ com uma mentalidade moldada a partir de 
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leituras/teorias sobre a relação juventude, movimento estudantil e militância política. Deixei-

me levar pela cultura juvenil que por ora estudava, procurando compreender como ocorria a 

formação e que atividades educativas os/as jovens inventavam para desenvolver a ação 

política dentro do Movimento. A pesquisa exigia de mim a passagem prévia entre o que eu 

sabia no processo de “iniciação” e o que o campo tinha para me revelar, pensar, refletir e 

entender, tendo o cuidado ainda de enxergar o que escapa. 

 

A inteligibilidade procurada não consiste apenas em compreender uma sociedade de 

forma como seus atores sociais a vivem, mas também em compreender o que lhes 

escapa e só pode lhes escapar. De fato, o que vivem os membros de uma 

determinada sociedade não poderia ser compreendido situando-se apenas dentro 

dessa sociedade. O olhar distanciado, exterior, diferente, do estranho, é inclusive a 

condição que torna possível a compreensão das lógicas que escapam aos atores 

sociais. Ao familiarizar-se com o que de início parecia estranho, o etnólogo vai 

tornar estranho para esses autores o que lhes parecia familiar (LAPLANTINE, 2003, 

p. 150). 

 

Aproveito para colocar o caráter da neutralidade em discussão. Não me apeguei a 

essa dimensão com rigidez, procurei manter o rigor metodológico colocado por Bourdieu 

(2002), mas, me envolvi, fui captada pelos ventos que fazem os/as jovens do LPJ se 

movimentarem.  

Emocionei-me com suas histórias expressadas em letras de músicas, raps, papo 

reto, nos espaços em que usavam para falar sobre suas vidas, suas duras vidas! Em alguns 

momentos, fiz como Belchior, “não me interessei em nenhuma teoria
36

” e foi nesses 

momentos de tranquilidade que percebi que a arte e a resistência existem para nos ajudarmos 

a suportar o peso da realidade. Nos dias em que estive cansada com “o peso da minha 

cabeça
37

”, com os problemas e dramas que vivenciamos durante essa jornada, lembrei ainda 

que a alegria, “a felicidade é uma arma quente
38

” e que para esses jovens que estão buscando 

um horizonte novo e melhor a duras penas, a sua “alucinação é suportar o dia a dia, e seus 

delírios são experiências com coisas reais”. 

 

É preciso pensar em que espaço se move o etnólogo engajado na pesquisa de campo 

e refletir sobre as ambivalências de um estado existencial onde não se está nem 

numa sociedade nem na outra, e no entanto, está-se enfiado até o pescoço numa e 

noutra (DAMATTA, 2010, p. 177). 

 

                                                           
36

 Alusão a um trecho da música “Alucinação”, do cantor e compositor cearense, Belchior. 
37

 Alusão a um trecho da música “Todo sujo de batom”, Belchior. 
38 Trecho da música “Saia do meu caminho”, Belchior. 
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O diário de campo foi um companheiro inseparável dessa longa viagem. Sempre 

presente na minha bolsa (essa pesquisa teve três diários de campo), utilizava-os não somente 

em atividades de campo, mas em diversas outras situações em que pensava algo sobre o 

trabalho. Até mesmo em participação em qualificações e defesas de trabalho. Nesses espaços 

ia percebendo como as contribuições de professores nos trabalhos dos colegas iam também 

me ajudando a refletir sobre a minha pesquisa.  

Com o diário sempre ao alcance das mãos, eu ia rabiscando pensamentos, 

amadurecendo ideias que posteriormente foram sistematizadas e tratadas com mais rigor 

científico. Também foi um recurso que favoreceu e auxiliou o exercício da escrita, me 

possibilitando tomar consciência de minha implicação com a pesquisa. Dessa forma, o diário 

de campo se constituiu em uma parte expressiva de minha atividade na pesquisa. “Esse é um 

instrumento que o pesquisador se dedica a produzir dia após dia ao longo de toda a 

experiência etnográfica” (WEBER, 2009, p. 158). 

Este instrumento nos transporta para a observação da cultura do outro, como os 

sujeitos significam suas experiências, seu contexto social. 

 

É o diário que permite o distanciamento indispensável na pesquisa de campo, e que 

permitirá mais tarde a análise do desenvolvimento da pesquisa. É também o diário 

que mostra, a cada etapa da reflexão, os laços entre as diversas hipóteses levantadas 

pelo pesquisador e o momento da pesquisa em que essas hipóteses foram 

reformuladas (WEBER, 2009, p. 168). 

 

As atividades culturais são sempre esperadas com muita expectativa, porque esse 

é o espaço dedicado ao lazer, a festa, ao encontro casual, a bebida, a fumar um cigarro 

livremente. Os/as jovens passam maquiagem em seus rostos, se perfumam e colocam suas 

melhores roupas para aproveitarem aquele espaço. Diversos grupos são formados, eles/elas se 

juntam conforme seus gostos, laços de amizade, camaradagem, referências afetivas etc.  

As noites culturais são momentos de tempo livre em que os/as jovens usufruem de 

leveza e alegria, pois podem, mediante as atividades de produção, adquirir visibilidade e 

reconhecimento uns com os outros. Nessas noites culturais os/as jovens cantam liberdade, isso 

porque são convidados a subirem nos palcos e expressarem seus ritmos, sua batida, suas 

histórias em forma de poesia, sua cultura artística de resistência. Resistência de um território 

habitado que trava luta na trincheira para manter o grito do povo, dos excluídos, presente. 

É dessa maneira que os espaços do LPJ têm sido tramados. O Movimento 

possibilita que os/as jovens façam as atividades acontecerem, mediante aquilo que eles sabem 

fazer e consideram importantes. E isso tem gerado muita potência entre os/as jovens 

reforçando sua condição de sujeitos históricos. Assim, essa experiência no campo vai 
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revelando que os jovens aliam e fundam uma consciência de si e do seu lugar no mundo, 

mediante um discurso de fora/do outro, porque se reconhecem nesse outro, mas também 

mediante uma ação realizada a partir do que eles vivenciam na realidade, do que sabem e 

sentem em seus territórios de vida. Os espaços culturais são espaços de afirmação da condição 

juvenil.  

Essa pesquisa é resultado da observação direta dos comportamentos sociais e das 

andanças dos/das jovens do LPJ a partir de uma relação humana, pois só é possível estudar 

os/as jovens mediante um processo de comunicação com eles/elas, pois nunca somos 

testemunhas objetivas observando objetos, e sim sujeitos observando outros sujeitos. 

No segundo dia de acampamento, o período da manhã teve início com um debate 

na plenária. Com o tema “os desafios da juventude na atualidade!”. Um dos jovens militantes 

que compõe a coordenação estadual falou sobre os desafios da juventude. No discurso, o 

jovem suscitou questões e provocações sobre a condição juvenil no Brasil, sobretudo sobre a 

realidade dos/das jovens que moram nas periferias. Observei nessa fala particularmente a 

linguagem utilizada pelo militante. Percebi que em meio a termos mais rebuscados, formais, 

as gírias também se faziam presente na fala, tendo o cuidado de tornar o discurso acessível 

aos jovens presentes, tanto aos que possuíam mais escolaridade como aos que tinham menos 

acesso à escola.  

Na fala, o jovem militante discursou acerca das dificuldades, dos desafios 

enfrentados todos os dias pelos/pelas jovens nas favelas, na universidade, no campo. Ainda 

que em espaços diferentes, os jovens colocam que os problemas da juventude são muito 

parecidos, assim algumas questões unificam a luta no coletivo, por exemplo, as questões 

voltadas para a educação, emprego, cultura, paz, violência etc. 

No horário da tarde a programação contou com as rodas de conversas, também 

chamada por eles/elas de “Papo reto!”. São momentos de estudo, no qual grupos se juntam e 

discutem um tema específico. O Movimento trouxe 13 propostas de discussão
39

 Desse modo, 

os grupos foram formados e espalhados pelo Acampamento. Cada temática contava com 

um/uma mediador/a que geralmente é um/uma militante mais experiente, assim como por 

pessoas/simpatizantes do Movimento que tenham uma formação e possam colaborar com a 

                                                           
39

 Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e juventude. 2. O golpe de 2016 e os desdobramentos na vida dos 

jovens. 3. Hip hop como cultura de resistência. 4. Projeto Popular para o Brasil. 5. Juventude do Campo e 

agroecologia. 6. Religião e luta. 7. Lula Livre e Democracia. 8. A classe pobre entre a dignidade e a indignidade. 

9. Juventude e mundo do trabalho. 10. Educação Popular. 11. Mulheres do campo e da cidade. 12. Povo negro 

unido. 13. O papel da juventude no processo de memória e justiça. 
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discussão. As rodas de conversas são espaços em que os/as jovens podem colocar o que 

sabem a respeito dos temas, trazer experiências e aprender com os outros. 

 

Figura 18 - Atividades de Formação em grupo do Acampamento Estadual 

 

Fonte: Página do facebook do LPJ. 

 

Observo que realizar um evento na dimensão de um acampamento é sempre muito 

trabalhoso, antes e durante. Eram visíveis os sinais de cansaço dos/das jovens que estavam na 

linha de frente do evento, nos “corre”, para expressar bem sua linguagem, de modo que 

pudessem dar conta dos afazeres e resolver questões de funcionamento e logística que um 

evento com 1500 jovens exige. Além disso, são muitas outras questões a serem lidadas e 

resolvidas, exemplo, jovens que querem ir embora antes do fim do evento, acordos que são 

quebrados, conseguir recursos para resolver problemas que aparecem na hora. Como são 

muitos/muitas jovens que vêm pela primeira vez, a organização, a lógica, é uma novidade, 

causando certo estranhamento entre alguns deles. Mesmo assim, também se via alegria nos 

olhos dos/das jovens que estavam participando e organizando o evento. Vi um relato de um 

jovem militante no Facebook em que ele fala do poder da mística, do cansaço e do 

compromisso/amor com o coletivo:  

 

Era o segundo dia de acampamento, pouco ou quase nada tinha dormido na noite 

anterior, havia perdido o café da manhã e já era quase 10 horas quando tomei a 

decisão em procurar algo para comer. Com um salgado na mão e o suco na outra, 

sento num batente e passo a ouvir uma fala lá no fundo da plenária, pra mim (porque 

na real a fala foi feita no palco da plenária), no discurso ouvia muitas coisas sobre o 

amor, as formas de amar, sonhos, luta e o mais especial que me tocou em cheio era o 

quanto de amor ao povo havia naquela fala, não era um amor de quem apenas ao 

lado e se distancia quando estar com birra, posso apontar que era muito profundo de 

quem fala do seio do povo (era uma filha do povo que falava). Nesse momento 

percebo que meu corpo reage de uma forma que parece está em estado de plenitude, 

uma leveza e uma sensação tão boa que sinto ali a mística presente. (PERICLES, 

LPJ/FACEBOOK, 2018).  
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No terceiro dia, o acampamento amanheceu sob forte chuva, muitas barracas 

foram desmontadas e a programação da manhã foi cancelada para que os/as jovens pudessem 

descansar. Contudo, um pequeno palco foi montado próximo ao refeitório, no qual aconteceu 

o bonde
40

 dos LGBTs Dandara dos Santos
41

. Nesse espaço, os/as jovens se agrupam, cantam, 

trazem a bandeira símbolo dos LGBT. Esse espaço é também usado para que os/as jovens se 

expressem, narrem suas experiências de superação, de violência, de desafios no contexto em 

que vivem. Durante esse momento, uma jovem pediu a fala e fez uma denúncia aos 

assassinatos de travestis no Ceará. Ela, estudante de serviço social da Universidade Estadual 

do Ceará (UECE) e militante de uma organização que luta pelos direitos das travestis 

destacou, em sua fala, que a expectativa de vida de uma travesti hoje no Brasil não passa dos 

30 anos, ou seja, a violência é muito forte em torno desse grupo. Esses espaços constituem 

momento de denúncia, protesto e expressão de si, porque falam de direitos negados, de 

exclusão vivenciada na escola, na rua, na família, na universidade e dos diversos problemas 

que enfrentam na sociedade. 

De modo irreverente e criativo o LPJ pensa os espaços para homenagear pessoas, 

inclusive jovens do próprio Movimento que foram assassinados e que já não estão presentes 

no plano material. Essa é uma forma que o LPJ encontra de manter viva a memória de seus 

militantes/lutadores. No acampamento abriram espaço para o Bonde Emerson Pacheco, em 

homenagem ao militante assassinado em 2015 aqui no Ceará, membro do LPJ, e “o Bonde das 

mulheres ‘Ivone Lara”
42

. Com isso, o Levante anuncia que a luta é a vida inteira, é um 

continuum. As vidas de alguns lutadores passam, mas as causas ficam e servem de inspiração 

para os outros jovens que acreditam em um mundo melhor. 

As atividades do LPJ se encerraram no dia 01 de maio em um ato político. 

Primeiro eles/elas se reuniram juntamente com outros movimentos sociais, como o MST, e 

entidades como a CUT, a Frente Brasil Popular, no ginásio da Parangaba em Fortaleza, onde 

                                                           
40 É um momento de auto organização dos espaços do LPJ. Geralmente acontece nos acampamentos (estaduais, 

nacionais), ou mesmo em seminários. Os bondes são temáticos (bonde da negritude, dos LGBTs, das mulheres). 

Durante os bondes, o grupo anda pelo evento chamando a atenção dos demais participantes por meio de músicas, 

coreografias, discursos. 
41 Dandara era uma travesti cearense. Em 2017 foi assassinada de forma cruel a pauladas, espancamentos e tiros 

à luz do dia, na rua, por oito homens. O caso ganhou repercussão nacional, gerou indignação por parte da 

sociedade civil, igreja e o Estado pela brutalidade na qual foi realizado.  
42 Ivone Lara, conhecida como a primeira dama do samba, era mulher, negra, natural do Rio de Janeiro. Teve 

uma vida difícil, perdeu o pai com menos de 3 anos de idade e a mãe aos 16. Foi criada pelos tios, com quem 

aprendeu a tocar cavaquinho e a ouvir o samba. Compôs grandes canções como “sonho meu”, que virou grande 

sucesso na voz de Maria Bethânia e Gal Costa em 1978. Em 2015, entrou para a lista das dez grandes mulheres 

que marcaram a história do Rio de Janeiro. Ivone Lara morre em abril de 2018. 
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foi realizado um momento de debate e lançamento de construção do congresso do povo
43

. 

Todos os jovens do movimento que estavam no acampamento estadual se reuniram nesse 

espaço. Com suas camisas pretas, bandeiras e lenços, os jovens ocuparam esse espaço e 

depois do almoço saíram pelas ruas de Fortaleza no sentido do bairro da Serrinha, e, lá 

chegando, realizaram um ato cultural com os jovens e a comunidade.  

Para que ficasse mais organizado, elaborei o quadro abaixo para mostrar os 

principais eventos que estive com o LPJ durante a pesquisa. Ainda aqui, faço um parêntese 

para destacar que algumas atividades que participei (Curso Realidade Brasileira/CRB, Escola 

de Formação Emerson Pacheco e o Estágio Interdisciplinar de Vivência/ EIV) só serão 

apresentados no capítulo 3 dessa tese, no qual tratarei do processo de formação dentro do LPJ, 

uma vez que lá abordarei mais detalhadamente esses momentos. 

 Como o leitor pode observar, no texto apresento muitos outros trânsitos pela 

cidade de Fortaleza que não contam no quadro, isso porque defini que seria interessante 

destacar apenas os eventos que foram mais longos e que eu pude conviver e estar presente em 

todos os períodos das atividades. 

 

Quadro 1 - Eventos 

NOME DO 
EVENTO 

ESTADO/MUNICÍPIO PERÍODO LEMA QUANTIDADE DE 
PARTICIPANTES 

III Acampamento 
Nacional 

Minas Gerais/Belo 
Horizonte 

05 a 
09/setembro de 
2016. 

A nossa rebeldia 
é o povo no 
poder! 

7 mil jovens 

I Encontro de 
formação política 

Ceará/ Quixadá 12 a 15/outubro 
de 2017 

______ 200 jovens 

III Estágio 
Interdisciplinar 
de Vivência (EIV) 

Ceará/ Canindé 15 a 22/01 de 
2018 

______ 250 jovens 

II Acampamento 
Estadual 

Ceará/Caucaia 28/04 a 02/05 de 
2018 

Ousadia e 
Rebeldia para 
defender a 
democracia 

1500 jovens 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesse ir e voltar do campo fui aprendendo que não ia coletar dados nos 

espaços/eventos do LPJ, os dados já estavam lá, porque a vida das pessoas está acontecendo 

num processo contínuo, eles não param para que o/a pesquisador/a chegue, se sirva e depois 

                                                           
43

 Foi um movimento liderado pela Frente Brasil Popular em 2018, no qual convocava o povo brasileiro para 

instituir o seu próprio congresso. “Queremos que o Congresso do Povo se torne um grande processo 

pedagógico para as massas populares e que desafie o próprio povo a identificar as saídas e a se organizar para 

construí-las”. 
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vá embora. Não! É preciso estar atenta às movimentações dos sujeitos em sua dinâmica 

cotidiana, no fluxo de suas atividades, dos seus fazeres no trabalho e na vida por inteiro. 

Esse processo é também muito individual e por esse motivo precisa entender a 

necessidade de aceder ao tempo interno, ou seja, estimular aquela dimensão corpórea e afetiva 

que nos faz ver, sentir, pensar e se comunicar. Até porque a subjetividade do/a pesquisador/a 

é parte da pesquisa. Penso que é a partir dessa orientação que conseguimos construir 

conscientemente o campo de nossa experiência, se abrindo para as possibilidades de “jogar 

sempre novos jogos” (MELUCCI, 2004), o que nos coloca diante da abertura de si para o 

outro em seus diversos contextos culturais, sociais e históricos. 

 

2.7 As redes sociais na pesquisa: ampliando as rotas de narratividade juvenis 

 

Enquanto escrevo, faço pausas e procuro alívio e distrações. As redes sociais, 

nesse trabalho, tiveram duas funções: primeiro, como fonte de pesquisa, espaço utilizado para 

manter contato com o LPJ e também como instrumento de distrações. Antes mesmo de serem 

distrações necessárias para aliviar o cansaço, “o peso da minha cabeça”, elas foram utilizadas 

para manter um contato mais próximo com o LPJ e fazer observações.  

Dentro desses espaços percebia que o LPJ contestava, ampliava seu alcance 

comunicacional e ainda renovava suas práticas e valores, afirmando sua cultura juvenil 

militante. O LPJ utiliza as redes para compartilhar seus eventos, atividades, convocar os/as 

jovens para os atos e realizar denúncia. Especialmente no Facebook, o LPJ se apropria dessa 

ferramenta para chegar até aos jovens, a sociedade, divulgar seus atos, eventos e convidar 

outros jovens para conhecer o LPJ.  

 

As experiências sociais e os símbolos culturais que modelam as vidas e as 

identidades juvenis contemporâneas não são apenas mediados pela palavra, em 

conversas presenciais, face a face. Essas experiências e símbolos são também, hoje 

mais do que nunca, partilhados através de imagens e em meios sociais de grande 

amplitude, como o ciberespaço (FERREIRA, 2017, p. 22). 

 

Dessa forma fui vendo nas redes sociais mais uma possibilidade/ferramenta de 

manutenção e conexão com o LPJ, até porque considero que hoje é absolutamente impossível 

estudar os/as jovens sem estar atenta ao papel que as redes sociais ocupam na vida da 

juventude, porque são tomadas como mais um recurso de narratividade, expressividade e 

liberdade juvenil. 

 



83 

 

 
 

A etnografia não se confunde nem se reduz a uma técnica; pode usar ou servir-se de 

várias, conforme as circunstâncias de cada pesquisa; ele é antes um modo de 

acercamento e apreensão do que um conjunto de procedimentos. Ademais, não é a 

obsessão pelos detalhes que caracteriza a etnografia, mas a atenção que lhes dá: em 

algum momento, os fragmentos podem arranjar-se num todo que oferece a pista para 

um novo entendimento (MAGNANI, 2002, p. 17). 

 

Foi através dessa ferramenta que eu tive acesso a muitas fotos, me atualizei em 

relação às programações dos eventos (saraus, seminários, reuniões, encontros, acampamento). 

Para Gohn (2017, p. 25), 

 

 O ambiente virtual proporcionado pela internet ocupa lugar central no caráter dessas 

ações conectivas no que diz respeito a infraestrutura de recursos para formar pautas, 

consensos, mobilizar a população, fazer convocações, divulgar resultados de atos, 

agendas futuras. Os manifestantes, ao participarem, deixam registros, nos blogs, 

fotos, etc., que ajudam a criar uma memória e a construção de um imaginário sobre 

o tema em tela, criam códigos linguísticos, que estabelecem uma gramática, e 

símbolos que passam a ser compartilhados. 

 

Nesse processo de interação via internet, acompanhei as programações dos 

eventos, curtia suas postagens e compartilhava algumas notícias de suas páginas sobre Saraus, 

Acampamentos Estadual e Nacional e outros eventos locais. Pelas redes o LPJ divulga suas 

atividades educativas e também cria um canal de comunicação entre os/as jovens, no qual 

podem ouvir as sugestões, reclamações e desabafos sobre como se sentem dentro do 

movimento ou mesmo em uma atividade específica. 

Essa foi uma maneira de ter acesso às páginas pessoais dos/das jovens. Mantemos 

contato por mensagens de bate papo, combinamos encontros e estreitamos cada vez mais a 

relação. Foi pela página do Facebook que tive mais acesso a vida privada dos jovens, 

estendendo a rede de amizade e afeto para além dos encontros nos atos e eventos. Tudo isso 

facilitou o contato para a realização das entrevistas, fortalecendo os vínculos de amizade que 

até hoje continuam e transbordam o tempo de pesquisa. 

 

2.8 Encontros e narrativas juvenis durante as entrevistas 

   

As entrevistas são encontros muito especiais e fecundos de uma pesquisa. É um 

momento íntimo com a história, a trajetória, os discursos e a linguagem do outro que está do 

outro lado da margem e que tem o domínio da narrativa de si e dos processos que o tem 

constituído como sujeito. As entrevistas aconteceram em lugares, dias e horários definidos 

pelos sujeitos. Eu fui até eles na hora marcada. Munida de um roteiro, gravador do celular e 

curiosidade.  
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Quadro 2 - Entrevistas da  Pesquisa 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Minha primeira entrevista foi realizada na UECE. Ao adentrar ao campus fui 

lembrando da turma do mestrado, das nossas risadas e conversas enquanto íamos lanchar 

todas as tardes no “senhor da tapioca”. São muitas as memórias afetivas desse lugar! 

Caminhei pelos blocos e lá estava eu, no antigo Elefante Branco, agora, conhecido como 

Espaço Patativa do Assaré. 

 Encontrei-me com a Fernandinha, 24 anos e de lá seguimos em busca de um 

lugar silencioso e calmo para que pudéssemos preservar a fala das entrevistas no gravador do 

NOME Estado 

civil 

Gênero Etnia Profissão Frente de 

Atuação 

Vinculaçã

o 

Partidária 

Escolaridade 

dos Pais  

Profissão 

dos pais  

FERNANDI

NHA 

 

Solteira Feminin

a 

Pard

a 

Estudante 

de Serviço 

Social 

(UECE) 

Coordenaçã

o 

Estadual/Fr

ente 

Estudantil 

Não possui 

vinculação 

Pai: Ensino 

Médio 

Completo; 

Mãe: ensino 

médio 

completo 

Pai: 

Marceneiro

; Mãe: dona 

de casa. 

BABAU Divorcia

do/Solteir

o 

Masculi

no 

Negr

o 

Estudante 

de Serviço 

Social 

Frente 

Territorial 

Consulta 

Popular 

Mãe: 

analfabeta; 

Pai ensino 

fundamental 

incompleto 

Mae: 

Domestica; 

Pai: 

cambista. 

TAMIRES Solteira Feminin

a 

Pard

o 

Graduada 

em história 

(UECE) 

Frente 

Estudantil 

Consulta 

Popular 

Mãe: ensino 

fundamental 

completo; 

Pai: ensino 

fundamental 

completo 

Mãe: 

Manicure 

(falecida) 

Pai: mestre 

de obras 

RODRIGO Solteiro Masculi

no 

Pard

o 

Graduado 

em 

História 

Frente 

Estudantil 

Consulta 

Popular 

? ? 

FLADSON Solteiro Masculi

no 

Pard

o 

Estudante 

de 

História/U

FC 

Frente 

estudantil 

Não possui 

vinculação 

Mãe: ensino 

médio 

incompleto 

Mãe: 

aposentada 

PAM Solteira  Feminin

a 

Pard

a 

Ensino 

médio 

completo 

Frente 

Territorial 

Consulta 

Popular 

Mãe: Ensino 

fundamental 

completo 

Mãe: dona 

de casa 

MOLEQUE Solteiro Masculi

no 

Negr

o 

Ensino 

médio 

completo 

Frente 

Territorial 

Consulta 

Popular 

Mãe: Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Pai: 

Ferreiro; 

Mãe: 

Doméstica 

CARLIANA Solteira  Feminin

a 

Pard

a 

Estudante 

de 

Ciências 

Sociais/UF

C 

Frente 

Estudantil 

Mãe: 

Fundamen

tal 

Pai: Médio 

Mãe: 

Costureira  

Pai: 

desempregad

o 

Pai: 

fundamenta

l 

incompleto; 

Mãe: 

Fundament

al 

incompleto 
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celular. Dias depois, me encontro na Livraria Lamarca com o Babau, 29 anos, ligado à frente 

Territorial. Entre uma pausa e outra para cumprimentar colegas que chegavam, ouvi ele narrar 

sua história e a do LPJ, ficamos ali, em um canto da Livraria, sentados no sofá rodeados de 

livros e um friozinho que dava gosto. Semanas depois me encontro no Bosque do Centro de 

Humanidades da UFC, com a Tamires, 30 anos, já formada em História pela UECE e agora 

estudante de Gastronomia da UFC, ela, toda ocupada com os afazeres do Acampamento 

Estadual que começaria no sábado.  

Durante o Acampamento conversei com o Pedro Henrique, 20 anos do 

Assentamento Santana. Com o Pedro Henrique foi mais uma conversa informal, não deu pra 

seguir o roteiro porque ele ainda não se identificava como militante do LPJ. A conversa com 

Rodrigo, que atualmente mora em São Paulo e compõe a Coordenação Nacional, aconteceu 

durante o descanso do almoço. Foi uma entrevista fundamental para entender o processo de 

construção do LPJ no Ceará. 

Com o fim do Acampamento, aguardei uns dias para que os jovens descansassem. 

Entrei em contato com o Fladson, 22 anos, estudante de história. Encontramo-nos na calçada 

da Biblioteca do Centro de Humanidades da UFC e de lá seguimos até a Faculdade de 

Educação em busca de uma sala. Emocionei-me tanto com a narrativa desse jovem que meus 

olhos ficaram transbordando de lágrimas.  

 Cada entrevistado me afetou de um modo particular e cada entrevista revelou 

caminhos para o avanço da pesquisa. Durante as entrevistas eu fiquei mais animada porque 

elas iluminavam e conduziam o caminhar. Senti a pesquisa crescer, se tornar grande diante de 

tantas informações que os jovens me revelavam.  

Antes da realização das entrevistas, fiquei preocupada em relação ao material 

disponível para a realização do trabalho. Conforme fui realizando as entrevistas passei a sentir 

alívio quanto a essa preocupação. As entrevistas tinham uma duração média de uma hora, o 

que me rendeu muitas páginas de transcrição, de agitação de ideias e um processo de escrita 

mais tranquilo.   

Depois disso, tive mais dificuldades em conversar com os outros três jovens que 

eu tinha definido. Um deles, o Moleque, da Frente Territorial, marcou comigo na Livraria 

Lamarca, mas acabou esquecendo. Voltei a insistir, mas ele me ignorou. Dias depois 

conseguimos nos encontrar e conversamos. A Carliana, 23 anos, estudante de Ciências 

Sociais, estava sempre muito ocupada, fiz várias tentativas. Semana a semana acompanhei ela 

pelo WhatsApp, nas ruas da Avenida da Universidade. Era fim de semestre, provas/trabalhos, 
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carteirinhas para entregar, até que ela encontrou espaço na agenda para nossa entrevista. 

Finalmente, para compor o número pretendido, fui até a Caucaia. Entrevistei a Pam. 

 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem empreendida 

por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados. Nada de 

absolutamente original, portanto, mas um modo diferente de olhar e pensar 

determinada realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do 

conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais (DUARTE, 2002, p. 140). 

 

Realizei nove entrevistas. O critério utilizado na escolha dos/das jovens foi: ser 

militantes mulheres e militantes homens e que pertencessem a frentes distintas, tendo 

representação das três frentes. Definimos ainda a importância de entrevistar militantes que 

estavam ocupando lugares de coordenação e outros que estavam participando da construção 

do Movimento no Ceará desde o início de sua criação. 

 Diante dessa definição, elaboramos um roteiro.
44

 O Roteiro ficou bem longo e foi 

dividido em cinco sessões. No primeiro, pedia-se informações pessoais dos/das jovens (nome, 

idade, gênero, se trabalha, estuda, escolaridade dos pais, profissão dos pais, etc.). No segundo 

momento, as questões discorriam sobre a trajetória/processo de inserção dos/das jovens no 

LPJ e ainda sobre a história do LPJ (onde surgiu, quando, como foi o processo de 

nacionalização etc.). A terceira parte tratou da organização no/do LPJ. Na quarta os/as jovens 

falaram sobre as atividades/práticas pedagógicas que desenvolvem no LPJ e por último, o 

quinto momento, tratou da formação dentro do LPJ. 

Ao passo que íamos fazendo as entrevistas, sentimos a necessidade de repensar o 

roteiro. Porque nesse processo de interação fomos compreendendo que algumas questões iam 

ficar exaustivamente repetitivas, como por exemplo, a parte sobre a história do LPJ. 

Observamos também que os/as jovens poderiam não saber de algumas informações mais 

detalhadas sobre a história do LPJ. Dessa forma, não hesitamos em ajustar, recortar, 

reelaborar o roteiro, de modo que ficasse mais adequado aos sujeitos, porém, mantivemos o 

rigor, de modo que as questões dialogassem com os objetivos do trabalho, sem nos 

prendermos a rigidez metodológica.  

Diante disso, aprendemos que a observação constitui ferramenta de muito valor na 

etnografia: 

A observação constitui uma das técnicas de pesquisa mais utilizadas na pesquisa 

qualitativa. Para muitos pesquisadores, ela serve de ferramenta norteadora, por meio 

da qual se inicia a aproximação com o local e os sujeitos da pesquisa, a observação 

tem ainda a capacidade de orientar o/a pesquisador/a para as demais técnicas a serem 

utilizadas (SOUZA, 2016. p. 166). 

                                                           
44

 O roteiro está disponível como anexo. 
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A minha relação com os/as jovens do LPJ aconteceu sempre de forma muito 

acolhedora, o que me permitiu observar e chegar perto dos/das jovens com facilidade, mas 

também com a responsabilidade em manter o olhar e os ouvidos atentos a tudo que eles me 

falavam. Eu penso que pesquisar a juventude, seja em movimento, organizada, em grupos, ou 

individualmente, nos desafia a exercitar a escuta, descontruir prenoções e preconceitos. As 

narrativas são sempre um convite a pensar o lugar de fala dos jovens, a perceber seus dramas, 

suas trajetórias, suas lutas e sonhos, assim como a enxergar nas suas criações, uma capacidade 

de fazer o mundo girar, transformar a arte, a cultura em um grande potencial de mobilização 

da sociedade em que a criatividade juvenil possa fazer a vida ser melhor hoje, no presente e 

não somente no futuro. 
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3 A TRAJETORIA DO LEVANTE POPULAR DE JUVENTUDE: O QUE TEM DE 

NOVO? 

 

Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras 

felizes se riam dela e diziam: “Ela não sai da sua depressão...”. Não era depressão. 

Era dor. Pois um grão de areia havia entrado dentro da sua carne e doía, doía, doía. E 

ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da 

dor. O seu corpo sabia que, para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, 

em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma 

substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu 

corpo fazia o trabalho (RUBEM ALVES). 

 

Com o livro “Ostra Feliz não Faz Pérola”, do poeta e escritor Rubem Alves, 

aprendemos que na vida muitas vezes precisamos de um certo incômodo, sofrer, sentir dor, 

para podermos produzir em nós movimentos, mudanças e fazer brotar “as pérolas” no nosso 

caminho. No decorrer de nossos percursos de pesquisa vivenciamos momentos de tristeza, 

sofrimento e inquietações que nos desloca para caminhos e descaminhos incertos. Na 

pesquisa, um dos maiores achados/aprendizados é, assim como a ostra, não se entregar ao 

pessimismo e ser capaz de transformar a tragédia em beleza. 

Enquanto escrevo reflito acerca dos desconfortos que atravessam a juventude do 

LPJ, nas suas dificuldades narradas em vários momentos desse trabalho durante as entrevistas, 

no decorrer dos eventos que tive a oportunidade de estar com eles/elas e observar suas dores, 

desencantos e tristezas. Fico pensando como eles conseguiam produzir “pérolas” diante de 

poucos recursos, pouco apoio, de modo que fosse possível sustentar os diversos jovens, com 

seus diversos mundos em um movimento social, uma organização coletiva. Por outro lado vi 

que o LPJ estimula sua militância a produzir resistência, coragem para enfrentar seus 

sofrimentos, e dessa maneira encontrar motivação e alegria em meio às tragédias da sociedade 

capitalista. 

Dentro do movimento observei que os/as jovens buscam uma alternativa para “se 

livrar da dor”. A dor do preconceito, da marginalização dos seus territórios, da sua cultura, da 

negação de direitos, do desrespeito a sua cor, a sua forma de amar, ao seu direito de sair na 

rua, de se pintar, a violência que tira a vida dos seus amigos e familiares, a dor pelo 

impedimento de sonhar. Mas, os/as jovens do LPJ são também luta, superação e “fogo no 

pavio”. 

 Inspirei-me nesses/nessas jovens e busquei superar meus medos, fragilidades e 

problemas, buscando capturar a complexidade e os desdobramentos dos movimentos juvenis 

do LPJ. 
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Novas realidades do mundo contemporâneo fazem emergir novas questões de 

partida, novas áreas de problematização, novos terrenos de mineração de dados 

empíricos, e novas formas de produção e gestão dos mesmos. Para que estas novas 

condições resultem em formas adequadas de explicação e compreensão sociológica, 

há que mobilizar novos caminhos metodológicos, com criatividade, reflexividade e 

pragmatismo (FERREIRA, 2017, p. 19).  

 

Tive medo de fazer a etnografia. Senti-me muito livre para olhar, escutar e pensar 

sobre o campo. Essa liberdade também foi atravessada por insegurança e medo. O medo era 

atravessado por questões: como e o que observar?  O que estou vendo é fruto de ideias que só 

existem na minha cabeça? Assim como na vida pessoal, na pesquisa também passamos a 

desconfiar de nós mesmos, do que vemos e do modo como enxergamos a realidade. Exercitar 

o estranhamento no modo de enxergar processos já naturalizados por nós, muitas vezes, nos 

tira do nosso campo de segurança, nossa zona de conforto, mas também nos permite ouvir a 

nós mesmos, o que, segundo Alves (2000), é:  

 

O ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso: saber, não 

com a cabeça mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós 

não vemos. Mas isso, admitir que o outro vê coisas que nós não vemos, implica 

reconhecer que somos meio cegos... Vemos pouco, vemos torto, vemos errado. 

Bernardo Soares diz que aquilo que vemos é aquilo que somos. Assim, para sair do 

círculo fechado de nós mesmos, em que só vemos nosso próprio rosto refletido nas 

coisas, é preciso que nos coloquemos fora de nós mesmos. 

 

Buscar enxergar além dos nossos enquadramentos é um desafio. Em nossa 

trajetória formativa/acadêmica muitas vezes nos munimos de certo aparato teórico-

metodológico, que nos coloca em uma zona de conforto/segurança, posição esta que dificulta 

o estranhamento diante de fatos e situações familiares. Com isso corremos o risco de ver 

apenas os estreitos limites de nossa visão, impedindo que saltos maiores nos modos de 

enxergar e fazer a pesquisa sejam realizados. Com isso, arrisca-se menos, pensamos menos e 

desconstruindo menos ainda. 

Ao me inserir no LPJ, me identifiquei com essa condição de estar em movimento, 

realizando deslocamentos, assim como com a possibilidade de buscar novas coisas e tirá-las 

do lugar, de modo que aqui me vejo totalmente implicada com esse objeto de pesquisa e os 

rumos metodológicos que foram traçados no trabalho. Em cada experiência de pesquisa 

percebemos que “o caminho se faz ao caminhar” (SALES e DAMASCENO, 2003), 

recobertos por dúvidas, aprendizados e pelo desafio de fazer escolhas durante o trajeto. 

Decidir sobre o caminho e todos os encantos e dramas que a etnografia me apresentaria me 

ensinou que realizar escolhas é bom, decidir é importante, andar por novos caminhos é melhor 

ainda, porque nos faz chegar ao desconhecido. No ofício artesanal de produzir pesquisa somos 



90 

 

 
 

privilegiados nesses processos de aprender mais, saber mais sobre os outros (sobre quem se 

pesquisa e o que se pesquisa), o que nos leva diretamente a saber mais sobre si.  

Este capítulo tem a difícil tarefa de apresentar como se deu o processo de 

constituição do LPJ no Brasil e no Estado do Ceará. Destaco ainda o modo de organização 

que o Movimento vem desenhando, os desafios de atuar em três territórios e incentivar o 

entrelaçamento entre os/as jovens e suas diversas diferenças. Para isso, trago a fala dos/das 

jovens como elementos constituidores de suas narrativas, seus saberes. Destaco, mais adiante, 

as trajetórias juvenis que os levam até a militância no LPJ e os dilemas vivenciados por 

eles/elas ao assumirem-se na condição de jovens militantes. 

 

3.1 O processo de constituição do LPJ no Brasil 

 

“Depois de uma longa espera consegui, finalmente, 

plantar o meu jardim. Tive de esperar muito tempo 

porque jardins precisam de terra para existir. Mas a terra 

eu não tinha. De meu, eu só tinha o sonho”.  

(Rubem Alves) 

 

O LPJ surge com o desejo de organizar a juventude do Brasil. A “terra”, expressa 

no poema de Rubens Alves, representa a iniciativa na busca desse sonho. Construir esse 

terreno em que os/as jovens possam pisar, semear, regar e com o tempo colher seus frutos/ 

flores, ver o jardim florescer.   

Os desdobramentos das análises realizadas por alguns movimentos sociais, em 

especial, os ligados a Via Campesina
45

 desde os anos de 1990, contribuíram para um 

diagnóstico: faltava uma organização social, política e urbana, específica que fosse dirigida 

pelos/pelas jovens e com os/as jovens da classe trabalhadora e que atendesse toda a juventude 

que estivesse interessada em participar: 

 

O campo político que gestou esta construção foi o da Via Campesina. Desde o final 

dos anos 1990 percebia-se a necessidade de fortalecer o processo de organização da 

juventude dentro dos movimentos sociais camponeses, na perspectiva da formação 

de uma nova geração de militantes. Deste modo, no início dos anos 2000, os 

movimentos sociais que compõem a Via Campesina fortalecem processos 

                                                           
45 

A Via Campesina nasceu em 1992, quando várias lideranças camponesas dos continentes americano e europeu, 

que participavam do II Congresso da Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicarágua (Unag), 

realizado em Manágua, propuseram a criação de uma articulação mundial de camponeses. A proposição foi 

efetivada em 1993, com a realização, em Mons, na Bélgica, da I Conferência da Via Campesina. É uma 

organização mundial que articula movimentos camponeses em defesa da agricultura familiar em pequena 

escala e agroecológica para garantir a produção de alimentos saudáveis. Entre seus objetivos, constam a 

construção de relações de solidariedade, reconhecendo a diversidade do campesinato no mundo; a construção 

de um modelo de desenvolvimento da agricultura que garanta a soberania alimentar como direito dos povos 

de definirem suas próprias políticas agrícolas; e a preservação do meio ambiente, com a proteção da 

biodiversidade (DICIONÁRIO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2012, p. 765). 
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organizativos dos seus jovens, de modo que pudessem mobilizar outros jovens para 

construção de um novo movimento de juventude (LPJ, 2018).  

 

Durante as conversas e em eventos observei que a temática acerca do surgimento 

do LPJ assumia conotações variadas. Os discursos não seguem uma narrativa única, até 

porque os/as jovens sabem desse histórico a partir de um outro jovem que está no Movimento 

a mais tempo. Contudo, todos os/as jovens afirmam que o LPJ nasce no Estado do Rio Grande 

do Sul. Ao resgatarmos a trajetória do LPJ, a experiência do Rio Grande do Sul e o 

Acampamento Sepé Tiarajú
46

, em São Gabriel, sempre são colocados como ponto de partida. 

No ano de 2005, a Consulta Popular
47

, instrumento político de referência para 

grande parte dos quadros da Via Campesina, define, em Assembleia Nacional,  

 

Organizar a juventude da classe trabalhadora e, em especial, os jovens, da periferia 

urbana. A leitura da Consulta era de que seria indispensável para a construção de um 

projeto contra hegemônico no Brasil a inserção na juventude trabalhadora, 

principalmente nas massas das grandes periferias. Era, portanto, necessário deslocar 

quadros de um contexto onde havia um razoável processo de organização, para 

construir força social nos centros urbanos, onde este campo político, bem como as 

demais organizações de esquerda, tinha uma força muito residual (CADERNO 

DEBATE, 2018, LPJ). 

 

Por meio da busca pela autonomia e organização cada vez mais horizontalizada da 

juventude, nasce o interesse em fundar um movimento social de juventude denominado de 

Levante Popular da Juventude (LPJ). 

Dessa forma, o LPJ se coloca como um movimento social de juventude com a 

intenção de juntar/organizar os jovens em seus diferentes espaços e contextos. Sua origem é 

resultado de um processo de reflexão de alguns movimentos, entre eles o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), 

as Pastorais de juventude, vinculadas a Consulta Popular. Dessa forma, o Levante surge a 

partir do interesse de um grupo de organizações que recobre um campo político, em juntar 

os/as jovens em um Movimento organizado para pensar em uma sociedade em que os jovens 

pudessem discutir suas demandas e necessidades. 

No Rio Grande do Sul se constitui um grupo de trabalho para efetivar a 

construção de uma organização de juventude. Naquele momento ainda não existia um formato 

de como deveria ser a organização, sua consigna, sua organicidade, sua concepção e o próprio 

                                                           
46 

O nome faz referência a um índio da etnia Guarani, da região das Missões (RS), que lutou para defender seu 

povo da escravidão (VALQUES, 2012). 
47 

Surgiu em 1997, impulsionada pelos movimentos sociais, principalmente o MST. É uma organização política, 

mas não partidária. Tem investido no trabalho de formação de base com o intuito de formar a militância para 

uma proposta de sociedade em que o povo possa participar diretamente e decidir acerca de seus interesses.  
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fazer político. Na verdade, todos esses aspectos tem se definido ao longo do processo de 

afirmação do LPJ enquanto Movimento Social. 

Durante os espaços em que acontecem os eventos, ou mesmo nas conversas 

informais e entrevistas, os/as jovens colocam que o movimento está em processo de 

construção, e que muitas coisas têm sido definidas no terreno da prática, do fazer o 

movimento; é a partir de um processo reflexivo e avaliativo que eles têm encontrado os 

caminhos que sustentam e dão direção para a afirmação do Movimento.  

Para compor esta discussão acerca da caracterização do LPJ tomei como recurso 

as narrativas dos jovens nas entrevistas que me concederam e alguns documentos 

confeccionados por eles/elas e entregues nos dois Acampamentos, Nacional e Estadual.  

Realizei ainda uma pesquisa bibliográfica em (teses, dissertações, artigos científicos) 

publicados sobre o LPJ, mas não encontrei nenhum trabalho sistematizado que trouxesse essa 

discussão histórica sobre o Movimento. 

Desse modo, esse trabalho vai também na direção de realizar uma sistematização 

de quem é o LPJ, como ocorreu e vem ocorrendo o processo de sua organização. As primeiras 

atividades realizadas no sentido de organizar efetivamente o LPJ têm início em 2005, com a 

participação de um pequeno grupo de pessoas ligadas à Pastoral da Juventude Rural e ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Este grupo inicia as primeiras experiências 

de organização da juventude nas periferias de Porto Alegre/RS, a partir da realização de 

encontros, reuniões e trazendo os problemas vivenciados pela juventude como centro da 

discussão. O nome, Levante Popular da Juventude, surge de modo espontâneo, durante a 

apresentação da proposta do Movimento em uma escola na periferia de Porto Alegre, no 

Morro de Santa Tereza.  

 

Nossos jovens eram muito ligados às pastorais e construíram o Levante muito no 

sentido de dialogar com aquela juventude e construir um instrumento alternativo de 

vida mesmo. E aí foram feitas várias iniciativas lá em Porto Alegre. Tanto na 

questão do hip-hop, como na questão da cultura, da dança e aí foi uma coisa que deu 

bastante certo o Levante no Rio Grande do Sul, porque parte do acúmulo nosso 

campo tinha, mas a gente precisava construir um instrumento de juventude de novo 

tipo (MIGUEL. LPJ, 24 ANOS, 2015). 

 

Quando os/as jovens falam de um Movimento de “Novo Tipo”, eles estão 

colocando que as experiências até então de movimentos de juventude, coletivos de juventudes 

eram muito limitados no que se refere ao seu campo de atuação. Dessa forma, o Levante tinha 

a pretensão de ser um Movimento que acolhesse toda a juventude, de todos os espaços da 
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cidade e do campo. O novo está ligado às práticas que o LPJ tem elaborado para realizar a 

ação política entre os/as jovens.  

 Dentro do LPJ observa-se processos de mutações/transformações no que se 

refere às suas ações coletivas, que por ora se misturam com os modos de fazer tradicionais, 

mas que é ampliado a partir da criação de novos modos de se colocarem em cena, assim, 

reconhecem que não se trata de fazer rupturas, tampouco acreditar em formatos lineares e 

fixos, mas de encontrar um ponto de equilíbrio entre o que já foi herdado com a capacidade de 

produzir nossas expressões juvenis na política. “Sociedades concretas combinam formas de 

ação que nascem de datas e temporalidades diversas – elas estão estratificadas em termos de 

diferentes camadas históricas” (MELUCCI, 2001, p.18). 

 

3.2 O Processo de Constituição do LPJ no Estado do Ceará 

 

“Sou estudante, estou na rua, estou no Levante, vim aqui denunciar que no Brasil 

ainda existe a ditadura militar, enquadro, baculejo, repressões sociais, isso tudo é 

herança do tempo dos generais, pula, pula quem é contra a ditadura, pula sai do chão 

quem é contra a repressão” (Canção do Encontro de História). 

 

A canção em destaque expressa o engajamento dos jovens durante um evento de 

formação organizado pela Federação do Movimento Estudantil de História (FEMEH). Durante esse 

evento em 2009, vários jovens que construíam o LPJ em Santa Maria, Rio Grande do Sul, vieram 

participar do encontro de História no Ceará. A partir desse encontro entre os/as jovens do Ceará com 

os do Rio Grande do Sul, inicia-se o processo de fundação do LPJ no Estado do Ceará. 

 

Nesse processo 2006, 2007, 2008 fui morar em Santa Maria, e essa relação começa 

com o Ceará. Eu era estudante de história, o nosso povo daqui, do Ceará, também 

construía a Federação do Movimento Estudantil de História, FEMEH. Em 2009 por 

iniciativa, inclusive, dos contatos que a gente tinha com o campo, com a consulta, 

juntamos aqui um seminário de formação da FEMEH. Nesse seminário de formação 

nós lá em Santa Maria, eu já morava lá, construindo o Levante em Santa Maria, nós 

fomos para o Ceará porque a FEMEH estava defendendo um projeto popular e daí a 

gente sabia que tinha os nossos que estavam construindo. A gente veio para o 

seminário de formação aqui, foi de ônibus de Santa Maria para Florianópolis e de lá 

pegamos um ônibus, pegando gente de todo Brasil até chegarmos no Ceará. Daí que 

a gente começa. Porque quando eu cheguei aqui no Ceará já tinha toda uma mística 

da construção do Levante, depois a gente soube “oh, um militante do Levante está 

vindo para cá” e ai já foi uma relação que a gente começa a costurar na relação Rio 

Grande do Sul/Ceará, antes mesmo de outros estados definirem, Ceará é um os 

primeiros Estados que três anos antes do processo de nacionalização estava muito 

convencido de construir essa ferramenta (RODRIGO, 27 ANOS, LPJ, 2018). 

 

No Ceará, os/as jovens que pertenciam ao curso de História da UECE foram os 

que estiveram à frente no processo de fundação do LPJ. Na UECE, alguns desses jovens já 

pertenciam a um coletivo estudantil juvenil chamado Canto Geral: 

 



94 

 

 
 

Em 2012 quando a gente faz o nosso primeiro acampamento nacional que dá 1000 

jovens de todo Estado, inclusive gente aqui da UECE foi, o Alan, Tiago, a Tamires 

que estudava história aqui na UECE que hoje é coordenação nacional. Foram para 

esse acampamento e trouxeram para o Ceará essa semente, essa ideia de organizar a 

juventude. Aqui já era organizado um coletivo chamado Canto Geral. Aí o pessoal 

do Canto Geral que foi para o acampamento trouxe essa ideia e se tornou e construiu 

o Levante aqui no Ceará. A gente fala que a UECE é o berço do Levante aqui no 

Ceará. Porque foram as pessoas daqui que foram, que trouxeram essa ideia e ai a 

gente está em todas as regiões, não em todos os municípios porque o Ceará é grande 

e a gente tem nossas limitações. Mas a gente está em todas as regiões. Região Sul, 

ali Quixadá, Sobral, a gente agora está no processo de construir em Icapuí, Prainha 

do Canto Verde, mais no litoral. Mais a gente já é bem interiorizado. E ai a gente 

vem para o Ceará, faz o nosso acampamento estadual aqui na UECE, o primeiro 

acampamento estadual foi aqui (FERNANDINHA, 24 anos, LPJ). 

 

Dessa forma, o processo de construção do LPJ aqui no Ceará se inicia no ano de 

2009 a partir da mobilização da frente estudantil, mas que logo começa a chegar até os jovens 

da frente Territorial. 

 

Isso é uma questão interessante, inclusive para entender o que está sendo esse 

acampamento hoje. Já estava muito convencido de ter essa ferramenta, que vai para 

além do movimento estudantil, que consiga organizar o jovem da periferia, que 

dialogue com essa questão da agitação e propaganda, essa relação da cultura, da 

política, estava muito convencido disso em 2009. Em 2010 acontece o encontro 

nacional aqui, dos estudantes de história, lá na UECE, que era onde nosso povo já 

tinha uma boa inserção. Nisso, a gente atrasa o ônibus de Santa Maria. Santa Maria 

nessa época era tipo... os dois polos do Levante no Rio Grande do Sul era Porto 

Alegre, região metropolitana, e Santa Maria que era onde acontecia nossos 

acampamentos estaduais. Então, tinha uma força. E na história, nós trouxemos o 

ônibus de Santa Maria e ai já teve um casamento muito mais forte da relação no Rio 

Grande do Sul, em especial Santa Maria nessa relação com o nosso povo aqui do 

Ceará. E já começa também ai, fizemos um ato, ato eu fazia muito tempo que a 

FEMEH não saia para a rua. Um ato com muita agitação política, oficinas de 

preparação, tudo que é a cara do Levante com stencil, com teatro, com música, 

música que depois o próprio Levante incorporou, era sobre a questão sobre a 

ditadura, porque nessa relação também tinha a pauta do movimento estudantil de 

história que era a abertura dos arquivos da ditadura. E essa é uma pauta que depois o 

Levante... é a grande bandeira de luta que a nacionalização do acampamento, a luta 

que nacionaliza de fato, coloca o Levante para fora é a questão dos crimes da 

ditadura, da denúncia, do escracho aos torturadores, a luta pela comissão nacional da 

verdade (RODRIGO, 27 anos, LPJ).  

 

No Ceará, particularmente, acontecem sucessivos eventos que impulsionam e dão 

força ao processo de construção do Levante no Estado. Além do evento realizado pelo curso 

de História, no qual vários estudantes assumiram a militância do Movimento, em outubro de 

2011, quando acontece o Festival Latino-Americano da Juventude em Fortaleza, vários 

estudantes que vieram de outros Estados se encontraram com jovens aqui no Ceará e 

debateram sobre a construção do LPJ. 

Segundo um dos jovens entrevistados, o Levante, antes de firmar sua fundação, já 

vinha em um processo de busca por um caminho organizativo. 
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Então, é um processo. Inclusive a forma como a gente se organiza, tipo, esses seis 

anos antes de oficializar a nacionalização a gente experimentou diversas formas 

organizativas, momentos de construir plenárias, coordenação, coordenação política. 

O Levante é isso, tipo assim, ele meio que aproveitou muitas oportunidades, 

digamos assim, teve muitas parcerias em eventos que não eram necessariamente 

ainda do Movimento, mas que vocês chegaram juntos, estiveram presentes para 

inclusive para divulgar quem era, como se organizava, o que estava querendo 

(RODRIGO, 27 anos, LPJ). 

 

Conforme o interesse em fundar o Levante no Ceará ia ganhando mais força pelo 

número de jovens que chegavam e pelas experiências vivenciadas pelos jovens cearenses em 

outros eventos do Levante no Rio Grande do Sul, como o Acampamento Nacional de 2012, 

constrói-se o LPJ no Ceará a partir do engajamento de todas essas forças: 

 

E aí entramos com uma delegação no Ceará pequenininha, tinha umas 12 pessoas e a 

gente voltou completamente apaixonado. Continuamos ajudando, já tinha alguns 

companheiros que estavam começando a construir uma célula na periferia na 

Caucaia, mas que não era tão próximo da universidade. Então a gente desenvolveu 

mais com essa turma da Caucaia e acabou transformando esse coletivo, que a gente 

construiu na UECE o Canto Geral, em uma célula do Levante. A nossa segunda 

célula do Estado, essa primeira célula da Caucaia, a segunda célula do Estado já era 

esse coletivo que a gente organizava no Levante (TAMIRES, 28 anos, LPJ). 

 

O primeiro acampamento Estadual do Levante/Ceará aconteceu em 2013, em 

Fortaleza, na UECE, e recebeu o nome de Acampamento Frei Tito
48

. O acampamento reuniu 

em média 1500 jovens de várias cidades do Ceará. Nesse ano de 2018, aconteceu o segundo 

acampamento Estadual na cidade de Caucaia. Estiveram presentes jovens de 80 municípios do 

Estado.  

Nos dois acampamentos (nacional e estadual) em que estive presente, pude 

vivenciar momentos de muita troca, aprendizados e reflexão sobre as movimentações dos/das 

jovens no movimento. São espaços de muita participação que é possível perceber a 

capacidade criativa e diversa dos/das jovens, que se expressa pelas suas diferenças étnicas, 

sexuais, de gênero, culturais, territoriais, econômicas e sociais. 

 O acampamento é um espaço que possibilita enxergar diferente, ampliar o olhar 

para a realidade e as heterogeneidades juvenis. Dessa forma, se instaura como um campo rico 

                                                           
48 

Frei Tito de Alencar Lima foi um frade católico cearense. Assumiu a direção da Juventude Estudantil Católica 

em 1963 e foi morar em Recife. Mudou-se para São Paulo para estudar Filosofia na Universidade de São 

Paulo (USP). Em outubro de 1968, foi preso por participar do 30º Congresso da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) em Ibiúna (SP). Fichado pela polícia, tornou-se alvo de perseguição pela repressão militar. 

Preso em novembro de 1969, em São Paulo, acusado de oferecer infraestrutura a Carlos Marighella, Tito foi 

submetido à palmatória e choques elétricos no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Na prisão, 

escreveu sobre a sua tortura. O documento correu pelo mundo e se transformou em símbolo da luta pelos 

direitos humanos. No museu do Ceará, localizado no centro da cidade, é possível conhecer um pouco da 

história do Frei Tito, através de fotografias, cartas e registros históricos que mantêm viva a sua luta e a sua 

história, ainda pouco conhecida pela academia. 



96 

 

 
 

e fecundo ao exercício do pensamento investigativo, são diversas as movimentações juvenis, 

as diferenças culturais, de orientação sexual, os modos ser e estar no mundo. É um espaço em 

que cultiva outras formas de sociabilidade mediada pela participação e o engajamento 

coletivo que se expressa em todo o evento, no cuidado com o outro, garantindo segurança, 

alimento, proteção, acolhimento e afeto. Dentro dos espaços realizados pelo LPJ é visível a 

política com afeto, o corpo a corpo que revelam a relação entre a política e afeto, conforme 

destaca o autor, 

 

Construir vínculos políticos é indissociável da capacidade de ser afetado, de ser 

sensivelmente afetado, de entrar em um regime sensível de aisthesis. As metáforas 

do corpo político não descrevem apenas uma procura de coesão social orgânica. Elas 

também indicam a natureza do regime de afecção que sustenta adesões sociais. Há 

certas afecções orgânicas, e não “deliberações racionais”, que nos fazem agir 

socialmente de determinada forma. Pois um corpo não é apenas o espaço no qual 

afecções são produzidas ele também é produto de afecções. As afecções constroem o 

corpo em sua geografia, em suas regiões de intensidade, em sua responsividade 

(SAFATLE, 2015, p. 23). 

 

 Ouvir e dar espaço para que eles/elas possam se mostrar, se expressarem, já que 

muitas vezes isso é negado do lado de fora, ali, no acampamento, encontram um alento para 

expressar sua condição humana e nesse experimentar tornam-se também mais humanos na 

medida em que reconhece no outro o sentido de sua humanização. 

O LPJ no plano nacional e estadual incorporou a dimensão da agitação e 

propaganda, a Agitprop
49

.  A Agitprop se constitui em uma linha de atuação da organização 

do LPJ. Atualmente existe um coletivo nacional de agitação e propaganda na qual tem 

direcionado as atividades do movimento no que se refere a arte, a cultura e a batucada.  

 

A Agitprop é a nossa maior marca: são as armas que escolhemos para dialogar com 

a sociedade e mostrar os desejos da juventude. Nossa agitação busca traduzir nossas 

ideias numa mensagem simples e que atinja muitas pessoas. Já a propaganda é mais 

profunda: se refere ao processo de espalhar a reflexão sobre a luta de classe para os 

jovens. Ações de agitação e de propaganda estão sempre interligadas. Como 

fazemos isso na prática? Com grafite, muralismo, teatro, batucada, ocupações de 

ruas e o que mais nossa criatividade permitir (LPJ, CADERNO DE DEBATE 1, 

2016). 

 

O caráter interventivo de suas ações se afirma no interior das manifestações 

tradicionais de rua. Durante os escrachos, os jovens se dirigem ao local onde vive ou trabalha 

alguém que representa uma ameaça a sociedade (pode ser um torturador, um político 

corrupto) e o denunciam publicamente: "Se não há justiça, há escracho popular", define uma 

                                                           
49 

A expressão (Agitprop) foi criada por militantes políticos da Rússia, no ano de 1917, no sentido de definir os 

diferentes modos de fazer a agitação popular e ao mesmo tempo divulgar os projetos políticos do partido 

Bolchevique. 
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das máximas da organização. Reiteram que não pretendem substituir o aparato estatal, e sim 

tornar pública uma situação desconhecida pela maioria da população. 

 

3.3 Frentes de Atuação do LPJ: entrelaçando-se em redes, construindo 

territorialidades em movimento 

 

O LPJ organiza a juventude a partir de três frentes/campos que são na verdade os 

territórios em que vivem esses/essas jovens. Os/as jovens da periferia, são classificados em 

jovens da Frente Territorial; os/as jovens que estão nas Universidades (públicas e privadas) de 

Frente Estudantil e os/as jovens que estão no campo, denominados de Frente Camponesa.  

Durante a pesquisa, percebi a presença de poucos jovens da frente camponesa nos 

eventos e espaços organizados pelo LPJ. Durante as entrevistas essa observação foi 

confirmada, pois os/as entrevistadas colocaram que a mobilização com os jovens da frente 

camponesa ainda estava sendo construída, uma vez que em áreas de assentamento por 

exemplo, onde inicialmente seria o alvo do LPJ, os/as jovens já participavam de outros 

movimentos sociais, como o MST e o MAB.  

Percebi um campo de tensão interna entre o LPJ e o MST, uma vez que, os/as 

jovens do campo são também sujeitos em disputa, dada a sua capacidade de realizar escolhas, 

seus gostos, sua identificação política. 

Além disso, ao entrarem nesses espaços, o LPJ corre o risco de entrar em conflito 

com seus próprios apoiadores, destacadamente o MST. No entanto, a relação entre esses dois 

movimentos ocorre de modo cooperativo e respeitoso. Durante o trabalho tive dificuldades de 

enxergar a construção de uma identidade separada e desvinculada entre o LPJ e o MST, por 

exemplo, pois ora se identificavam como do LPJ, ora como do MST. Por vezes percebi essa 

relação muito misturada, no sentido do pertencimento dos jovens ao projeto maior que visa o 

movimento social.  

 

Quando se analisam os movimentos, costuma-se enfatizar seus aspectos formais, 

desde as formas organizativas até os ciclos de mobilização, da identidade aos 

marcos culturais. E assim se costuma classificá-los, com frequência, segundo os 

objetivos que eles perseguem, o pertencimento estrutural dos seus integrantes, as 

características da mobilização, os momentos e os motivos pelos quais irrompem 

(ZIBECHI, 2015, p. 35). 

 

 

A discussão que se levanta nesse aspecto é de pensar os limites e o alcance que 

cada organização possui. No discurso de alguns jovens, ficava claro que na tentativa de buscar 
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um caminho no que se refere ao processo de organização do LPJ em seus campos de atuação, 

visualizavam uma espécie de “brecha” nos próprios espaços do MST, uma vez que nem todos 

os/as jovens de áreas ocupadas pelo MST, por exemplo, conseguem estabelecer uma relação 

indenitária com o Movimento. Dentro desse terreno de ambiguidades, acordos e ajustes o LPJ 

tem interpretado como uma “porta entreaberta” em que é possível estabelecer um diálogo com 

esses jovens ainda não vinculados diretamente com uma organização social. 

O que ficou evidenciado no discurso dos/das jovens no que se refere a esse 

aspecto é que existe um profundo respeito para com o MST e o avanço do LPJ em direção a 

esses jovens, e território só acontece a partir de um acordo/negociação previamente definida 

entre as duas organizações. 

 

A gente nota sim que todo os jovens, pelo menos os do assentamento que conhecem 

o Levante, são super interessados e o reflexo disso é que muitos deles vão vir para o 

acampamento estadual. Pelo que eu vejo a gente tem conseguido despertar o 

interesse desses jovens e também tem conseguido despertar o interesse deles tanto 

para o levante como para o MST. Porque muitos jovens, tipo assim “eu sou jovem 

não quero saber do MST” mesmo morando em assentamento “não quero saber, 

porque é um bando de velhos, que ficam gritando, que faz zuada e que não sei o 

quê” (FERNANDINHA, 24 anos, LPJ). 

 

Nessa fala a jovem coloca que a atuação do LPJ com os/as jovens da frente 

camponesa e vinculados ao MST, também tem caminhado no sentido de melhorar ou mesmo 

descontruir a visão que se tem do próprio MST. O contato com esses discursos me fazem 

pensar que o LPJ identificou resistência dos/das jovens não em participar ou vir a compor o 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, mas às formas de fazer e as ferramentas de realizar 

a ação política que está atravessada por “um discurso dos adultos”.  

  

Quando o Levante chega é como se o Levante levasse uma outra visão do MST para 

esses jovens, então eles se interessam no levante, “massa, tem jovem, tem jovem”, 

mas eles também veem que a luta do MST também é deles, tanto que eles tem um 

coletivo de juventude do MST que também é super parceiro do Levante. E assim, 

pelo o que eu vejo a gente tem conseguido construir junto, a gente tem conseguido 

caminhar junto tanto a juventude do levante como a juventude do MST 

(FERNANDINHA, LPJ, 24 ANOS). 

 

A narrativa da jovem é reveladora de um aspecto importante identificado nesse 

trabalho, que está relacionado ao jeito de fazer, de se colocar em cena e anunciar o discurso, a 

linguagem e tantos outros dispositivos que acionam a ação política, se afirmando como 

elemento fundamental que contribui para que os/as jovens desejem estar organizados e 

participando das questões da sociedade, do Assentamento, da Universidade/escola e da 

periferia. Na única entrevista que consegui realizar com um jovem da frente camponesa, ele 

destacou o que motivava seu interesse em participar do LPJ. 
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Eu tenho muito interesse em entrar no Levante, porque ele é meio diferenciado, ele é 

diferenciado, porque eles são pessoas abertas, são vários tipos de cultura e eu gosto 

muito dessas coisas que eles fazem, das festas, do Rap que fala da realidade 

brasileira. Agora, eu estou tentando entrar também no MST para entrar no Levante 

mais para frente se Deus quiser! O MST é diferenciado porque é mais palestras, 

discussões, grito de ordem, reuniões, é mais explicando o que é a política. O LPJ é 

diferenciado porque vai para as ruas e tem a forma deles de se expressar, de lutar. O 

levante é mais animado, é mais auto astral, tem várias culturas de músicas, tem o 

batuque (PEDRO HENRIQUE, 18 ANOS).  

 

Este discurso destaca a importância que o jovem atribui as expressões artísticas, 

ao lúdico e a arte como possibilidade de resistência e ação política.   

 

Na verdade, nas representações correntes da juventude, os jovens são tomados como 

fazendo parte de uma cultura juvenil «unitária». No entanto, a questão central que se 

coloca à sociologia da juventude é a de explorar não apenas as possíveis ou relativas 

similaridades entre jovens ou grupos sociais de jovens (em termos de situações, 

expectativas, aspirações, consumos culturais, por exemplo), mas também – e 

principalmente – as diferenças sociais que entre eles existem (PAIS, 1990, p. 140). 

 

Durante esse processo de inserção, observei que os/as jovens vão construindo seus 

códigos de filiação transcendendo seus limites geográficos, por que no fundo o que eles/elas 

buscam é encontrar sentido e atribuir sentido nas experiências que estão vivendo seja no 

campo da arte, da política e da própria existência humana. 

Ao se colocar disponível e aberto aos murmúrios e gritos da juventude, o LPJ 

passa a ser interessante para os/as jovens. Desse modo, não é o LPJ isoladamente que tem 

atraído os/as jovens, mas o jeito que vem construindo de se colocar em cena, incentivando 

os/as jovens a serem portadores da ação juvenil na política. No momento em que acolhe as 

diferenças, suas expressões artísticas e culturais possibilitam lidar com a diversidade como 

um elemento positivo e rico que é fecundo e essencial para o campo político.  

Essa concepção está diretamente alinhada com a ideia de que somente na presença 

de outros e com os outros, os/as jovens podem realizar, e fazer-se, na ação política. Em seus 

livros A condição Humana, (2010) e Entre o passado e o futuro (1997), a filósofa Alemã 

Hannah Arendt situa sua compreensão de política. Nessas duas obras, ela reafirma que a 

política para acontecer necessita da presença do outro, mas, sobretudo, de uma relação com os 

outros, por isso ela insiste tanto no diálogo como elemento mediatizador da política. 

Na medida em que amplia o campo de visão para compreender quem são os/as 

jovens que chegam ao movimento, o LPJ percebe que estes lidam de forma variada com seus 

corpos, a sexualidade, a individualidade e que tudo isso pode ser aproveitado como potência 

para dentro do movimento. Com isso, é possível mesclar velhas práticas de fazer política com 

novas formas, revestidas de caráter cultural e simbólico da força juvenil. 
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Nos últimos anos, e de forma cada vez mais intensa, podemos observar que os 

jovens vêm lançando mão da dimensão simbólica como a principal e mais visível 

forma de comunicação, expressa nos comportamentos e atitudes pelos quais se 

posicionam diante de si mesmos e da sociedade. É possível constatar esse fenômeno 

nas ruas, nas escolas ou nos espaços de agregação juvenil, onde os jovens se reúnem 

em torno de diferentes expressões culturais, como a música, a dança, o teatro, entre 

outras, e tornam visíveis, através do corpo, das roupas e de comportamentos 

próprios, as diferentes formas de se expressar e de se colocar diante do mundo 

(Dayrell, 2002, p.119). 

 

Mais do que buscar juntar os/as jovens em uma organização social, o LPJ coloca o 

desafio de estabelecer uma compreensão que trate dos processos comuns que atingem a 

sociedade brasileira em sua estrutura macrossocial e política, cultural, aliado às 

especificidades de cada território e de sua cultura juvenil. Por isso mesmo as temáticas que 

envolvem a democracia, a participação, a formação e ação social dos indivíduos ganham 

centralidade nos debates e eventos realizados pelo Movimento. 

Os/as jovens têm demonstrado durante essa investigação que a atuação do LPJ na 

frente camponesa ainda é um caminho a ser traçado. Se, no primeiro momento, as linhas 

desenhadas pelo LPJ em direção aos jovens que poderiam compor a frente camponesa 

estariam ligados a outros movimentos/organizações, o que poderia acarretar no risco em 

disputas entre as organizações, hoje o LPJ traça outras rotas para dialogar e organizar a 

juventude do campo para dentro do LPJ. Na análise do movimento, seriam aqueles/aquelas 

que vivem no campo, mas ainda não estão organizados. 

Os/as jovens trazem as especificidades de cada frente. A Frente Estudantil, por 

exemplo, se apresenta como uma das mais organizadas. São jovens que, mesmo pertencendo a 

classe trabalhadora, possuem mais acesso e oportunidade de inclusão social.  

 

Sabemos as especificidades do jovem da academia, mesmo ele vindo de uma classe 

trabalhadora é diferente, ele já conseguiu romper umas barreiras que o jovem da 

territorial não conseguiu. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior já dá 

uma consciência mais elevada, que consegue pagar seu transporte, que consegue ter 

um alimento dentro da universidade, uma bolsa talvez e essas características como 

próprio jovem trabalhador, no plano geral (BABAU, 29 anos, LPJ). 

 

Ocupar o espaço da universidade (Ensino Superior) é um salto muito significativo 

para os/as jovens, pois isso representa romper muros que historicamente vêm sendo edificados 

contra os/as jovens da classe trabalhadora, que mora na periferia das cidades ou mesmo nas 

zonas rurais.  O/a jovem militante que ocupa a universidade institui não só sua presença física, 

mas toda sua história e a experiência de quem conseguiu, com todas as dificuldades, ir além 

do que tinha sido tramado para eles/elas. Com isso rompem os muros da desigualdade, da 



101 

 

 
 

falta de oportunidade e da exclusão. Sua inserção possibilita oportunidade em aprender outros 

conhecimentos, conhecer novas pessoas, ampliar a rede de amizades, afeto e identificação. 

 Infelizmente, para alguns jovens, romper as barreiras da desigualdade ainda se 

apresenta como um desafio complexo. Para os/as jovens da Frente Territorial o primeiro 

desafio é buscar condições em que possam se alimentar, pagar o aluguel, ter dinheiro para a 

passagem, para se movimentar na cidade e estarem participando das atividades do 

movimento. “Nós sabemos os limites do jovem da territorial, que às vezes não tem dinheiro 

da passagem para vir para a reunião e muitas vezes nem o que comer, nós sabemos essa 

situação de violência que vive o jovem da territorial” (BABAU, 29 anos). 

Nesse trabalho a categoria de território é compreendida mais do que um lugar de 

produção, mas como um espaço de criação político-cultural. “O território é, então, o espaço 

onde se desenvolvem relações sociais diferentes das capitalistas hegemônicas, aqueles lugares 

onde os coletivos podem praticar modos de vida diferenciados” (ZIBECHI, 2015, p. 39).  

  Não se trata de afirmar que estes vivem apartados do modelo de produção e 

reprodução da vida social capitalista, mas de compreender que outras formas de vida são 

possíveis, baseado em novas formas de pensar, se organizar e produzir a existência humana, 

nesses espaços em que denominamos de “Territórios em Resistência” (ZIBECHI, 2015). 

Observei, nesse percurso, que a resistência juvenil nem sempre é uma escolha, às 

vezes, diante das situações adversas que elas/eles enfrentam diariamente, a resistência é a 

única alternativa.  

 

 Depois que encerrei a gravação fiquei conversando com esse jovem. Ele me narrava 

as dificuldades que atravessam os vários jovens que compõem a frente territorial. Na 

conversa falamos de uma moça, lembrei logo dela quando ele mencionou o nome. 

No encontro em Quixadá, ela me chamou a atenção pelo modo como se colocou em 

uma das apresentações, depois no sarau e pelas postagens que fazia nas redes 

sociais. Ele me confidenciou que ela tinha duas filhas, vivia de um ou outro cachê 

que ganhava, o marido estava desempregado e eles enfrentavam muitas dificuldades 

para pagar aluguel e para comer. Para participar de reuniões, de atos, na maioria das 

vezes eles iam sem o dinheiro da passagem. Conseguiam chegar porque pulavam a 

catraca do ônibus. Pular a catraca pode representar em muitas situações um ato de 

resistência ao sistema de transporte privado (DIÁRIO DE CAMPO, 2018). 

 

Nesse episódio narrado pelo jovem, observa-se que a resistência passa a ser a 

condição para os/as jovens contornarem as barreiras mais imediatas, como a de se deslocar de 

um ponto a outro da cidade, sair de suas casas para participarem das atividades do movimento 

e quem sabe nessa forma de resistência encontrar uma alternativa de existência mais humana. 

Quando entrei no ônibus e passei pela catraca, fiquei pensando naquele ato sendo 

desempenhado de forma totalmente diferente pelo/a jovem. Sentei, fixei o olhar na catraca e 
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me perguntei de onde vinha a motivação daquele jovem casal para insistirem na organização 

coletiva e fazer política no/com o LPJ? Talvez aqui se aplique novamente a ideia de que 

“ostra feliz não faz pérola”. São as adversidades que nos encorajam na busca por mudanças. 

Os/as jovens nos ensinam que motivação nada tem a ver com o que temos, mas com o que não 

temos, com o que queremos, sonhamos e acreditamos. Pensei nessa capacidade que os 

indivíduos vão forjando para encontrar as possibilidades de fazer o caminho, a vida acontecer.  

Os/as jovens em resistência são como um surfista, que quando vem a onda 

(dificuldades), não se deixa engolir, ao contrário, reveste esse “caldo” em força e potência 

para subir/sobreviver. Dessa forma, vão traçando rotas de fuga para obter “um pouco de 

possível” (pular a catraca) nessa sociedade perversa, na tentativa de não serem sufocados, 

exterminados. 

Zibechi (2015, p. 09) diria que isso ocorre “porque no fundo dos corações segue 

pulsando a raiva contra a opressão e a indiferença, a esperança de liberdade”.  

 

Os dominados atuam de maneira distinta dos dominadores, sem necessariamente 

formularem planos racionais para, em seguida, buscar torná-los realidade. Os 

dominados vão criando seu projeto histórico na medida em que vão vivenciando, de 

tal modo que compreender o projeto dos dominados nas cidades latino-americanas 

pressupõe reconstruir, antes de tudo, a sua experiência, apreendê-los pelo que eles 

são, e não por categorias criadas em outros contextos socioespaciais, e muito menos 

pelas representações daqueles que pretenderam falar em seu nome ou mantê-los sob 

controle (ZIBECHI, 2015, p. 13). 

 

Pular a catraca representa um entre tantos outros desafios que é para os jovens do 

LPJ se manterem no movimento e realizarem atividades que possam trazer os/as jovens para a 

organização. Isso eu tive a oportunidade de observar no decorrer da pesquisa. Por outro lado, 

todas essas experiências, dificuldades e adversidades os educam para uma vivência coletiva. 

  Dessa forma, o LPJ enquanto movimento de luta juvenil também se coloca como 

organização que disputa espaço, ao menos em alguns espaços, e com algumas instituições, 

como é o caso da Frente Estudantil dentro das universidades. 

 

Como é um movimento de juventude é obvio que tem muita disputa, disputa às 

vezes por muita besteira, por tudo, por exemplo, essas disputas se dão no campo do 

movimento estudantil, disputa da UNE, de DCE, de CAs com as outras forças ela 

tem disputa. Essa disputa é uma disputa saudável, vamos dizer assim, muitas ela é 

antiética, uma luta com as outras forças de juventude num campo de muita coerência 

porque a disputa acaba também formando a juventude. Então nós sabemos a 

importância de um CA voltado para dos estudantes, nós sabemos a importância de 

um DCE combativo, um diretório de estudantes ativo, o próprio Grêmio que vai 

disputar as melhorias para uma escola, organizar a juventude, pra trazer consciência 

para a juventude. Então assim, nós sabemos, nesse sentido, vamos disputar nessa 

concepção (TAMIRES, 28 ANOS, LPJ). 
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Nesses espaços em disputa, o LPJ se coloca como uma organização que pode 

fazer um trabalho diferente, mais democrático, que estabelece uma ponte de diálogo com a 

juventude, e, dentro de um contexto participativo, traçar um horizonte em que os jovens 

consigam manter seus direitos, sua voz na universidade. 

Ao iniciar uma pesquisa põe-se em movimento um processo de busca acerca da 

temática investigada, mas que não se esgota com o fim de nosso trabalho (tese). Dessa forma, 

passei a ser questionada pela curiosidade de alguns colegas sobre o LPJ. Gostava dos 

questionamentos, e isso foi importante, porque passei a pensar mais sobre as questões que me 

eram colocadas, dos olhares além da minha visão. Também ficava contente com essa 

interação sobre a temática que estava desenvolvendo, pois compreendia que a tese estava em 

movimento. Um movimento que se construía no complexo campo de representação do LPJ e 

nas redes de opinião entre colegas, professores e militantes de outras instituições. 

 Por isso, quando sento para escrever, me sinto como uma artesã que vai 

costurando, traço linhas retas e também ziguezagueantes.  Faço ponto, retomo de onde pausei, 

traço novas direções/linhas para tentar interpretar uma complexa trama de acontecimentos em 

que estou situada. Esse momento de escrever põe em evidência a difícil tarefa de falar sobre 

os jovens/a juventude em suas múltiplas experiências e situações sociais. 

 

A pluralidade de experiências e situações sociais, as incertezas e indecisões nas 

expectativas, a instabilidade e as provisoriedades nos projetos, as reversibilidades e 

as contrariedades nas itinerâncias, a visualização e a digitalização massiva das 

existências (dos ambientes, dos corpos e das práticas), constituem novos desafios na 

vida social dos jovens que impelem a novos caminhos de investigação, não apenas 

em termos de objetos de estudo, mas também de aproximações teóricas e de 

desenhos de pesquisa (FERREIRA, 2017, p. 17). 

 

Dessa forma, essa pesquisa parte da premissa de que “os dados sobre a realidade 

retratada não são colhidos, mas produzidos pelas lentes do caminho (como fazer)” 

(FERREIRA, 2017, p. 18). A cada nova linha escrita, rememoro passos, andanças e 

deslocamentos por todo o percurso norteado a partir desse fazer etnográfico. Dessa forma, 

esse trabalho é uma reafirmação do modo de ver, pensar e escrever guiado a todo instante por 

esse percurso vivenciado e mediado pela etnografia.  

 

3.4 “E às vezes... a gente tem esse encontro de dois mundos, mas às vezes é o mesmo 

mundo”: TERRITÓRIOS misturados, MISTURAS nos territórios 
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Para além do desafio que é apresentado para o LPJ de construir uma organização 

aglutinadora dos diversos interesses e necessidades juvenis mediante suas várias 

determinações (social, cultural, territorial, religiosa, étnica, sexual, de gênero), existe um 

elemento interessante que precisa ser discutido que é a possibilidade de juntar os/as jovens 

dos seus três territórios e assim fazer surgir o elemento da mistura. 

A possibilidade de unir esses jovens pertencentes a contextos culturais diversos, 

dialoga com a discussão analítica do termo mistura elaborado por Joca (2013). Segundo ele, 

 

Para além de uma conotação espacial (geográfica ou material), consiste no 

reconhecimento (consciente ou não) de um processo de afirmação de diferenças, 

semelhanças, portanto, processo de identificação que se passa nas interações 

movidas por uma diversidade de identificações juvenis (JOCA, 2013, p. 38). 

 

Dessa forma, ao se misturarem, os/as jovens do LPJ abrem possibilidades de 

aproximação e de abertura, o que é inicialmente diferente ou mesmo estranho para a cultura 

ou o lugar de pertença do outro. A mistura incentivada entre as frentes de atuação do LPJ 

minimizam preconceitos, distâncias de oportunidade, culturais, espaciais e ainda permite 

trocas de saberes, conhecimento e respeito entre os que são ou estão em lugares diferentes. 

A mistura incentivada pelo movimento é um jeito de olhar, movido pela 

diversidade de identificações (culturais, territoriais, sociais) que compõem as identificações 

juvenis. Tamires expõe uma representação de como são vistos os jovens da frente estudantil: 

 

Quando eu penso nas duas, num primeiro momento, numa primeira imagem eu 

penso no povo da universidade que é mais classe média, tem uma trajetória de vida 

com mais facilidade, com comida na mesa, com acesso a livros, a internet, tv a cabo, 

com um processo cultural mais evoluído mais avançado.  Já a favela a gente pensa 

acho que a primeira imagem que é a droga, é o tráfico, a guerra, o assalto, é o pivete 

na rua pedindo no sinal e não sei o que, a gente vê como um lugar mais atrasado 

(TAMIRES, 28 ANOS, LPJ). 

 

A descrição de Tamires sobre os jovens na universidade e os jovens na periferia 

representa bem a imagem que a sociedade capitalista construiu, sobretudo em relação a 

periferia. Nesse espaço são tantos os direitos negados às populações que quase são vistos 

como não lugares, não fossem esses territórios em resistência.   

“Os espaços dos setores populares urbanos, habitados por negros e mestiços tem 

sido, desde sempre, castigados pela repressão, e é neles onde a polícia pratica diversas formas 

de controle criminal da população pobre e favelada, portanto jovem e negra” (ZIBECHI, 

2015, p. 07). 

Nesse trabalho nossa tentativa é provocar o debate em torno dos/das jovens que 

são da frente territorial a partir de uma outra visão, uma perspectiva positiva, na qual dentro 
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das favelas é possível produzir contrapoderes e encontrar um novo cenário geopolítico 

decisivo (DAVIS, 2007). Nessa perspectiva pensamos esses/essas jovens como sujeitos 

políticos, revelando sua capacidade de transbordar a ordem estabelecida. Para tanto, 

incentivar as misturas nessas frentes dão força e encorajam os/as jovens a produzirem sua 

criatividade em forma de ação política. 

 

A gente tem muita produção, não necessariamente econômica na favela, mas 

também econômica, mas também cultural de uma riqueza que muitas vezes a gente 

não tem noção, na favela. E que também é muito comum, e aí a gente consegue 

mesmo sem pensar muito, sem planejar muito, fazendo uma avaliação muito 

rapidamente, a gente consegui juntar todo mundo e a gente acha massa, por 

exemplo, quando a galera da universidade se envolve mais com essas tarefas da 

periferia, da cultura, da ação social que muitas vezes... enfim, é o que aquela 

comunidade precisa. Tirar o povo da favela e levar para um bairro fazer uma luta 

pela UPA, não só ir lá e fazer a UPA ir embora, mais ir ver, frequentar aquele 

espaço, conhecer, ficar amiga daquelas pessoas, e não é uma coisa que a gente 

orienta “você tem que ir lá, ficar amigo de fulano e frequentar aquele lugar”, 

acontece, as pessoas se misturam (TAMIRES, 28 anos, LPJ). 

 

Misturar para o LPJ é se abrir, é ampliar os horizontes estreitos de nossa 

formação, permitir a experimentação de novos saberes, é desconstruir para depois construir 

novamente num processo que se faz em relação coletiva. É encontrar nas diferenças um lugar 

para superar as distâncias e reafirmar nossa ação concreta sobre o mundo. 

 

Ao mesmo tempo a gente tem uma galera que... a galera da periferia, por exemplo, 

passa a enxergar a universidade com outros olhos, como um lugar que não é tão 

distante necessariamente, um lugar que pode ser possível, um lugar que eu posso 

entrar para ir para uma cultural, uma calourada, que eu posso entrar e fazer minha 

arte lá dentro, fazer um mural, fazer uma oficina de Hip Hop lá dentro e que 

inclusive eu posso entrar para estudar lá, tanto que surgiu no Levante do Brasil 

inteiro a necessidade da gente criar um cursinho popular, a gente tem uma rede de 

cursinho. E tem colocado inclusive muita gente da favela na universidade 

(TAMIRES, 28 anos, LPJ). 

 

Os deslocamentos realizados durante a pesquisa me possibilitaram vivenciar e 

observar esse elemento da mistura, uma vez que o LPJ incentiva cada vez mais esse misto, 

incluindo nas atividades dos jovens da frente Estudantil, por exemplo, a parceria/presença dos 

jovens da Frente Territorial e vice versa. Com isso barreiras físicas/geográficas são 

amenizadas e os territórios tornam-se espaço de luta, resistência e existência. 

 

Aqui no Nordeste, Ceará, a gente tem uma relação muito próxima da frente 

estudantil, da frente territorial, a gente consegue se relacionar mais coesamente. 

Então, por exemplo, eu sou da frente estudantil, sou universitária mais eu sou do 

Pirambú e no Pirambu a gente tem uma célula da territorial, a gente também atua na 

frente territorial, aí inclusive tirando outra companheira nossa que está na 

universidade também só que ela entrou a pouco tempo, que também é do Pirambú, 

só tem eu que sou do Pirambu que não sou da territorial e que estou na universidade, 

então, é uma coisa que eu me alegro bastante de não me distanciar da galera. Então, 

sempre que tem atividades da territorial a gente desce tudo no _____ e a gente tenta 
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principalmente trazer a territorial para as atividades da para a estudantil, porque aí a 

gente está trazendo inclusive a galera das periferias para dentro da universidade, 

mesmo que a universidade ainda feche seus muros, feche seus portões à periferia, a 

gente meio que arromba essas portas e traz a galera. Então, a gente consegui ter uma 

relação muito boa com a frente territorial. Até porque a maioria da galera da frente 

estudantil é uma galera que vem de periferias, então também essa realidade 

(CARLIANA, 23 ANOS, LPJ). 

 

A narrativa da jovem destaca “as misturas nos territórios, e os territórios 

misturados”, fazendo pensar que os/as jovens que estão no LPJ são oriundos da classe popular 

e que a inserção deles na universidade pode representar uma mudança de um ciclo de 

exclusão, pobreza e falta de oportunidades vivenciadas pelos seus pais e outros familiares. 

Quando os/as jovens do LPJ adentram a universidade eles pressionam mudanças, 

uma vez que carregam com eles as marcas dos seus territórios e de suas lutas históricas por 

continuar a existir. Nesse sentido, Arroyo (2014) afirma: 

 

O que há de mais significativo nesses coletivos em movimentos é ter tomado 

consciência política, tornando nosso tempo revolucionário. Repolitizam suas 

históricas resistências, “tantas inglórias” – e se organizam em ações coletivas 

diversas, em movimentos sociais de libertação/emancipação dos padrões de poder, 

de trabalho, de apropriação/expropriação da terra, do solo, da riqueza, do 

conhecimento, das instituições do Estado. Nessas ações coletivas por 

libertação/emancipação se produzem outros sujeitos políticos e de políticas. Exigem 

reconhecimentos, constroem seus autorreconhecimentos. Pressionam o Estado por 

outro projeto de campo, de cidade, de sociedade (ARROYO, 2014, p. 15). 

 

Ao se misturarem, os/as jovens trocam experiências de vida oriundas dos lugares 

que habitam.  Para além disso, afirmam o interesse em encontrar na pluralidade a força para 

lutarem por uma sociedade melhor. Quando se misturam, encontram em coletivo um pouco de 

ar fresco. Mesmo diante das dificuldades, da violência, compartilham, ao se misturarem, 

experiências de uma vida em movimento, que insiste em resistir e fazer aflorar os gritos e os 

fazeres que reafirmam sua existência no mundo juvenil. 

As condições de opressão, de violência e desamparado vivenciadas pelos jovens 

pobres, negros e de baixa escolaridade têm permitido a percepção de que as pessoas em suas 

condições de negação de direitos podem não apenas serem exploradas ou vítimas da 

dominação, mas também que elas são portadoras de uma capacidade de indignação e 

resistência popular às condições estruturais impostas pela lógica hegemônica (MELUCCI, 

2001; ZIBECHI, 2015). 

Dessa forma, organizados e em coletivo, os jovens são criadores de novas formas 

de interação no interior das condições estruturais em que estão inseridos e realizam resistência 

de novo tipo, elaborada pela capacidade de organização em seus territórios, em que a 

dimensão cultural e simbólica ganha centralidade.  
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O que possibilitaria reconstruir um território a partir de mosaicos – porque o 

território é sempre dado como mosaico – seria este “acontecer solidário”. Haveria 

algo que levaria a realização concreta, a produção histórica e geográfica de eventos 

solidários” (SANTOS, 1999, p. 17). 

 

Embora cada sociedade/realidade tenha seu próprio espaço e sua própria formação 

social, elas acontecem em um terreno simultâneo (SANTOS, 1999), ou seja, para este autor o 

território não está restrito a dimensão política/poder nem a dimensão do Estado. Dessa forma, 

o território envolveria outros agentes os quais trocariam relações de poder, econômicas e 

simbólicas. 

 “O território tem de ser visto como algo que está em processo. Ele é muito 

importante, ele é o quadro da vida de todos nós, na sua dimensão global, na sua dimensão 

nacional, nas suas dimensões intermediárias e na sua dimensão local” (SANTOS, 1999, p. 

19). Por outro lado, essa mistura não se dá no terreno da total harmonia. As frentes possuem 

suas dificuldades de reconhecer a importância que cada uma, em seus territórios, assume 

dentro da formação e construção do próprio movimento, foi o que me revelou um dos jovens 

entrevistados. 

 

Vou começar de trás pra frente. Existe esse conflito sim. Existe por conta do próprio 

modelo de sociedade, por exemplo, imagine o jovem da periferia que consegue 

entrar na universidade, ele chega lá e tem uma mudança completa de valores e vai 

perdendo muitas características. E o movimento estudantil tem muitos vícios, são 

vícios burgueses, do beber, do uso, do espontaneísmo, são alguns exemplos mais 

tem um monte coisa. E isso entra em rota de colisão com o modelo da periferia, com 

o modo de vida da periferia, o próprio mimimi, essas dificuldades, não 

generalizando, mais existe muito isso. Então esse é um conflito que nós tentamos 

amenizar dentro da formação, são conflitos que a gente tenta organizar, tenta passar. 

Mais por exemplo, as atividades da territorial o movimento estudantil não vai, não 

vai porque tem na consciência de que não é tão importante quanto as atividades que 

eles têm, mais são características que tomaram. Isso na base a gente reclama muito, 

“ah porque não vai”. Um desprestígio e existe um distanciamento. E nós tentamos 

uniformizar, amenizar, tentar resolver dentro da formação, dentro das ações 

(BABAU, 29 anos, LPJ). 

 

Dessa forma, o que a pesquisa vai revelando, a partir do diálogo e da escuta 

realizada com os/as jovens, é que o LPJ é um movimento que está em um processo de 

constituição, em que os desafios são muitos, existem conflitos internos, disputas, dificuldades 

materiais/financeira e ainda o de lidar com a pluralidade de jovens em seus territórios 

marcados por pertencimentos diversos. No entanto, observa-se também, uma capacidade e 

uma disposição do LPJ de fazer uma leitura do Movimento, de reconhecer os limites, 

aprender com o real vivido e experimentado com os jovens em seus terrenos de luta, mas 

também no terreno da subjetividade juvenil. 
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Segundo os interlocutores da pesquisa, antes do surgimento do LPJ, os 

instrumentos de diálogo com a juventude eram muito fragmentados e não conseguiam atender 

a pluralidade de jovens que se tem hoje. Sem falar que os coletivos que existiam eram muito 

localizados em seus territórios e não havia uma mistura dos jovens pertencentes a outros 

territórios. Ressaltam ainda na forma de diálogo com a juventude. 

 

Porque os instrumentos que já tinha até então, não davam conta, porque eram 

aqueles instrumentos rígidos, pouco flexíveis e que não conseguia dialogar com 

grande parte da juventude. Ou dialogava com a juventude na universidade ou 

dialogava com a juventude nos secundarista ou da igreja, da periferia ou do campo. 

O nosso acúmulo de construir o Levante é que o Levante conseguisse abarcar tudo 

isso, toda a juventude. Que a gente sempre falou que essa contradição de dialogar 

com todos os setores de juventude é o principal desafio nosso, só que ao mesmo 

tempo tem grande potencialidade de dá certo (TAMIRES, 27 anos). 

 

O LPJ tem compreendido essa dimensão: os “instrumentos que já tinham, não dão 

conta”. Isso significa que as ferramentas utilizadas por outros movimentos para dialogar com 

a juventude ou mesmo construir uma organização em que pudesse acolher as demandas 

juvenis não chegavam até aos jovens. 

 Dessa maneira, o LPJ tem buscado “ir além de”, inovando na linguagem, na 

abertura para perceber a estética juvenil, na cultura marginal, onde podem residir os 

resquícios de sua resistência e existência da sua condição e do seu lugar no mundo. Os 

modelos que até então estavam colocados, pareciam estar de costas viradas para os jovens. É a 

partir da escuta dos jovens, de um olhar atento aos movimentos juvenis que o Levante vai 

desenhando um modelo alternativo, horizontalizado de atrair o interesse e a atenção dos 

jovens para a organização política. 

Esse modelo não está pronto e tampouco acabado, porque trata-se de uma 

proposta de “abarcar toda a juventude”. Desse modo, o movimento lança um esforço de se 

abrir e ir além do estabelecido, do ainda não dito, do não inventado e do não aceito. Dito de 

outra forma, penso que dada a pluralidade de jovens que estão compondo o LPJ, muitas 

táticas de manutenção dos jovens dentro do movimento precisam ser descobertas nesse 

contato, porque são jovens muitas vezes invisíveis, silenciados, fora do campo normativo, 

visto como bom. 

No Acampamento Estadual pude transitar melhor entre os/as jovens, 

compreendendo mais de perto essa composição da diversidade juvenil. Ser diferente para o 

Movimento é reafirmar a singularidade de cada jovem oriundo de um determinado território, 

sua existência, mas é também a possibilidade de provocar entre eles a importância de pensar 

sobre os valores do respeito, da solidariedade e da tolerância. O LPJ tem percebido essa 
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dimensão da diversidade e reconhece que precisa encontrar um caminho que aponte esse 

elemento como algo que fortalece a luta dos/as jovens. Em fevereiro de 2006 acontece o 

primeiro Acampamento de Jovens no Rio Grande do Sul com o intuito de reunir os jovens e 

fundar um marco histórico para o LPJ. 

 

O acampamento conseguiu reunir em torno de 700 jovens de todo o estado. A maior 

parte dos participantes eram os jovens ligados aos movimentos da Via Campesina. 

Havia também uma parcela considerável dos jovens da base do Movimento de 

Trabalhadores Desempregados, além de algumas dezenas fruto do processo de 

mobilização deste grupo de trabalho nas periferias, e ainda em pequeno número nas 

universidades (CADERNO DEBATE, LPJ, 2018. p. 06). 

 

Nesse primeiro momento, o LPJ elegeu como luta prioritária a democratização do 

acesso à universidade, a luta por uma universidade pública e popular. O movimento entendia 

que essa luta alteraria a composição social do ambiente universitário a partir das cotas sociais 

e raciais. Desse modo, o LPJ inaugura a luta por cotas nas universidades do Rio Grande do 

Sul, ocupando a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com vários jovens de 

escolas públicas, camponeses e universitários.  

Entre 2008 a 2011 o LPJ consegue se afirmar em alguns Estados do Brasil, entre 

eles o Ceará. Desse modo é pensado um grande evento, o Acampamento Nacional, que 

pudesse dar maior direção ao Movimento. Assim, em 2012, acontece, no Rio Grande do Sul, 

o I Acampamento Nacional do LPJ que reuniu 1500 jovens de alguns Estados do país. 

 

Na medida em que estas várias iniciativas iam se forjando, a experiência do LPJ no 

Rio Grande do Sul passou a inspirar os militantes desse campo político nos demais 

estados, que sentiam a necessidade de ter uma ferramenta. Passamos a consolidar 

um setor nacional da juventude ligado a Consulta Popular, envolvendo inclusive os 

companheiros do Rio Grande do Sul propulsores da identidade e do método mais 

sistematizado, que percorreu todo o Brasil para construir as bases da nacionalização 

e aos poucos fortalecer a identidade do nosso movimento. Estabelece-se então a 

necessidade de criar um marco para a nacionalização do movimento. O 

Acampamento Nacional do LPJ seria ao mesmo tempo o marco e a meta-síntese 

impulsionadora do processo de nacionalização. Durante mais de um ano os estados 

se prepararam para criar as condições de chegar ao Rio Grande do Sul, estado que 

simbolizava esse processo de construção. Em fevereiro de 2012 cerca de 1500 

jovens de 15 estados se reúnem na cidade de Santa Cruz do Sul/RS. Neste 

acampamento afirmamos a construção do Levante como uma organização e 

firmamos a nossa primeira carta de compromisso, delineando os primeiros traços 

desta ferramenta ao som da nossa embrionária batucada popular símbolo da nossa 

construção. Foi nesse momento que também consolidamos a primeira instância do 

Levante, a Coordenação Nacional (CADERNO DEBATE, LPJ, 2018, p. 06). 

 

O LPJ começa a ganhar projeção/visibilidade na sociedade e na mídia logo depois 

do primeiro acampamento, em fevereiro de 2012, que representou um marco na sua 

constituição. 
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Em abril de 2012, simultaneamente em sete estados brasileiros o LPJ promove uma 

onda de escrachos aos torturadores da ditadura, denunciando a impunidade e 

recolocando na ordem do dia a luta por memória, verdade e justiça, dando 

materialidade a orientação de uma de nossas grandes referências de luta Carlos 

Marighella “A ação faz a organização” – um mês após esse intenso momento de 

luta, a então ameaçada Comissão Nacional da Verdade é instalada e inicia seus 

trabalhos (CADERNO DEBATE, LPJ, 2018, p.06). 

 

O culto à memória tem sido celebrado pelo movimento. Na grande maioria dos 

eventos, lutadores populares, pessoas comuns e anônimas pelos registros históricos dos livros, 

aparecem como símbolo das lutas sociais. O reconhecimento e a memória presente dessas 

pessoas ganham um lugar especial dentro dos movimentos sociais, inspirando e encorajando a 

luta dos/das jovens.   

O Acampamento de 2016 foi meu primeiro contato com um número expressivo de 

jovens que militavam no Movimento ou estavam vindos pela primeira vez. Reunir sete mil 

jovens em um mesmo espaço me parecia algo quase insano, escapava das experiências até 

então vivenciadas e isso me causava certo deslocamento. 

 

Fazer soar a palavra “experiência” em educação tem a ver, então, com um não e com 

uma pergunta. Com um não a isso que nos é apresentado como necessário e como 

obrigatório, e que já não admitimos. E com uma pergunta que se refere ao outro, que 

encaminha e aponta em direção ao outro (para outros modos de pensamento, e da 

linguagem, e da sensibilidade, e da ação, e da vontade), porém, sem dúvida, sem 

determiná-lo. Só porque ainda queremos continuar vivos, prosseguir. E porque ainda 

intuímos, ou acreditamos intuir, um além de (LARROSA, 2016, p. 74). 

 

Nessa direção, e consciente de que nesse caminhar muitas vezes nos perdemos 

para chegarmos à outra margem, busquei nessa investigação estudar os/as jovens a partir de 

um olhar de perto, uma interação de dentro, na qual fosse possível minimizar as fronteiras 

entre quem estava do lado de cá e quem estava do lado de lá.  

O LPJ apresenta, como sua grande bandeira/consigna de luta, o compromisso de 

organizar a juventude da classe trabalhadora do Brasil. Isso expressa um projeto ousado, uma 

vez que essa tentativa caminha na direção da unificação, em um movimento juvenil que 

possui muita pluralidade humana. Como negociar e ao mesmo tempo agenciar os múltiplos 

interesses e pertencimentos juvenil reside um ponto de reflexão.  

Existe algo que unificaria a juventude do LPJ? A juventude possui uma única 

luta? Essa é uma discussão que o movimento levanta dentro dos seus espaços de debate. Na 

compreensão do LPJ existem problemas vivenciados pela juventude que unificam a luta, tais 

como: educação, emprego, saúde, lazer, violência etc.  

 

Eu acho que o Levante veio desconstruir isso, veio romper com isso. Então, eu acho 

que o que o levante tem feito é, primeiro, mostrar que é possível dialogar com esses 
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jovens, embora tenha as especificidades territoriais, econômicas, sociais, culturais 

que cada território possui. Mas esse diálogo é possível. A gente não pode fazer 

dessas distâncias que existem um motivo para nos separar, de nos tornar diferente 

nesse sentido de não poder dialogar. É claro que somos diferentes, é claro que eles 

têm especificidades, particularidades e eu penso que o levante não nega isso, não 

nega. O Levante tem olhado o que nós podemos fazer enquanto movimento para 

chegar até a esses meninos e eu acho que é isso que estão fazendo, estão dialogando 

com territórios específicos e que tem uma juventude muito específica. Estão nos 

encontros, nos movimentos juntando esse povo e dizendo “olha, a gente pode se unir 

para construir uma coisa maior. Ainda que o horizonte esteja ali e que os caminhos 

possam ser múltiplos para a gente chegar lá, mas a gente pode caminhar junto”, acho 

que é um pouco nesse sentido. O horizonte está ali e não é porque tu é da UFC, eu 

sou da UECE, secundarista, ou do campo, eu da cidade que a gente não pode 

construir caminhos pra chegar lá. Entende? Então eu acho que é um pouco isso que 

o levante faz. Mas as pessoas têm muita dificuldade de entender (FERNANDINHA, 

FRENTE ESTUDANTIL/UECE, 17 ANOS). 

 

Como ressalta a jovem, existem pautas que aproximam a juventude ou mesmo 

unificam, porque atingem os/as jovens que são da classe trabalhadora. Dessa forma, o LPJ 

tem realizado um debate/formação durante seus eventos, de que as questões vivenciadas na 

sociedade brasileira, voltadas para a educação, a saúde, o emprego, a cultura, a violência estão 

diretamente ligadas a toda juventude.  

 

3.5 Construindo a organização do LPJ 

 

O LPJ vem buscando construir sua organização através de diversos setores. A 

principal ferramenta de organização são as células. As células funcionam em cada frente de 

atuação do movimento, seu objetivo é estabelecer um canal de diálogo entre os/as jovens de 

seus territórios, de modo que isso possibilite ao LPJ conhecer melhor os/as jovens, sua 

realidade, buscando uma maneira mais efetiva de incluir a juventude na luta social. Com isso, 

pretende também se multiplicar, criando várias células em seus espaço de atuação. 

 

A gente se organiza primeiro a partir de células, então em cada lugar de atuação tem 

as células. Então cada célula tem coordenação e ai cada coordenação forma uma 

operativa. Aqui na UECE a gente tem uma célula, tem a coordenação da célula que 

forma o grupo de coordenadores e tem a operativa da UECE, operativa e 

coordenação é quase a mesma coisa (FERNANDINHA, 24 anos, LPJ). 

 

Durante uma das entrevistas me chamou muito a atenção o papel que a célula 

ocupa dentro do LPJ, para além de ser um espaço de formação. Segundo a entrevistada, a 

célula é o primeiro espaço de acolhimento aos jovens. Nas células é possível conviver, 

interagir e manter uma relação mais próxima dos/das jovens, experiência que permite ao LPJ, 

e os/as jovens entre si, enxergar as dificuldades e problemas que estão enfrentando em sua 

realidade juvenil. 
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A gente faz reunião toda semana, todas terças nós nos reunimos. Essas reuniões 

começaram nas pracinhas mesmo da Caucaia. Aí dentro dessas reuniões nós 

marcamos nossas atividades de acordo com a nossa realidade. Às vezes a nossa 

turma está muito vulnerável no sentido mais psicológico, a turma as vezes está ruim, 

está na bad e aí a gente tem que procurar também esse auxílio para os nossos 

militantes, a gente precisa muitas vezes procurar redução de danos para a nossa 

turma aqui da periferia. Então, a gente vai trabalhando de acordo com a nossa 

realidade. Vamos promovendo debates sobre a questão urbana, a violência que a 

gente sofre todo dia, todos os direitos são negados para a gente. Então a gente busca 

trazer esses debates que cabem dentro da nossa realidade. A gente também debate 

sobre negritude, sobre as lutas das mulheres, a luta LGBT e ai a nossa juventude vai 

se identificando com essa luta (PAM, 27 anos, LPJ). 

 

Para o movimento, a célula é o instrumento da organização que garante a unidade 

e o pertencimento do grupo em defesa das lutas dentro das células. A célula está presente em 

todas as frentes (territorial, camponesa e estudantil) e o seu principal objetivo é formar 

pequenos grupos com atuação constante em seus territórios, a partir de reuniões periódicas e 

com coordenação própria, para que assim, cada célula possa dialogar melhor com os jovens 

de cada território, uma vez que as necessidades e as lutas enfrentadas em cada espaço desse 

são diferentes. Em entrevista realizada com um jovem militante do Levante, ele explica 

melhor como funciona a célula: 

 

A gente se organiza, nós temos um modelo orgânico a nível nacional que foi 

acumulado nesses últimos anos, é uma estrutura orgânica que ela começa nas 

células, que são grupos de bases, tem organização que chama de núcleo, de grupo. 

Agente chama de célula! Então são os nossos núcleos de base, digamos assim. 

Nosso grupo de base que ai dentro da célula você pode ter diversas células que você 

pensar, tanto na universidade, como a célula do hip-hop, a célula do bairro que é 

nossa frente territorial. Qual o sentido da célula? É está dentro do seu local de 

atuação, não faz sentido eu Miguel está dentro de uma célula hoje de uma 

universidade se o meu trabalho hoje é numa frente territorial. Então eu tenho que 

está dentro da célula que é meu local de atuação. Então, são grupos pequenos que se 

organizam a partir do seu local de atuação para pensar intervenção de dois tipos: 

como melhorar seu local de atuação, mais como trazer mais jovens. Então a gente se 

organiza a partir dessas células que tem os seus representantes, os seus 

coordenadores. Toda célula tem, hoje, um representante, um coordenador que ai a 

gente estrutura, que é uma estrutura horizontal, só que as mesmo tempo com um 

comando, tem as suas coordenações e aí em nível de estado tem a coordenação 

estadual que é com representação dessas células (MIGUEL, 24 ANOS, 2015). 

 

Além das células, o LPJ possui uma secretaria operativa que fica responsável 

pelas atividades de infraestrutura. Por exemplo, em um acampamento, seminário, etc., os 

jovens que compõem essa secretaria se envolvem com tarefas de conseguir cadeiras, material 

de mística, produtos de higiene, som e tudo que envolve a realização dos eventos. 

 

Essa pessoa na operativa vai ser o link com as decisões que vêm da nossa 

coordenação nacional que se reúne periodicamente em São Paulo. A coordenação 

reúne lá, a demanda vem para a operativa e a gente repassa para a base ou então o 

processo inverso acontece, se a base tem alguma coisa que não gostou, a base tem 

alguma demanda, a gente precisa disso, precisa de  determinada formação, a gente 
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precisa organizar determinado evento ou fazer qualquer outra coisa repassam para a 

coordenação ou a coordenação repassa para a operativa a gente dá um repasse para a 

nossa coordenação nacional também para que todo mundo fique ciente das 

atividades que o Levante desenvolve em todo o Brasil (FERNANDINHA, 24 anos, 

LPJ). 

 

O modelo organizativo construído pelo LPJ é amplo e complexo, uma vez que 

envolve: células, secretarias, setores, coordenação estadual e nacional: 

 

Além disso, a gente também tem nossos setores. Esses setores são setores de negros 

e negras, mulheres e LGBTs. Dentro desses setores como a nossa juventude é 

diversa, os jovens são diferentes a gente debate pautas especificas e a partir disso a 

gente constrói coisas para o Levante. Lá a gente não vai decidir nada, vai debater e 

construir junto as demandas específicas desses setores. Por exemplo, a gente sabe 

que as mulheres sofrem violência. A gente debate no setor de mulheres que o 

Levante não admite a violência contra a mulher e a gente vai fazer uma campanha 

como a gente fez “respeite as minas”. A gente fez uma campanha assim no setor de 

mulheres e aí cada setor tem um representante (FERNANDINHA, 24 anos, LPJ). 

 

Dentro dos setores o LPJ organizou um grupo de jovens que se dividem em 

coletivos. Atualmente o LPJ está organizado em quatro coletivos. 

 

 São o coletivo de agitação e propaganda, o coletivo de comunicação, o coletivo de 

finanças e o de formação, são quatro coletivos. Finanças, formação, comunicação e 

agitação e propaganda. Cada coletivo desse é acompanhado por um representante 

nacional, uma pessoa da coordenação nacional que acompanha diretamente esse 

coletivo. Hoje o coletivo de formação ele pensa em ter momentos de formação do 

estado, então é do Ceará todo. E esse coletivo tem representação daqui da UECE, 

representação da USP, representação daqui de Fortaleza, Sobral, do Cariri, onde a 

gente é mais forte. E aí esse coletivo vai pensar. O coletivo de finanças a gente ainda 

está caminhando; ele pensa maneiras de sustentar o movimento, da onde a gente vai 

tirar dinheiro para fazer as coisas, como é que a gente vai se virar. Então é esse 

coletivo que vai pensar isso aí. O nosso coletivo de comunicação cuida das redes 

sociais, dos nossos pôsteres, de tudo que gira na comunicação do Levante é esse 

coletivo que cuida. E aí cuida da nossa página no Facebook, nosso canal no 

Youtube, das páginas das regiões, tem a região norte com Sobral, Cariri. Cada 

Levante tem a sua página e isso tudo perpassa pelo coletivo de comunicação. O 

coletivo de agitação e propaganda é que cuida dos nossos instrumentos, cancioneiros 

quando a gente vai para as atividades, modelo de blusa, faixas que a gente faz, 

panfleto, esquete, qualquer coisa envolvendo a agitação e propaganda esse coletivo é 

responsável de fazer, de pensar. Eles sentam, chama a galera “ah, vamos construir 

isso e a gente precisa disso e disso” e a gente agiliza e dá prosseguimento as 

atividades (FERNANDINHA, 24 anos, LPJ). 

 

Em relação às coordenações o Jovem Babau, membro da coordenação Nacional, 

revelou como está organizado o LPJ no contexto estadual e nacional. 

 

O Levante é uma organização nacional, nós estamos organizados em 25 estados, 

acho que a gente só não está no Acre e talvez outro ali no Norte, não sei. Nós temos 

uma coordenação nacional que é paritária um homem e uma companheira, dois por 

Estado. Tem estado que tem três como o próprio Ceará, CNs como eles chamam, 

três coordenadores nacionais. É sempre pedido, nos critérios para chegar a 

coordenação, que os estados coloque um da frente estudantil e um da frente 

territorial, é sempre nesse sentido, para fortalecer a frente territorial. A frente 

estudantil é muito organizada, é muito ampla, gigantesca e a frente territorial tem 
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essas dificuldades e é preciso fazer isso. E não é nem todo estado que tem frente 

territorial. (BABAU, 29 anos, LPJ). 

 

Segundo o jovem entrevistado, essa estrutura é replicada nacionalmente, assim 

como nos estados, de modo que cada Estado possui três representantes, responsáveis na 

composição nacional do movimento. 

 

Esse mesmo modelo nacional se replica nos estados. Aí replica no estado, aí no 

estado tem coordenação nacional que é dois por célula. Nós estamos reorganizando 

isso, como fazer... vai ficar muito pesado, se nós tiver 40 célula vai ter ai quase 80 

pessoas. Aí nós temos coordenação executiva e uma operativa. Hoje, basicamente, 

quem delibera as situações é essa operativa. É do fazer, mas ela tem caráter político. 

Por exemplo a gente... trimestral ou é duas vezes no ano a coordenação estadual se 

reúne, trimestral provavelmente a coordenação executiva se reúne e a operativa é a 

partir da conjuntura, semanal, o tempo todo, ela é mais leve. Alguns municípios 

muito organizados, mas grandes, como Sobral, tem uma operativa própria dele, 

assim também como o Cariri. Mas na secretaria operativa tem militantes de todos os 

municípios. É basicamente assim (BABAU, 29 anos, LPJ). 

 

A coordenação Nacional é definida durante os Acampamentos Nacionais, que são 

as maiores instâncias de deliberação do LPJ. Os encontros da coordenação nacional 

geralmente ocorrem em São Paulo, pois segundo eles/elas, é um lugar mais central para todos 

os demais Estados. As reuniões/encontros acontecem a cada dois meses e os coordenadores 

repassam os informes para os seus estados de origem. Esse modelo é copiado de outros 

movimentos, como por exemplo, do MST e os militantes do LPJ não escondem isso, ao 

contrário, destacam de onde vem essa herança organizacional. 

 

A gente costuma brincar muito que o MST é nosso pai, porque a nossa forma de 

organização das nossas instâncias, das nossas reuniões é muito parecida com a do 

MST. A gente tem nossa coordenação estadual, coordenação nacional, tem os nossos 

coletivos, coletivo de agitação e propaganda, tem o coletivo de comunicação, tem os 

nossos setores e o MST também tem seus setores, tem o setor de negros e negras, 

setor de mulheres do levante e o setor LGBT, que vai pensar demandas específicas, 

vai formular pra dentro do movimento coisas relativas a essas pautas. Enfim, a gente 

é muito parecida com o MST, quase gêmeo, nosso pai, herdeiro mesmo 

(FERNANDINHA, 24 anos, LPJ). 

 

Tomar o MST como referência, assim como outros movimentos da via campesina, 

não torna o LPJ uma cópia, uma imitação dessas entidades, uma vez que, em suas falas e nas 

suas práticas, os/as jovens realizam movimentos que acionam para a ressignificação dessa 

estrutura, que não é fixa. Por exemplo, dentro do campo da formação, instrumento essencial 

para desenvolver na militância uma consciência social, os/as jovens misturam discursos com 

irreverência, mística, música/paródia e agitação. É um momento em que os/as jovens se 

produzem e são produtores de um fazer político no qual eles/elas protagonizam em cena. 
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Segundo Abers e Bulow (2011, p. 53), os movimentos sociais têm sido 

compreendidos nas últimas três décadas “como uma forma de ação coletiva sustentada, a 

partir da qual atores que compartilham identidades ou solidariedades enfrentam estruturas 

sociais ou práticas culturais dominantes”. Delimitar os estudos a partir de um tipo específico 

de ação coletiva, pode reduzir os modos como os sujeitos têm se movimentado para trazer à 

tona suas questões, suas lutas e resistências. Pode, inclusive, tornar invisíveis outras formas 

importantes de organização ou ação social, por isso é importante compreender que: 

  

As novas mobilizações não teriam uma base social demarcada. Seus atores não se 

definiriam mais por uma atividade, o trabalho, mas por formas de vida. Os “novos 

sujeitos” não seriam, então, classes, mas grupos marginais em relação aos padrões 

de normalidade sociocultural. Isto é, poderiam vir de todas as minorias excluídas 

(Touraine lista negros, hispânicos, índios, homossexuais, mulheres, jovens, velhos, 

intelectuais) e teriam em comum uma atitude de oposição. Seus exemplos principais 

são os movimentos feminista e ambientalista (ALONSO, 2009, p. 60). 

 

Quando questionados acerca do Projeto Político que o LPJ almeja e desenha para 

a juventude, os/as jovens colocam o elemento da participação popular como eixo central, no 

entanto, é uma participação pensada na autonomia e autogestão juvenil. 

 

Quando você faz o seu programa você define muita coisa, era coisa que eu vinha de 

um movimento e depois virou uma coisa do terceiro setor, eu me perguntava muito 

“ah, me mostra ai o programa de vocês” “o nosso programa é um projeto popular do 

país”. Então não tinha algo escrito, hoje o projeto político do Levante, do nosso 

campo popular, nós chamamos de projeto popular para o Brasil que quer que ele 

passe por uma reforma agraria popular, passe por uma reforma urbana, mais do 

conceito popular, porque a reforma urbana de um certo tempo pra cá até existe, vem 

cambaleando algumas coisas mais existe, mas não é no conceito popular, a moradia 

vai pra quem... Com o povo e para o povo, com participação do povo e a partir do 

povo decidir o que é melhor para o povo. Esse é o caminho. Dando um exemplo 

muito claro, a prefeitura decidiu fazer um VLT e ia remover duas comunidades que 

existiam há 50 anos dentro de Fortaleza. Veja, aquele povo foi ouvido? Aquele povo 

foi consultado? Até foi, mas ele foi convencido e às vezes até obrigado a vender sua 

moradia pra ir morar em outro canto, em outro canto sem estrutura nenhuma. E essa 

medida de micro reformas urbanas alegando que vai melhorar a cidade para o povo é 

balela, porque o VLT é um projeto europeu que custa milhões que poderia ser 

investido no transporte público urbano que seria algo muito mais barato, muito mais 

de qualidade para o povo. Então esse é o conceito da reforma urbana do povo, com o 

povo e para o povo (BABAU, 29 anos, LPJ). 

 

O discurso do jovem anuncia o modelo de dois projetos políticos vigentes na 

sociedade brasileira. Um visivelmente ligado às políticas neoliberais (que opera a partir de 

uma concepção minimalista da política e da democracia indo além do Estado mínimo), 

assumido claramente hoje pelos Estados, uns com maior intensidade, outros menos. E o outro 

modelo, na qual o LPJ se filia, voltado para a expansão da democracia, que se expressa 

através da criação de espaços públicos e da crescente participação da sociedade civil na 

tomada de decisão de políticas públicas.  
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O jovem traz ainda a discussão do que seria uma verdadeira participação social, 

ou seja, aquela em que se faz a partir de espaços democráticos onde a população possa 

deliberar sobre assuntos de relevância para o Estado. “O que está em jogo, de fato, é o direito 

de participar na própria definição desse sistema, para definir de que queremos ser membro, 

isto é, a invenção de uma nova sociedade” (DAGNINO, 2004, p. 104). 

Nos dois projetos políticos mencionados pelo jovem, percebemos a importância 

de uma sociedade civil, de um Movimento Social ativo e propositivo, no sentido de impedir o 

avanço do neoliberalismo e fazer compreender entre as pessoas o seu poder na sociedade. O 

que nos coloca diante de que participação estamos querendo construir. 

Segundo Milani (2008), a participação trata-se de um dos princípios fundamentais 

para a formulação de políticas públicas e na deliberação política, num regime dito 

democrático. Nesse contexto vale ressaltar que a participação é reivindicação histórica de 

movimentos sociais e pode ser compreendida também como forma de radicalização da 

democracia. 

Mesmo com suas contradições, os movimentos sociais seguem dando testemunho 

de sua importância em defesa de uma sociedade livre, democrática e mais justa, uma vez que, 

as lutas empreendidas por eles estão comprometidas com a ação transformadora, com um 

projeto de sociedade mais humanizado e com pessoas mais emancipadas.  

O LPJ se identifica como movimento social, pois, 

 

A gente é um movimento social porque temos a pretensão de mudar a sociedade, 

mudar para um país melhor. Um país desigual como o nosso a ideia é que a gente se 

organize e lute por uma constituição que dê direitos a todos e pretensão mesmo de 

cunho socialista. Mas, nós trabalhamos com um segmento da sociedade que é a 

juventude que é heterogênea, bem diversa. Nós estamos organizando toda essa 

juventude, independentemente da classe média porque nós queremos organizar a 

classe trabalhadora. Por isso que se considera um movimento social, é essa grande 

importância para nós. A gente não é um movimento cultural ou simplesmente 

religioso. Nós somos um movimento social porque a gente organiza um segmento da 

sociedade para que esse segmento seja de massa, que discuta a luta de ideias, discute 

lutas constitucionais com transformação da sociedade, de um país melhor, mais 

igualitário, mais justo (BABAU, 30 ANOS). 

 

A definição de movimentos sociais não é um consenso entre os estudiosos. Na 

verdade, os/as pesquisadores dizem que não há um conceito único sobre os movimentos 

sociais. Trata-se de uma construção historicamente situada, que não pode ser desvinculada do 

contexto vivenciado pelos sujeitos.  

 

Os movimentos sociais constituem aquela parte da realidade social na qual as 

relações sociais ainda não estão cristalizadas em estruturas sociais, onde a ação é a 

portadora imediata da tessitura relacional da sociedade e do seu sentido. Ao menos 

para mim, eles não constituem um simples objeto social e sim uma lente através da 
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qual problemas mais gerais podem ser abordados. Estudar os movimentos sociais 

significou para eu questionar a teoria social e lidar com questões epistemológicas 

tais como: o que é a ação social? Como as pessoas se inter-relacionam? O que 

significa ser um observador? Em que sentido o conhecimento pode ser crítico? 

(MELUCCI, 2000, p. 137). 

 

A pretensão de “organizar toda a juventude” soa bastante ousada, para não dizer 

utópica. Contudo, em outras entrevistas os/as jovens vão ponderando no que se refere ao 

horizonte almejado pelo LPJ. Nesse sentido, os/as jovens reafirmam a importância das 

alianças, da rede de contato e diálogo estabelecida com outros movimentos sociais, pois 

reconhecem todo o legado e a experiência construída por essas instituições e pela classe 

trabalhadora.  

Além disso, os/as jovens entrevistados/as ressaltam que um projeto de mudança 

para a sociedade brasileira não pode ser traçado somente pelo LPJ. Nenhum movimento, por 

mais organizado que seja e forte, não consegue mudar a sociedade sozinho, sem manter uma 

relação com outros movimentos e com a sociedade civil. 

A discussão em torno da categoria de Movimentos Sociais, enquanto categoria 

analítica, encontra nos estudos de Maria da Glória Gohn (2012) uma sistematizada discussão 

envolvendo a discussão sobra as “Teorias dos Movimentos sociais”.  A estudiosa organizou as 

principais teorias e paradigmas sobre os movimentos sociais no contexto da Europa, nos 

Estados Unidos e na América Latina. Nessa obra, a autora apresenta as principais teorias e 

características dos movimentos sociais nesses lugares. Ela classifica os paradigmas em três: o 

americano, o europeu e latino americano. 

Gohn (2012, p. 19) define os movimentos sociais como fenômenos históricos 

decorrentes das lutas sociais, sujeitos a mudanças estruturais e conjunturais da sociedade civil 

e política, nessa medida, eles se transformam e não podem ser vistos como organizações 

estanques, fixas.   

A principal novidade trazida pelo paradigma europeu decorre da discussão sobre a 

Teoria dos Novos Movimentos sociais, que parte de explicações mais conjunturais, 

localizadas no âmbito dos microprocessos da vida cotidiana. Difere ainda dos outros, no que 

se refere à forma de fazer política. As práticas e os repertórios são outros:  

 

Observa-se que a diferenciação básica se dá na forma de fazer política, porque as 

articulações sempre existiram, tanto nos antigos como nos novos. Relações com a 

igreja, partidos e sindicatos sempre existiram, mas, nos movimentos 

contemporâneos a relação é de outra natureza. As práticas e os repertórios também 

se alteram (GOHN, 2012, p.228). 
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O paradigma latino americano, herdeiro dessas formulações, teve uma 

concentração, em sua quase totalidade, “nos estudos sobre os movimentos libertários ou 

emancipatórios (índios, negros, mulheres, minorias em geral); nas lutas populares urbanas por 

bens e equipamentos coletivos, ou espaço para a moradia urbana (nas associações de 

moradores e nas comunidades de base da igreja), e nas lutas pela terra, na área rural (GOHN, 

2012, p. 15). 

A partir de 1970 os novos movimentos sociais introduzem outras dimensões da 

luta e da organização: 

 

Os NMS apresentam, todavia, suas especificidades dependendo das situações 

estruturais e conjunturais onde se organizam. O seu significado político social terá, 

portanto, a ver com as relações que estabelecem com estas condições socialmente 

dadas. Mesmo num único país, no caso o Brasil, estes NMS têm apresentado 

diferenciações regionais a serem consideradas e grau de desenvolvimento distinto. 

(SCHERER- WARREN, 1993, p. 51 e 52).  

 

Essas considerações exigem uma análise dos novos elementos culturais 

emergentes presentes nos movimentos, necessitando ser examinados como sistemas de ação 

(MELUCCI, 2000). 

Observei, durante essa trajetória, que o Levante tem buscado estabelecer contato 

com toda a sociedade, não se limitando apenas a categoria juvenil, ainda que seja formado por 

esse público. O LPJ pensa e realiza atividades nas comunidades, nos territórios que atua, mas 

também se junta à luta de outros setores: professores, estudantes secundaristas (greves aqui no 

Ceará), trabalhadores, mulheres. Dessa forma, ampliam seu campo de atuação e passam a ter 

visibilidade da sociedade civil. 

No que diz respeito às mudanças ocorridas na forma de se organizar dos novos 

movimentos sociais em relação aos velhos/tradicionais movimentos, Scherer-Warren, (1989) 

elucida:  

 

De forma breve pode-se afirmar que, quanto à organização, os primeiros 

incorporavam, sobretudo formas clientelísticas e paternalistas de fazer política; em 

certas ocasiões, utilizavam o instrumento da democracia representativa e não 

incluíam, em outras, o recurso à violência física. As novas formas de organização, 

por sua vez, valorizam a participação ampliada das bases, a democracia direta 

sempre que possível, e opõem-se, pelo menos no nível ideológico, ao autoritarismo, 

à centralização do poder e ao uso da violência física. Quanto ao conteúdo de suas 

lutas, os últimos, como os primeiros possuem demandas específicas e por vezes 

defendem utopias de transformações sociais mais gerais. O que há de inovador é a 

luta pela ampliação do espaço de cidadania, incluindo-se aí a busca de modificações 

em nível de relações sociais cotidianas. Pelo menos alguns destes grupos pretendem 

modificar a historicidade e o sistema de relações de poder e, neste sentido, são 

verdadeiros Movimentos Sociais (p. 42-43). 
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Além do modo de fazer política, outros atores sociais entram em cena, afirmando 

sua existência e pluralidade. 

 

Há dois aspectos importantes a serem enfatizados nessa mudança. Em primeiro 

lugar, os autores já não focam mais em movimentos sociais específicos. Em vez 

disso, falam de uma multiplicidade de atores e organizações, caracterizados não 

tanto pela sua temática (meio ambiente, juventude, feminismo, etc.), mas sim pela 

sua luta comum por criar um espaço de liberdade comunicativa. A transição de 

“novo movimento social” para “sociedade civil” envolveu, portanto, uma ampliação 

da unidade de análise, para incluir uma coleção muito mais diversificada de 

organizações e grupos (ABERS e BULOW, 2011, p. 56). 

 

Quando tratamos da tematização de Movimentos sociais, não podemos deixar de 

considerar que sua relação com o Estado pode variar. Durante as décadas de 1960 e 1970/80 

os movimentos sociais ocuparam um lugar marginal e sua relação acontecia de modo tenso e 

combativo. Na década de 1990, o cenário da organização da sociedade civil se amplia e 

diversifica-se em decorrência de entidades autodenominadas de terceiro setor. Nos anos 2000, 

autores colocam que os movimentos sociais foram capturados para dentro do Estado, o que 

minimizou as práticas de luta e os enfrentamentos. 

Contudo, mesmo com suas contradições, os movimentos sociais seguem dando 

testemunho de sua importância em defesa de uma sociedade livre, democrática e mais justa, 

uma vez que as lutas empreendidas por eles estão comprometidas com a ação transformadora, 

com um projeto de sociedade mais humanizado e com pessoas mais emancipadas.  

 No que se refere à participação desses movimentos, Scherer-Warren (2008) 

coloca que:  

 

Já no final do século XX e início do novo milênio, as organizações da sociedade 

civil e os movimentos sociais passam a valorizar cada vez mais formas de 

participação institucional (audiências públicas, assembleias e conferências políticas, 

fóruns, conselhos setoriais de políticas públicas, orçamento participativo, Agenda 

21, etc.). Tais organizações percebem, nesses espaços, a oportunidade do exercício 

do “controle social pela cidadania”, considerando como um meio político adequado 

e legitimo para a expansão da democracia (p. 506). 

 

Os/as jovens que compõem o movimento têm como princípio a concepção de que 

o homem deve ser sujeito de seu destino pessoal e coletivo, protagonizando as mudanças e 

transformações necessárias no seu tempo histórico, político e social. Dessa forma, a 

organização social ocupa lugar central, capaz de mobilizar sentidos e ações coletivos em 

busca de um mundo melhor. 

Os movimentos sociais não podem ser pensados, apenas, como meros resultados da 

luta por melhores condições de vida, produzidos pela necessidade de aumentar o 

consumo de bens e serviços. Os movimentos sociais devem ser vistos, também (e 

neles, é claro, os seus agentes), como produtores da história, como forças instituintes 

que, além de questionar o Estado autoritário e capitalista, questionam, com sua 
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prática, a própria centralização-burocratização tão presentes nos partidos políticos 

(REZENDE, 1985, p. 38). 

 

Os/as jovens do LPJ entendem que é preciso organizar a juventude, por isso 

trazem dentro dessa nova configuração organizativa dos movimentos sociais elementos 

tradicionais, mas, sobretudo parecem investir em novas possibilidades, de jeitos de fazer que 

possam atrair o interesse dos jovens para dentro do movimento. Com um discurso mais 

horizontalizado e aberto ao diálogo, afirmam que pretendem agregar as múltiplas bandeiras da 

juventude, pois passam a identificar que os modos de agir e se mover politicamente carregam 

marcas novas, pois são sujeitos outros que anunciam outras formas de fazer a política. Com 

isso, retomam o sentido de participação e de cidadania. Mas, afinal que táticas estão 

utilizando no combate à exploração, a violência e negação de seus direitos? 

 

Esses “novos movimentos sociais” não se organizariam em combate ao Estado, nem 

com a finalidade de conquistá-lo. Recorrendo a formas de ação direta, “no nível dos 

próprios problemas sociais”, seriam agentes de pressão social, voltados para 

persuadir a sociedade civil. Aí está a grande contribuição de Touraine para esse 

debate: retomar o conceito até então um tanto esquecido de “sociedade civil”, como 

reino apartado do Estado e do mercado, e no qual a inovação social poderia se 

configurar. Os movimentos sociais nasceriam na sociedade civil e, portadores de 

uma nova “imagem da sociedade”, tentariam mudar suas orientações valorativas. Os 

movimentos sociais aparecem, então, como o novo ator coletivo, portador de um 

projeto cultural. Em vez de demandar democratização política ao Estado, 

demandariam uma democratização social, a ser construída não no plano das leis, 

mas dos costumes; uma mudança cultural de longa duração gerida e sediada no 

âmbito da sociedade civil (ALONSO, 2009, p. 60 e 61). 

 

Ainda pensando a partir de um recorte historiográfico, os estudos vão anunciar 

que o modo de tratar e reconhecer os movimentos sociais no Brasil vai mudar bastante, isso 

porque os movimentos, irão se organizar com uma estreita relação com a estrutura da 

sociedade: 

 

A noção de sujeito foi importante para a definição da ruptura entre a produção 

anterior sobre a classe operária e a produção emergente, contribuindo para a 

formação de um novo corpus de interpretações sobre os movimentos sociais no 

Brasil. No entanto, a diferença de outros países ocidentais, no caso brasileiro a 

construção do campo de estudos sobre os movimentos sociais dentro das Ciências 

Sociais foi extremamente melindroso e pendular: os movimentos ganharam enorme 

centralidade no contexto da luta contra a ditadura e da redemocratização nas décadas 

de 1970 e 1980, praticamente desapareceram das agendas de pesquisa na década de 

1990 e em boa parte do início do século, voltando, tudo indica, a retomar uma forte 

pujança na atualidade, principalmente após as mobilizações de junho de 2013 

(BRIGEL E TEIREIRA, 2015, p. 46.). 
 

Com isso os Movimentos ocupam as arenas de disputas, o território da cidade, a 

própria política, construindo outro projeto de ação; “esse projeto significa uma reforma moral 
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e intelectual: um processo de aprendizagem social, de construção de novos tipos de relações 

sociais, que implicam, obviamente, a constituição de cidadãos como sujeitos sociais ativos” 

(DAGNINO, 2004, p. 105). 

Nessa direção é oportuno sublinhar que a realidade é dinâmica e, nessa medida, 

para compreendermos os movimentos sociais concretos, necessitamos, enquanto estudiosas, 

“captar o movimento dos sujeitos em distintas situações, fornecendo elementos a uma análise 

seguramente mais aproximada da realidade em que se reproduz/constrói e reconstrói o próprio 

movimento, suas práticas e seus saberes” (DAMASCENO, 1990, p. 04). 

Atualmente assistimos uma retomada dos movimentos sociais no cenário 

macropolítico. Não porque eles tivessem sumido ou deixado de lutar, mas porque a conjuntura 

atual exige uma visibilidade maior. Conforme coloca Scherer-Warren (2014), as 

manifestações, no Brasil, não são algo novo como alguns defenderam durante as 

manifestações de junho de 2013.  Ela coloca que historicamente temos construído um legado 

de manifestações nas quais a juventude ou os estudantes foram protagonistas principais. “A 

juventude é, e historicamente tem sido, bastante idealista e, muitas vezes, quer mudar o 

mundo, o sistema político e relações do cotidiano. Isso não é novo, apesar de nem sempre ter 

tido visibilidade” (SCHERER-WARREN, 2014, p. 4). 

O que a autora destaca como novo, nesse contexto de 2013 é o elemento das redes 

sociais como instrumentos de mobilização e convocação das massas para as ocupações de rua.  

 

Os jovens vêm se manifestando cada vez mais pelas redes sociais, na internet, 

usando o suporte das novas tecnologias para se organizar. Mas isso tem sido, acima 

de tudo, um meio, e não explica o sentido político da ação, ou melhor, o sentido 

pode ser conflitivo ou antagônico numa mesma rede ou entre sub-redes, como 

resultante da transversalidade desse tipo de comunicação. Além disso, as redes 

virtuais divulgam, convocam e expressam posicionamentos, mas quase nunca 

possibilitam o aprofundamento do debate político, ainda que, em algumas situações, 

é no interior de sub-redes que interagem com outras sub-redes que mensagens 

conflitivas aquecem o debate (SCHERER- WARREN, 2014, p. 420). 

 

Portanto, o cotidiano da vida das pessoas se afirma como campo profícuo de 

investigação. Estar atento a essas novas formas de se organizar, de fazer política, que muitas 

vezes acontece no campo da micropolítica, se constitui em um ótimo exemplo de 

reconhecimento dos movimentos que não se deixam enganar e que insistem em defender uma 

sociedade na qual todos e todas tenham seus direitos garantidos. 

 

3.6 “Gostei, é aqui mesmo que vou ficar”: percursos juvenis militantes dentro do LPJ 

 



122 

 

 
 

Os mundos, percursos e trajetórias juvenis configuram, certamente, laboratórios 

vivos que desafiam as ciências sociais/humanas, seja do ponto de vista teórico instigando a 

criação de novos conceitos para a compreensão e explicação de novas realidades, ou mesmo 

do ponto de vista metodológico, apontando para a necessidade de criar novos instrumentos 

que levem o/a pesquisador/a encontrar as ferramentas capazes de chegar até aos jovens e 

adentrar ao seu mundo juvenil. 

 

A antropologia sempre foi uma antropologia do aqui e do agora. O etnólogo em 

exercício é aquele que se encontra em algum lugar (seu aqui do momento) e que 

descreve aquilo que observa ou escuta naquele momento mesmo. Sempre poderá se 

questionar, em seguida, a qualidade da sua observação e as intenções, os 

preconceitos ou os outros fatores que condicionam a produção de seu texto; o fato é 

que toda etnologia supõe um testemunho direto de uma atualidade presente (AUGÉ, 

1994, p. 14). 

 

Nesse trabalho, as narrativas dos jovens são relatos de uma trajetória que 

testemunham o seu valor tanto para o presente quanto para o passado. Nesse esforço de 

escuta, de olhar e reparar os jovens do LPJ, observei que as trajetórias dos/das jovens 

militantes do LPJ acontecem a partir de percursos de vida variados. Os espaços ocupados 

pelos jovens demarcam bem os caminhos pelos quais chegam aos movimentos sociais, ao 

LPJ. No quadro abaixo caracterizo de forma breve e objetiva o perfil dos jovens que 

compõem as narrativas dessa pesquisa. E a partir dele apresento os caminhos trilhados até 

chegarem ao LPJ.  

Na tentativa de apresentar um retrato, ainda que turvo, sobre os/as jovens que 

compõem o LPJ, e a partir disso discutir a categoria de juventude tão importante e cara a este 

trabalho, apresentarei nesse tópico qual a concepção de juventude estamos defendendo. 

Diante disso, afirmo que os/as jovens que estão no LPJ são de todas as partes, de todos os 

lugares, quebradas, vielas e territórios do Ceará. 

 

Somos juventude da classe trabalhadora. Somos do campo e da cidade. Somos 

jovens das periferias, somos estudantes das escolas e das universidades, somos 

trabalhadoras e trabalhadores e reconhecemos na pele a exploração do nosso povo. 

Somos mulheres e homens, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, 

indígenas, quilombolas, negras e negros e carregamos na nossa história a marca da 

exploração e da opressão. Somos a juventude herdeira da luta do povo brasileiro e 

afirmamos nosso compromisso com a construção do Projeto Popular para o Brasil. 

Somos a juventude solidária com a luta dos povos por todo o mundo. Somos a 

juventude que não baixa a cabeça para ninguém e que luta incansavelmente contra 

mais um golpe na nossa história. Somos a juventude que encontra na sua rebeldia a 

força do nosso povo (LPJ, 3º ACAMPAMENTO NACIONAL, 2016). 

 

Eles/elas são jovens, bem moços, estudantes secundaristas, universitários, 

estudantes-trabalhadores, trabalhadores-estudantes, desempregados, jovens-mães, jovens-pais. 
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São negros/negras, brancos, amarelo, índios, de religiões diferentes, sem religião nenhuma. 

De gostos e estilos diversos, demarcado pelas roupas, indumentárias, tatuagens, mil maneiras 

de reafirmar sua originalidade, sua presença no mundo. Relacionam-se amorosamente com 

seus pares heterossexuais, homossexuais, bissexuais, travestis e outros ainda não.  

Com o intuito de buscar apreender quem são os sujeitos dessa pesquisa, procurei 

estar atenta às vozes e anunciados juvenis expressados por sua presença verbal, corporal e 

simbólica.  

Reler e rever as discussões acerca da tematização da juventude me ajudou no 

processo de atualização das teorias com a realidade juvenil e a pesquisa que estou 

desenvolvendo. Percebo a dimensão integradora e intrínseca da vida intelectual/acadêmica e 

prática/campo no processo de busca por uma teoria vivida.  

Os/as jovens estão inseridos num processo de múltiplos pertencimentos, uma vez 

que suas identificações estão vinculadas com suas experiências entre seus pares, com a escola, 

a família, o grupo de amizade e a própria sociedade em que estão inseridos. Os seus processos 

educativos, por exemplo, apontam para múltiplos direcionamentos dependendo de cada 

percurso.  

 

O envolvimento social não é, portanto, resultante de escolhas individualizadas, nem 

tampouco prescinde da escolha de cada um na adesão ou permanência a determinada 

rede de relacionamentos. Os sujeitos se integram na sociedade através de 

interconexões ramificadas. É neste sentido que os grupos culturais da juventude na 

cidade podem ser compreendidos como resultantes de processos de elegibilidade 

mútua em territórios socialmente condicionados, e não apenas como fruto da ação 

social e política de tribos autônomas (CARRANO, 2003 p. 155 a 156). 

 

Com as constantes transformações ocorridas na sociedade, especialmente no 

mundo do trabalho, no processo de escolarização, na família, na política e na economia, cada 

vez mais percebemos a necessidade de pensar a juventude em relação, pois a própria 

concepção sobre o que é ser jovem passa a ter desdobramentos diversos. Segundo a análise de 

Carrano (2011) o tempo de juventude se estendeu devido a todas as dificuldades que os jovens 

enfrentam hoje em adquirir emprego fixo, a exigência de mais tempo para os estudos, a 

dificuldade em manter-se financeiramente tem retardado a entrada dos jovens no “mundo dos 

adultos”. 

Quando os/as jovens trazem suas narrativas acerca do processo de inserção no 

LPJ, ou seja, suas trajetórias individuais diretamente ligadas à dimensão coletiva, percebe-se 

que eles/elas vivenciam o cotidiano de forma diversa e diferenciada, por isso constroem seus 

“mapas de significado” de forma singular, considerando seus trânsitos pela escola, a 
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universidade, pelo contato com professores e amigos, pelo contexto social e territorial, pelas 

identificações ideológicas, pelo sentindo que atribui às suas condutas individuais e coletivas 

vivenciadas na heterogeneidade de suas práticas cotidianas que se relacionam com suas 

biografias e os seus modos de vida. “Os cursos de vida são caminhadas nas quais os caminhos 

percorridos, conforme são percorridos, se vão enrolando sobre si mesmos, carregando-se nos 

dorsos dos caminhos – de caminhos transformam-se em bagagens, em capital adquirido” 

(PAIS, 2003, p. 73). 

Com toda essa variedade de percursos e experiências vividas, não é possível 

pensar numa linearidade quando se pensa nessa juventude. Nesse sentido, “o jovem é o que 

ele é no seu presente e na sua experiência; é necessário compreender suas narrativas e práticas 

no seu cotidiano atual, e não concebê-lo como um devir para o futuro mundo adulto” 

(STECANELA, 2008, p. 90). 

Durante a inserção no campo e no processo de interação com os/as jovens evitei a 

ideia dos dualismos, de ver os sujeitos/jovens fragmentados. Por isso, abri frestas para olhar o 

presente em que os/as jovens estão se movendo. Diante do exercício árduo e sempre 

escorregadio de olhar para o agora, me deparei com uma questão subjacente: Sobre qual 

juventude estou me referindo? Quem são os jovens do LPJ?  

Estudar juventude e movimentos sociais é antes de tudo uma oportunidade de 

saber mais sobre os/as jovens a partir dos seus movimentos. É descobrir que a juventude é e 

se manifesta cada vez mais de forma diversa. Ainda que compondo um mesmo Movimento 

Social, me vejo no cuidado em evitar as generalizações, os rótulos. Por isso, afirmo que não é 

toda a juventude do LPJ rebelde, transgressora, inconformada, tampouco na mesma 

intensidade, as motivações que levam os/as jovens a virem fazer parte do LPJ podem estar 

relacionadas a um desejo de mudar e transformar a sociedade, assim como pelo interesse em 

ter um espaço em que podem ser aceitos, acolhidos, incluídos em um grupo. 

Diante disso, observo que a juventude, não é só uma coisa em si mesma, não 

somos só um lado. Essa perspectiva dialoga com a própria compreensão do movimento 

quando interrogados sobre seu principal objetivo de luta, uma vez que os movimentos sociais 

demarcam isso de modo muito claro. 

 

A gente pensava, “qual a bandeira da juventude?”, são todas né. Todas as pautas são 

da juventude em maior ou menor medida e que são pautas que são comuns, por 

exemplo, quando a gente tem o teto dos gastos, o governo congela os investimentos 

em saúde, educação por 20 anos isso afeta toda a juventude, no sentido de que falta 

escola na favela, falta professor na universidade, falta grana na pesquisa, na 

graduação, enfim, afeta todo mundo de alguma forma. Então o que a gente coloca é 



125 

 

 
 

que é possível atuar em todos os espaços e que são questões comuns (TAMIRES, 28 

anos, LPJ). 

 

Os interesses e aspirações juvenis são múltiplos, o que nos orienta a compreender 

que os/as jovens estão em um processo relacional com sua dimensão individual e coletiva. 

Dessa forma, eles/elas são afetados por diversas determinações que envolvem o local e o 

global, o micro e o macro, o individual e o coletivo. Portanto, expressamos a nossa intenção 

de compreender a juventude em sua unidade e sua diversidade, de modo relacional, em suas 

múltiplas tramas sociais.  

 

Tem esse elemento, da própria tradição da esquerda de se compartimentar, de ter as 

categorias, não sei o que, pá. Mas também tem um processo pra gente da juventude 

que a própria juventude é colocada em caixinha. Então, a gente cresce ouvindo falar 

que tem “ah, a tribo do esquete e a tribo do surf não se falam, se odeiam e não sei o 

que” e são coisas completamente diferentes, e ai tem os time das patricinhas, não sei 

o que, do hip hop, a galera... enfim, a gente cresce também com essa coisa das tribos 

separada que também é uma ferramenta importante de dominação, a gente entende, 

de quanto mais fragmentada mais fácil dominar. E o que a gente pensa sobre a 

juventude? A gente consegui no movimento identificar questões que são comuns e 

trabalhar em cima delas. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu moro em 

Fortaleza então tenho mais facilidade de enxergar as frentes estudantil e territorial 

(TAMIRES, 28 anos, LPJ). 

 

Tamires destaca o empenho do LPJ em discutir a lógica polarizada, na qual os 

indivíduos são classificados como sendo apenas uma coisa em si (bom ou ruim, desviante ou 

obediente, etc.). Essa construção se estende aos jovens e os classifica em rebeldes, apolíticos, 

jovens sem causa; essas generalizações têm rotulado toda uma geração de jovens, conforme 

podemos acompanhar em nossa história. Nossas pesquisam revelam que não é adequado 

pensar a juventude desconectada do mundo social e da sua dimensão de gênero, étnica, estado 

civil, cultural, religião, geográfica, etc. 

 A juventude é uma condição histórica e social fabricada pelas determinações do 

seu tempo presente sujeita as mudanças (de sua própria condição), econômicas, do mundo do 

trabalho, sociais e geopolíticas de cada momento histórico. Nosso interesse é também abrir 

um campo de discussão sobre essa juventude que nos fala, que observamos e interagimos no 

contexto de nossos trabalhos, das mutações da sociedade, pois temos em mente que “a 

investigação científica jamais se fecha sobre si mesma, como num circuito, tornando-se 

definitiva, mas opaca. Os resultados que procura obter autenticam-se mais pelos horizontes 

que descortinam do que pelas ‘verdades’ que contém” (FORACCHI, 1965, p. 6).  

 Os/as jovens militantes constroem saberes, experiências e ação política dentro do 

LPJ mediante o que eles/elas dizem e fazem dentro do movimento e em movimento. O LPJ se 

apresenta como um movimento social de/com juventude, que reúne jovens de territórios 
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distintos e que no contexto de sua ação política tem se colocado em cena produzindo novas 

práticas e modos de fazer, as quais denominamos de atividades educativas. 

Não temos a pretensão de esgotar esse campo de estudos, ao contrário, nossa 

intenção é que esse trabalho desperte o interesse em novos trabalhos com diferentes olhares e 

modos de fazer. Para tanto, dentro dos limites metodológicos e teóricos, este trabalho revela 

que a juventude militante do LPJ tem desenvolvido seus movimentos fundidos por tramas 

pessoais e experienciais que se cruzam com o significado concreto de sua ação. 

Cada vez mais os/as jovens se misturam e se cruzam, seja na esfera off-line como 

na on-line, ampliando experiências, saberes, tramas urdidas que se entrelaçam e dão sentido 

às suas identidades culturais e juvenis. Os/as jovens dessa pesquisa anunciam, em seus 

discursos, as relações que existem entre seus percursos de vida e tramas pessoais com a sua 

condição de militante no LPJ. Na mesma direção, Sales, em sua pesquisa sobre os/as jovens 

do MST, afirma que: 

 

Esses militantes estão sempre se deslocando de um lugar para outro e, mesmo 

quando estão parados em um determinado local, eles não param de fazer viagens, 

porque as viagens nômades são feitas no tempo e não no espaço. A dedicação ao 

movimento desperta o amor pelas aventuras e a força para enfrentar as dificuldades. 

Por isso, acredito que eles vivem com intensidade todos os seus momentos e diante 

da tantos atropelos, ainda são capazes de sorrir para a vida (SALES, 2006, p. 193).  

 

 Fernandinha tem 24 anos, estudante do curso de serviço social da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), a primeira da família dela a entrar em uma universidade pública.  

Solteira, militante da frente estudantil, faz parte da coordenação estadual do LPJ. Fernandinha 

é alegre, inquieta, um sorriso que acolhe todos que se aproximam.  

Ao chegar na Universidade, Fernandinha se deparou com problemas (falta de 

professores) que a conduziram a se movimentar. Percebeu que não bastava ocupar o espaço da 

universidade, era preciso lutar pelo funcionamento, pelas melhorias necessárias à educação 

pública. Assim, o movimento estudantil foi a primeira experiência organizacional que leva 

Fernandinha para o LPJ. 

 

Quando cheguei aqui na primeira semana de aula estavam faltando três professores e 

aí a gente estava num processo de eleição do centro acadêmico de serviço social, e aí 

“ah, o que é centro acadêmico? O que é movimento estudantil? O que é isso né? Aí 

as meninas me convidaram para uma reunião, algumas pessoas que hoje não faz 

mais parte do movimento, mas na época que eu entrei fazia, que já se formaram né e 

a gente tem um ciclo. Mas aí elas me chamaram para a reunião, aí eu fui para a 

reunião fiquei super empolgada, “vou participar da eleição, vou disputar o centro 

acadêmico (FERNANDINHA, 24 anos, LPJ). 
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Os primeiros passos de Fernandinha pela universidade levam-na a compreender 

que existiam outras formas de aprender, participar e se organizar na universidade, para além 

do espaço restrito da sala de aula e das aulas. A partir disso e da disposição em vivenciar 

outras experiências formadoras ela encontra o LPJ. 

 

E a gente formou uma chapa e eu participei da chapa, só que a gente perdeu a 

eleição. Aí a gente ficou com aquilo “ai que triste perdemos a eleição, não sei o 

que”. Só que ai na época o Levante ele também é... como a gente faz parte do 

movimento estudantil, da frente estudantil, o Levante também estava inserido no 

DCE que é o diretório central dos estudantes aqui da UECE.  Aí eu comecei a 

frequentar o DCE, eu passava o dia aqui na UECE e depois do almoço vou 

descansar, vou estudar, vou aonde “ah vamos para o DCE”, aí eu comecei a ir para o 

DCE, e aí comecei a ver que a galera se organizava, estudava e tal, vi as coisas e 

disseram “ah vamos para uma reunião do Levante, da célula do Levante” ai eu disse: 

“o que é o Levante?” Aí ele disse “é um movimento social que a gente faz parte, não 

sei o que”, então o meu processo de aproximação é diferente de um monte de 

gente... Meu processo não foi assim, foi tipo “pah, vamos para uma reunião”, 

cheguei lá na reunião “o eu é isso, o que eu estou fazendo aqui”. E aí comecei a ver 

o pessoal falando, “gostei, é aqui mesmo que vou ficar”. Aí comecei a ir para as 

reuniões da célula (FERNANDINHA, 24 anos, LPJ). 

 

Carliana Isabel tem 23 anos, solteira, estudante de Ciências Sociais/Licenciatura 

da UFC. Moradora do Pirambu, compõe a frente Estudantil. Sua atuação como militante é 

muito intensa em todas as atividades que eu acompanhei. No curso de Ciências sociais ela faz 

parte do Centro Acadêmico. Defende a participação e construção coletiva das entidades, por 

isso incentiva os grupos de estudo em seu curso, o engajamento nos períodos de eleição de 

DCE, congresso da UNE, etc. 

Foi ainda no ensino médio, no Colégio Liceu do Ceará, que Carliana despertou, a 

partir do incentivo dos professores, para a importância de estar organizada e lutar por uma 

sociedade melhor. 

 

Então, eu sai do ensino médio em 2014 e já entrei direto na universidade, e eu tinha 

professores que eram militantes, tinha professores que eram organizados em partidos 

e tal, então as discursões em sala de aula sempre eram muito politizadas. Eu estudei 

no Liceu do Ceará do centro, então, embora seja uma escola pública, é uma escola 

de tradição, assim, tipo, não é uma tradição meio que conservadora, mas é uma 

escola tradicional com muita história. Então, existe muitos debates lá, existe muito 

diálogo para isso. E os professores incentivavam muito a gente a conhecer as coisas, 

então ia muito além da mídia. O que os professores faziam muito era trazer o que a 

mídia colocava para a gente discutir em sala de aula, então isso era muito bacana. 

Então, todo mundo na escola discutia sobre isso, nos intervalos, com os professores 

nas salas de aula, era uma coisa que eu lembro que as pessoas discutiam bastante. A 

escola foi muito fundamental para a gente começar a refletir sobre isso e tudo que 

aconteceu no período (CARLIANA, 23 anos, LPJ). 

 

Ao chegar na universidade, Carliana já traz uma experiência formativa que revela 

a importância da organização social e coletiva dos sujeitos. 
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Quando eu entrei na universidade, entrei no começo de 2015, eu já procurei o que 

tinha na universidade de movimento estudantil. Na época eu procurei conhecer todos 

os que tinha, passei meu primeiro semestre todo acompanhando, acompanhado três 

ou quatro. E ia para as atividades sempre que tinham. Daí duas pessoas do meu 

semestre entraram no Levante, inclusive elas conheceram o Levante na sua escola de 

ensino médio, então elas já conheciam o Levante e acabaram entrando. Daí como 

elas acabaram entrando eu também tive contato mais direto com o Levante, porque 

elas eram do meu semestre. Aí foi o movimento que eu fui mais vendo dentro da 

universidade. Em 2015 também, no período de férias mais ou menos, acho que antes 

das férias, é antes das férias, foi no começo do segundo semestre não lembro 

exatamente, teve uma greve na UFC. E aí o movimento estudantil teve a frente e tal, 

construiu tudo direitinho. Aí eu continuei acompanhando também e acabei 

participando dessa greve e me aproximando ainda mais do Levante. E nesse 

processo de estar tendo a greve na UFC teve o curso popular na UECE, que acabou 

reunindo acho que mais de 1000 jovens lá na UECE, e ai a galera me chamou e eu 

fui. Aí foi quando eu me identifiquei totalmente com o Levante e acabei entrando 

(CARLIANA, 23 anos, LPJ). 

 

A experiência assume um caráter individual e coletivo (DUBET, 2000), uma vez 

que é a partir dessa combinação, objetiva e subjetiva que os/as jovens são influenciados a se 

organizarem e participar da vida social. A jovem, no contexto de suas diversas 

movimentações (escolares, grupais, em contato com outras pessoas) atribui sentido e 

significado para a participação individual dentro de um movimento coletivo/social.  

O conceito de experiência aqui dialoga com a concepção de Dubet (2000), na qual 

constrói uma Sociologia da Experiência. Para este autor, experiência é: “noção que designa as 

condutas individuais e coletivas dominadas pela heterogeneidade dos seus princípios 

constitutivos, e pela atividade dos indivíduos que devem construir o sentido das suas práticas 

no meio dessa heterogeneidade” (DUBET, 2000, p. 15). 

Quanto mais os jovens interiorizam as questões macrossociais da sua realidade, 

mais condições possuem de buscarem autonomia perante suas escolhas formativas, afetivas, 

políticas e sociais, uma vez que ao interiorizar produzem uma relação, tornam-se parte dos 

processos sociais, atribuindo sentido para as práticas, os movimentos desenvolvidos em suas 

vivências plurais. 

A universidade, por meio do Movimento Estudantil, é um espaço estimulante que 

pode contribuir para o desenvolvimento de processos organizativos e formativos na trajetória 

dos/das jovens, assim como de experiência social. O LPJ, para os/as jovens, nas diversas 

atividades que o movimento possibilita (mística, formação, saraus, seminários, 

acampamentos, estágio de vivência), se afirma como um lugar rico e diverso de experiências. 

Ao narrarem sobre seus percursos militantes, os/as jovens colocam que os espaços 

escolares (escola, universidade) são importantes no processo de tomada de consciência acerca 

da concepção de política e de estarem organizados em Movimento. Dessa forma, 
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identificamos na educação escolar experiências que mostram linhas de fuga para pensar uma 

educação crítica e reflexiva. 

Ao se inserirem nas organizações juvenis na universidade (movimento estudantil) 

os jovens militantes afirmam uma posição, um compromisso com a política e não em ser 

somente um “bom estudante” (FORACCHI, 1965, p. 227). Dessa forma e engajados nos 

coletivos os jovens militantes se apropriam de uma compreensão nítida e política dos 

problemas que os cercam, sejam nacionais, locais. 

Nesse sentido, os/as jovens encontram dentro dos movimentos sociais ou mesmo 

no movimento estudantil, a possibilidade de driblar, lutar, questionar e se posicionar contra o 

modelo de sociedade que se coloca aliada aos interesses do capital e da classe dominante. 

Assim, a realidade passa também a ser o campo de possibilidades para a resistência e a 

criação coletiva dos/das jovens.  

Foracchi (1965) destaca em seu livro, o “Estudante e a Transformação da 

Sociedade Brasileira”, a força que a participação do estudante possui no processo de 

transformação social. Ele não é o agente humano, diz ela, que por excelência conduz a 

transformação social, mas sua atuação pode adquirir expressão renovadora quando associada 

com outras forças de renovação.  

Construir novas modalidades de participação e engajamento me parece ser um dos 

objetivos do LPJ, uma vez que em sua atuação nas Universidades, na periferia e no campo 

os/as jovens realizam atividades e ações a partir do que eles sabem e compreendem como 

potência política, por isso o LPJ se alinha com o que cada grupo social é capaz de fazer no 

campo da participação, da denúncia, do protesto e da luta social. 

A partir desse olhar é possível criar nossas pedagogias de participação, e de se 

relacionar com a política, sobretudo uma política que se distancie dos modos de operar da 

política institucional e partidária. Durante a pesquisa, observei que a aproximação do LPJ com 

o Partido dos Trabalhadores é muito forte. Nos eventos, sobretudo os mais longos, sempre 

tinha algum prefeito, vereador, deputado ligado ao partido. Esse é um dos pontos a serem 

estudados sobre o movimento, uma vez que as contradições são um elemento presente nas 

entidades/organizações. 

Nesses múltiplos percursos anunciados pelos/pelas jovens, várias narrativas se 

cruzam, mas também revelam particularidades que marcam a inserção de cada um. A Pam é 

uma moça de 27 anos, solteira, estudou até o ensino médio e durante a entrevista manifestou 

seu interesse em vir fazer um curso superior. Moradora da cidade de Caucaia, região 
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metropolitana de Fortaleza, Pam coordena a célula do município. Atualmente, está ligada à 

Consulta Popular. Pam busca mudar a realidade não só dela, mas de outros/as jovens. A vida 

dessa jovem nunca foi fácil. O pai abandonou a mãe quando soube da gravidez. 

Criada/cuidada pela mãe que teve que abandonar os estudos, Pam hoje está desempregada, faz 

uns bicos com arte (filmagem, fotografia), mora em uma casa que era dos avós.  

Nessa casa, ela acolhe um amigo, o “De Menor”, também militante do LPJ que 

enfrenta problemas de convivência com a família. A trajetória de Pam se cruza com a de 

outros jovens e são nesses momentos que ela reafirma o seu compromisso político e humano, 

na medida em que se preocupa com o outro. Desde minhas primeiras inserções no campo a 

Pam me chamou a atenção. O chapéu vermelho, os cabelos longos cacheados, de calça jeans e 

blusa com o nome do LPJ ou de outra organização social. No trecho abaixo Pam fala como foi 

seu processo de entrada no movimento social: 

 

Eu participei há uns cinco anos de uma ONG lá na Maraponga e a gente realizava 

trabalhos filantrópicos. Só que pra mim ainda era muito superficial, a gente 

conseguia fazer um evento, arrecadar alguma cesta de alimento e ajudar um pouco 

ali a comunidade, não mudava muito a realidade ali. Não tinha a mínima noção de 

como conseguir, não sabia escrever um projeto, nada. Até que um dia uma moça me 

chamou para fazer uma viagem com o MST, que era para o Eldorado dos Carajás no 

Pará. Uma terra de conflito rural lá dos trabalhadores rurais com os grileiros de terra. 

E aí eu fui, conheci o MST lá no Eldorado dos Carajás, passei 10 dias nesse 

acampamento, a mística foi muito forte, a partir dali eu comecei entender a luta do 

MST e lá dentro eu conheci o Levante, nesse acampamento. Vi que o Levante era a 

turma que organizava a juventude, principalmente da área urbana, então eu voltei do 

acampamento com essa vontade de construir o Levante aqui na Caucaia (PAM, 27 

anos, LPJ). 

 

Observa-se aqui a preocupação em mudar a realidade, a sua e das outras pessoas. 

A compreensão de que organizada e em coletivo essa mudança ficava cada vez mais possível. 

Quando afirma “só que para mim era muito superficial, realizar um evento, dar uma cesta 

básica”, Pam coloca o seu interesse em colaborar para mudanças maiores na vida das pessoas.  

O significado da luta social, visto a partir da perspectiva da jovem Pam, é 

propiciar a formação com laços de solidariedade, revelando com maior nitidez, as dimensões 

sociais da condição de jovem militante. A jovem coloca ainda que acredita nos jovens, 

enxerga potencial, capacidade de luta nos jovens de sua cidade e é na dimensão artística e 

cultura que ela percebe resistência e existência juvenil:  

 

E aqui na minha cidade, na Caucaia, sempre eu via jovens com potencial muito 

grande, especialmente a turma da cultura e também não via nenhuma oportunidade 

para essa turma evoluir. Sempre quis fazer alguma coisa, sempre quis organizar essa 

turma, sempre quis colocar essa galera pra frente. Mas não sabia como (PAM, 27 

anos, LPJ). 
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Tamires tem 28 anos, é solteira, formada em História pela UECE e atualmente faz 

sua segunda graduação em gastronomia pela UFC. Faz parte da Coordenação Nacional do 

Levante. Atualmente não trabalha, mas recebe uma ajuda de custo do LPJ para ficar à 

disposição do Movimento. O caminho que leva Tamires para o LPJ também é atravessado 

pelos movimentos coletivos que ela encontra na universidade. 

 

Eu entrei na universidade em 2009 no curso de história na UECE, Universidade 

Estadual do Ceará, e ao longo de 2009, comecinhos de 2010 fui me aproximando do 

movimento estudantil, já tinha alguns germes, pode-se dizer assim, da organização. 

Existia coletivos mais específicos da universidade e eu acabei me aproximando de 

um coletivo chamado Canto Geral, que era formados por estudantes da UECE de 

vários cursos, entre eles o curso de história, onde eu conheci várias pessoas, 

inclusive, que vieram compor o Levante depois (TAMIRES, 28 anos, LPJ). 

 

Durante a entrevista Tamires destaca a força que a juventude organizada possui, 

salientando que a juventude sempre tem se organizado.  

 

A juventude é um setor importante na sociedade, que está na ponta de lança na 

retirada de direitos. Num processo de crise como esse, por exemplo, a juventude 

sempre... e é um setor que por si só se organiza, a gente juventude organizada em 

organizações políticas mas a juventude se organiza em torcida organizada, em 

coletivo de igreja, grupo de música, enfim. Então, é um setor que já tem esse tino 

para organização (TAMIRES, 28 anos, LPJ). 

 

As trajetórias narradas acima, demarcam o percurso que levam as jovens 

militantes até o LPJ está fortemente atravessado pelas experiências escolares e universitária, o 

que indica que, 

 

No próprio convívio universitário, o estudante tem condições para elaborar uma 

representação adequada de si e dos papéis que deve desempenhar. Enquanto 

estudante, é capaz de reconhecer com maior êxito do que o jovem em geral, o 

sentido do vinculo da sua camada de origem as camadas dominantes e de percebê-

los como obstáculo a concretização do seu projeto de carreira. É claro que esse passo 

é apenas o momento inicial do processo de engajamento na ação prática, processo 

esse que, muitas vezes, não se consuma e que tem graus diversos de objetivação 

(FORACCHI, 1965, p. 224). 

 

A aproximação, a escuta e os discursos das trajetórias dos jovens militantes que 

estão compondo o LPJ me colocam no desafio, a todo momento, de buscar compreender os 

sentidos atribuídos por eles acerca da sua formação, da ação política, da inventividade que 

buscam ao arriscar e vivenciar o extraordinário de sua condição juvenil; mais ainda, essa 

pesquisa me coloca a responsabilidade de entender os sentidos que os/as jovens anunciam de 

serem jovens dentro de um Movimento Social sobre juventude. 

Nesse caminhar, estou cada vez mais convencida de que, mesmo sendo jovens, 

pertencentes a mesma organização, não existe propriamente uma juventude, mas várias, 
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definidas e caracterizadas de acordo com as vivências, situações e identidades sociais e ainda 

outros marcadores tais como: os econômicos, sociais, sexuais, culturais, de gênero, 

territoriais, escolares, étnico raciais, religiosos.   

Desse modo, a juventude não é tida como uma categoria homogênea, visto que 

existem diversos modos de ser jovem, “Eis por que abordamos expressamente a 

multiplicidade das concepções de vida, no âmbito dessa geração, e não uma característica 

universal da geral” (WALTER, 1968, p. 23).  

Construir uma discussão em torno da juventude do ponto de vista epistemológico 

é movimentar-se em um terreno ambíguo de conceituação. A contribuição de Bourdieu (1983) 

com seu texto intitulado “A juventude é apenas uma palavra” se torna cada vez mais atual, 

quando em nossas pesquisas nos dispomos a olhar, prestar atenção e escutar os sentidos que 

os/as jovens atribuem à sua condição juvenil, na qual nos mostram a necessária relatividade 

histórica e social desse ciclo da vida.  

Para além de um marcador etário, uma fase de vida, como destaca o autor, não se 

pode reduzir a compreensão de juventude como uma coisa em si (fator etário), mas que 

precisa ser compreendida em seus relacionamentos entre diferentes classes de idade, grupos 

sociais, entre outros. 

 

A juventude é uma categoria homogênea e heterogênea ao mesmo tempo: 

homogênea quando a comparamos com outras gerações, incluindo aí o recorte 

etário, e heterogênea quando é examinada como conjunto social, com características 

que diferenciam os jovens uns dos outros (PAIS, 2003, p. 44). 

 

Quando observo a pluralidade de jovens que constituem o LPJ percebo a condição 

juvenil ser expressada/vivenciada de modos tão múltiplos como as cores de sua pele, os tons 

de seus cabelos, pelo modo como se relacionam com seus corpos, que engajam movimento ao 

seu estar no mundo. No discurso de Tamires, por exemplo, ela ressalta que o LPJ tem buscado 

construir o movimento a partir da diversidade de coisas que a juventude sabe fazer. 

 

A gente vem desenvolvendo muito, aprofundando muito, de aproveitar coisas que a 

juventude tem por ela mesma, que é a animação, a emoção, o uso da arte, elementos 

que atrai a juventude. Fazer política a partir de coisas que a juventude gosta, que a 

juventude faz, que a juventude já se organiza em torno, como grafia, Hip Hop, como 

os antigos grupos de suingueira, as muitas tribos da juventude (TAMIRES, 28 anos, 

LPJ). 

 

Sales (2010) traz um interessante olhar acerca de como os jovens têm feito 

política, e assim conclui que política é, para os jovens, experimentação. 

 

Quando observei o agir e pensar dos jovens, conclui que a política é construída no 

processo de luta. Por isso está sempre se reelaborando, é sempre da ordem do 
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coletivo, diz respeito a diversas formas, canto, dança, teatralização, fala, discurso, e 

a diversos espaços (rua, praça, acampamento, movimento, fórum, curso, encontro, 

show, programas de rádio, festas, teatro) (SALES, 2010, p. 162-163). 

 

Do mesmo modo, SOUSA (1999) coloca que em sua criatividade e invenção 

social os jovens realizam política, uma vez que sua lógica de ação não era, desde quando fez 

seus estudos, mais no campo do discurso, mas sim do visual. 

Todos esses elementos são utilizados pelos/pelas jovens do LPJ, conforme 

descreveu a jovem Tamires e as pesquisadoras, enquanto recursos e ferramentas para construir 

um modus operandi em torno do fazer político, contudo, no caso do LPJ, eu observei que 

eles/elas agregam elementos do seu tempo que estão relacionados à apropriação das mídias 

digitais, por exemplo, 

 

As experiências sociais e os símbolos culturais que modelam as vidas e as 

identidades juvenis contemporâneas não são apenas mediados pela palavra, em 

conversas presenciais face a face. Essas experiências e símbolos são também, hoje 

mais do que nunca, partilhados através de imagens e em meios sociais de grande 

amplitude como o ciberespaço (FERREIRA, 2017p. 22). 

 

Além das mídias digitais, trazem elementos de agitação e propaganda, da 

batucada, demarcando bem seu modo de fazer que envolve o corpo, ritmos, danças, 

coreografias e grito de guerra. A linguagem é outro elemento importante que merece 

destaque. A linguagem expressa uma relação direta com a juventude em seus contextos 

sociais, mantendo os territórios vivos também pela via da expressão linguística. Esse 

elemento demarca uma postura que valoriza um campo de atuação política a partir dos que 

vêm de baixo, dos que estão às margens, seja do ponto de vista social, econômico, geográfico 

e cultural.  

Dessa forma o LPJ pressiona um olhar diferente não só aos jovens, mas aos 

jovens que vivem em territórios fora do centro. Quando, em suas atividades, o Movimento 

redireciona o olhar para ver o periférico de outra forma, identificando potência e resistência 

por meio do saber fazer juvenil, que está articulado com suas expressões artísticas e culturais, 

contribui e dá visibilidades aos jovens, e estes por sua vez, se sentem valorizados, 

reconhecidos pelo que são; a autoestima se eleva e ali, dentro do coletivo eles aprendem e 

acreditam que outra sociabilidade é possível, na qual o respeito, o afeto, os laços de 

solidariedade alcança um lugar no mundo. 

Não se trata de afirmar que no LPJ só existam aspectos positivos, mas de 

reconhecer que dentro do movimento os/as jovens encontram um espaço mais fluido, menos 

rígido e engessado, no que se refere à possibilidade de expressar a sua condição juvenil e de 
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usufruir um pouco mais de liberdade para ser jovens, no plural. Dentro do LPJ é permitido 

acreditar num “pouco de possível”.  

O Carlos, mais conhecido como Moleque, tem 31 anos, faz parte da frente 

territorial, concluiu o ensino médio e atualmente está estudando para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), pretende cursar gastronomia, é solteiro, mas tem uma filha de seis 

anos. O Moleque iniciou sua vida na militância desde cedo, é curioso o modo como ele inicia 

sua trajetória de militante e o motivo pelo qual ganha esse apelido. 

 

Então, o apelido é até engraçado, todo mundo pergunta, a grande incógnita disso é 

porque eu era muito calado, não era pela molecagem. Quando eu comecei na 

militância com 14-15 anos eu era uma pessoa muito calada e quando eu entrei na 

militância tinha que vigiar meu irmão, então não era pra mim militar, tinha um 

irmão que dançava e tal e precisava ficar de olho nele como irmão mais velho e eu 

era muito calado, perguntava meu nome e eu não respondia, então costumou chamar 

de Moleque e ficou até hoje, fazendo jus agora, um pouco Moleque. 

 

Do cuidar do irmão, Moleque se descobre militante, passa a fazer parte do 

Movimento Hip Hop, o MH2O. 

 

A questão da minha militância foi para vigiar meu irmão, uma vez eu passei na rua e 

vi meu irmão com uns caras e tal, com umas pessoas que dançavam, uns conhecidos, 

hoje amigos, meus formadores políticos e eu cheguei em casa e falei, como eu era 

uma criança muito quieta, uma pessoa muito calada, então eu não conhecia muito a 

rua, e cheguei em casa e falei pra minha mãe que meu irmão estava com uns 

vagabundos e nisso minha mãe me deu uma tarefa, que era cuidar do meu irmão e 

desse cuidado que eu precisava ter com meu irmão, 6 meses depois eu já era 

coordenador de um núcleo, uma célula, de um Movimento que se chamava MH2O, 

Movimento Hip Hop organizado, inclusive em âmbito nacional. E isso foi se dando 

a minha militância já nesses seis meses como coordenador, o processo de formação, 

nesse movimento era mais de formação cultural, porque como era um Movimento 

mais periférico, era um Movimento mais de cultura (MOLEQUE, 31 ANOS). 

 

Ser militante para os/as jovens significa companheirismo que transborda os 

espaços das reuniões, mas que se estende para a vida. “O primeiro principio do militante é se 

preocupar com o outro, se estar bem, se está alimentado” (Moleque, 31 anos). 

 As experiências e o contato com outros Movimentos Sociais anteriores e 

coletivos juvenis também se constitui em um caminho que leva os/as jovens até o LJP. Eles 

chegam por um desejo pessoal de se organizar, pelo interesse e por uma relação individual e 

coletiva que estabelecem uns com os outros, que se expressa no cuidado, no companheirismo, 

na busca pela afetividade, nos laços de solidariedade e desse modo constroem o sentido 

político de sua ação concreta sobre o mundo. 

A cultura é um mecanismo que atrai os/as jovens para o movimento e os mantêm 

organizados em coletivo. O jovem Moleque revela que para ele sua inserção foi possível a 
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partir do seu saber fazer cultural juvenil.  Aqui a cultura é vista como campo da resistência e 

utilizada como possibilidade de ato político. 

 Sales (2010) em seu trabalho de Tese de Doutoramento afirmou que os jovens 

continuam, aliás, eles nunca pararam de se movimentar e realizar política. Em seu trabalho, 

intitulado “Criações coletivas da juventude no campo político”, realizado com jovens rurais, a 

pesquisadora afirmou que um novo tipo de política com um novo tipo de representação era 

desenhado pelos jovens no Assentamento, em que a dimensão artística e cultural era o cerne 

do agir político da juventude investigada: 

 

A participação política dos jovens é expressa através de diversas formas de 

associações, grupos e movimentos sociais. Esse novo sentido de pensar e de fazer 

política, utilizando outros dispositivos, [...] cria possibilidades de ultrapassar o que 

está preestabelecido, moldado, para investir no domínio de si, na sua autonomia para 

poder explorar todo o seu potencial (SALES, 2010, p.31). 

 

Durante a entrevista o Moleque diz: “E aí eu me inseri através do grafite, da dança 

e fui perpassando”.  Dessa forma, os jovens vão encontrando naquilo que eles sabem fazer um 

sentido para os seus saberes, para a sua experiência vivenciada no seu lugar, seu território, e 

com isso passam a ser produtores de sua história. Uma história dos que vêm de baixo 

(ZIBECHI, 2015), mas que persistem na luta pela sua existência, pela preservação de sua 

cultura e dos seus modos de vida ligados a outros valores e relações para além do que é 

estabelecido.  

A partir das expressões culturais e artísticas, como o Rap, a poesia marginal, a 

dança, a música e o teatro, os/as jovens se expressam e se anunciam enquanto sujeitos 

portadores de cultura, resistência e criação de uma cultura juvenil que pulsa e traz a marca dos 

seus territórios de vida, de existência e produção de saberes. 

Tirelli (1999) afirma que enquanto houver juventude, haverá o encontro, ainda 

que seja para lamentar as impossibilidades. Nesse trabalho, afirmo que o encontro realizado 

pelos jovens dentro do LPJ é para construir/pensar as possibilidades. Isso porque o trabalho 

revela que sempre haverá os que resistem e de diversas formas. Grupos sociais em que a 

esperança sobrepuja o medo, a opressão, o vazio em meio ao caos urbano e a inexistência de 

um Estado como regulador da sociedade, onde a realidade passa também a ser o campo de 

possibilidades para a resistência e a criação coletiva. 

Se a realidade pode ser também espaço de criação e resistência, eu penso que 

dentro do LPJ, as três frentes têm se empenhado em desenvolver atividades e criar entre os 

jovens um olhar diferenciado/outro sobre as suas realidades. Dentre essas possibilidades, o 



136 

 

 
 

LPJ vai buscar nos Saraus, que será detalhado em outro capítulo, um espaço para os jovens 

pensarem e vivenciarem seus territórios, sobretudo o periférico, de outra maneira.  

Rogério Chaves, conhecido como Babau, tem 29 anos, solteiro/separado, 

estudante de graduação em Serviço Social por uma universidade privada, compõe a 

coordenação estadual do LPJ aqui no Ceará. Babau é filiado à Consulta Popular. A primeira 

experiência do Babau em um movimento social foi com o MH2O. 

 

Eu venho do MH2O, vinha do movimento hip hop, passei 20 anos basicamente 

dentro do movimento e era um movimento de jovem e eu conhecia toda a galera que 

estava organizando o Levante, o Levante estava num processo embrionário meados 

de 2012, 2013. (BABAU, 29 anos, LPJ). 

 

Sobre sua chegada ao Levante, Babau conta que é a conjuntura de 2013 que 

aproxima ele desse novo Movimento que começava a surgir no Ceará. 

 

Só em 2013 nas jornadas de junho que nós nos encontramos nas lutas e a partir desse 

momento a gente começa a conversar e já havia dois anos o convite pra mim entrar 

na consulta e eu acabo indo para a consulta porque a direção da consulta tem uma 

deliberação de levar sua sede, sua secretaria para a periferia. Não fazia sentido ficar 

no Benfica porque as instituições foram derrubadas naquele movimento em 12 de 

julho, em 2013 nas jornadas de julho. E a partir daí tinha uma tarefa de construir 

algo urbano, vim para a periferia, construir, organizar o povo. E eu desde já dizia 

que não tinha mais idade...não era jovem, não tinha idade e nem disposição e mesmo 

assim, quando me dei conta já estava dentro do Levante e construindo, formulando a 

frente territorial. Partir também um pouco da Serrinha, um pouco do Rio Grande do 

Sul que a gente começa a pensar a frente territorial, começa a ter uma confluência de 

ideias, com o próprio PH, o Leidiano fazendo essa síntese e aí estou até hoje dentro 

do movimento. Mais foi a partir da jornada de junho que eu reencontro esses 

camaradas que já militavam na UECE dentro do movimento estudantil em 2005, 

2006, 2008... tudo (BABAU, 29 anos, LPJ). 

 

A narrativa de Babau traz duas questões interessantes. Uma da relação que existe 

entre a conjuntura de 2013 com o processo de afirmação/constituição do LPJ. As jornadas de 

junho, como ficaram conhecidas, retomam um lugar ou mesmo uma discussão acerca dos 

movimentos juvenis que, até o momento, só tinham conquistado visibilidade os que 

ocorreram em várias partes do mundo em 1968 (SCHERER- WARREN, 2014), e no caso do 

Brasil, as que tinham sucedido “na campanha pelo impeachment de Collor em 1992 e na 

Campanha pelas eleições diretas em 1985, ainda sob a ditadura militar” (ANTUNES, 2015, p. 

37). 

A segunda questão envolve o interesse de construir um movimento de juventude 

urbana voltado também para a periferia, para os jovens da periferia. E aqui penso que existe 

um elemento muito particular acerca da compreensão de movimento que o LPJ se coloca. 

Para Zibechi (2015) a periferia tem sido colocada tanto pelos governos de 

esquerda, como pelos de direita, como lugar/território de problemas e por isso o controle 
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sobre os pobres urbanos é o objetivo mais importante definido tanto pelos governos, quanto 

pelos organismos financeiros globais e as forças armadas dos países. 

 

As periferias urbanas concentram os setores sociais que desconectaram da economia 

formal e se converteram em territórios fora do controle dos poderosos. As elites 

tentam resolver esta “anomalia” através de uma crescente militarização destes 

espaços e, de maneira simultânea, aplicam modos biopolíticos de governar para 

obter segurança de longo prazo (ZIBECHI, 2015, p. 25). 

 

Contudo, o autor considera, diferentemente do que é colocado, que nas periferias 

reside, na verdade, parte da solução para os problemas da sociedade. Para eles, a população 

que vive nas periferias possui a capacidade de se converter em algo como “contrapoderes 

populares de baixo”. Quando o LPJ olha para os jovens da periferia acontece um movimento 

de ruptura acerca da construção das ciências sociais e boa parte do pensamento crítico sobre a 

realidade periférica. 

 

As categorias classistas, a confiança cega nas forças do progresso e a aplicação de 

conceitos forjados para outras realidades acabaram por distorcer a leitura desses 

espaços onde os setores populares oscilam entre a rebelião, a dependência para os 

caudilhos e a busca por favores do Estado. Insiste-se em considerar os bairros pobres 

como uma espécie de anomalia, quase sempre um problema, e poucas vezes como 

espaços com potencias emancipatórias (ZIBECHI, 2015, p. 26). 

 

Ao firmar sua sede na Serrinha, em um bairro periférico da cidade, o LPJ com 

todos os seus limites, demarca uma posição, que é a de pensar a periferia e os sujeitos que a 

compõem como pessoas que têm essa capacidade de ser potências emancipatórias, desde que 

se compreenda as suas “margens”, as lutas que são enfrentadas nas quebradas e favelas a 

partir de onde os seus pés pisam. 

 

Meu nome é Felipe Fladson, tenho 21 anos, atualmente sou estudante de história 

aqui na Universidade Federal do Ceará e faço parte do movimento estudantil que é a 

frente estudantil do Levante Popular da Juventude e sou militante do Levante há 2 

anos, vou fazer 3 anos esse ano. Sou solteiro, não trabalho atualmente, quero 

inclusive, mas não estou trabalhando ainda e vou me formar esse ano, espero entrar 

já no mercado de trabalho. Moro com minha mãe, irmão pequeno, tenho outros dois 

irmãos; minha mãe estudou só até o ensino médio, ela na verdade nem terminou o 

ensino médio, fez até o primeiro ano, por aí. Não é formada, mas já é aposentada e 

sou morador do bairro Mondumbim aqui de Fortaleza, mas eu nasci em Maracanaú, 

só depois que a gente veio morar aqui em Fortaleza. Eu não sou filiado a nenhum 

partido político (FLADSON, 21 anos).  

Fladson se insere nos processos de participação política dentro da Universidade, e 

isso ocorre no contexto das greves em 2015. 

 

Eu acho que meu primeiro contato pelo menos com o Levante foi quando eu 

ingressei na UFC, na história, em 2015 teve a eclosão das greves federais, na época 

estava tendo lance do ajuste fiscal. Eu não tinha envolvimento com nada de política, 

eu vim do ensino médio e tal, não tinha envolvimento com isso. Aí chega essa greve 

no segundo semestre, comecei a participar das atividades de greve aqui da UFC, aí 
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tipo na universidade tem vários movimentos, partidos políticos, movimentos. E eu 

só era próximo do centro acadêmico, me chamavam para fazer as atividades e aí eu 

participava das atividades (FLADSON, 21 anos, LPJ). 

 

Para além do Movimento Estudantil na universidade, ou mesmo da escola 

secundarista, personificada com a referência do professor e as experiências dos/das jovens em 

outros Movimentos Sociais fora da universidade, os/as jovens, em seus discursos não deixam 

de apontar que outro caminho que os encorajam a participarem do LPJ são os amigos, o grupo 

de amizade. 

 

Durante a greve rolou o curso popular da juventude que foi na UECE, e eu tinha uns 

amigos que tinham entrado no Levante na época, que era o Crateús, na verdade João 

Pedro o nome dele, e o Ítalo Bezerra, que eram estudantes da história que eram do 

Levante, que ainda são até hoje, e na época me chamaram “vai ter uma atividade lá 

na UECE, sobre política, que é o curso popular, vamos” e aí era num fim de semana, 

acho que você deve ter ouvido falar. Aí eu participei desse curso popular que reuniu 

acho que 1200 jovens, aí é aquela coisa Ceará todo junto com o MST, tudo mais. Aí 

teve um momento que eu “cara, é isso aqui que eu quero estar” quando eu vi aquela 

juventude toda debatendo coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida e 

explicando o que ocorria na realidade eu via as peças se juntando ali (FLADSON, 

24 anos, LPJ). 

 

“O grupo pressupõe interações, identificações entre as pessoas, embora as formas 

de afiliações e contatos diferenciem entre si. Não haveria sociedade se não existissem 

afiliações sociais entre as pessoas, quer na forma de grupos, associações, organizações ou 

agregados sociais” (PAIS, 2008, p. 208).  

Com isso, observa-se que os jovens estão inseridos num processo de múltiplos 

pertencimentos influenciados pelas suas experiências com os outros, com a 

escola/universidade, com a família, com o grupo de amizade, com movimentos culturais não 

institucionalizados e com o contexto social em que estão inseridos. Os seus processos 

educativos e no caso aqui abordado, as suas trajetórias de jovens militantes, apontam para 

direcionamentos diversos dependendo de cada percurso.  

Essa condição de jovem militante é também cercada de responsabilidades e 

conflitos, ser jovem e militante é diferente de ser apenas jovem, uma vez que os jovens 

militantes do LPJ carregam consigo a responsabilidade de construir uma ética militante, ou 

mesmo uma disciplina militante que vem acompanhada de muita dedicação e exemplo para o 

coletivo. Um dos jovens colocou que a militância é antes de tudo uma condição em que o 

jovem se coloca como educador, aberto ao exercício da crítica e da autocrítica, da tarefa 

permanente de superação dos desvios. Que desvios juvenis seriam esses?  
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Sales (2010) lança a discussão sobre a composição da militância dentro do MST 

em seu trabalho de doutoramento. A pesquisadora ressaltava os elementos da disciplina, do 

controle e da vigilância em relação à militância juvenil dentro do MST. 

No caso do LPJ, como é um movimento de jovens e organizado por jovens, 

observei uma relação um pouco mais livre, flexível em relação a essa construção do militante. 

Mas, isso ainda é uma linha muito tênue no que diz respeito a essa discussão, conforme bem 

disse o jovem sobre a “superação dos desvios”.  

Ainda assim, pude observar certa liberdade nos comportamentos entre as 

lideranças, que apontam para uma autonomia no modo como se vestem, discursam, e se 

relacionam com os demais jovens. Essa autonomia, garante aos jovens construírem seus 

próprios valores, estilos e projetos de singularização, rompendo, ainda que parcialmente, com 

os modelos rígidos e dominantes sobre a condição/construção do jovem militante.  

Nesse movimento de ora produzir novos valores, linguagens, performances, ora 

serem capturados pelos modos de homogeneização que diz como é ou deve ser um/uma 

militante, os/as jovens buscam nas “mil maneiras de caça não autorizadas” (Certeau, 2010), a 

reinvenção de suas práticas e das suas ações concretas de existência e resistência para a sua 

condição juvenil e militante dentro do LPJ. 

Assumir essa condição de jovem militante é sempre recoberta por muitos 

conflitos, uma vez que lhes são apresentados a responsabilidade de conciliar papéis (ocupar 

cargos, viajar sozinhos), que se misturam com os papéis próprios do mundo adulto. Embora a 

condição juvenil seja entendida como um momento da vida em que os sujeitos podem, ou são 

autorizados pela sociedade a cometer “erros”, terem uma vida mais livre e despreocupada, no 

caso dos jovens militantes é possível observar uma combinação dos papéis juvenis com os 

papéis de adulto (mais rigidez e obrigações).   
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4 A FORMAÇÃO DO LPJ NA TEORIA E NA PRÁTICA: O QUE DIZEM E 

APRENDEM OS/AS JOVENS MILITANTES 

 

Assim como um rio que só chega ao mar depois de ter recebido outros rios pelo 

caminho, eu só pude realizar esse percurso de pesquisa devido a solidariedade de encontros 

com os/as jovens que compõe o LPJ e se dispuseram a me ajudar nessa caminhada de 

encontros entrelaçados. Nesse encontro de “rios”, o trabalho de pesquisa foi se fazendo, 

misturando, aumentando a dimensão, deixando de ser só, tornando-se outros. 

Ao navegar sobre as águas desses rios, vi a possibilidade de transformação em 

mim durante esse processo de investigação, mas sobretudo vi nascer a boniteza de encontrar 

no processo de continuidade, a capacidade/oportunidade em estar à vida inteira aprendendo, 

trocando, desembocando e assim se transformar em outros rios. 

No encontro com outras águas entrei em contato com uma pluralidade de modos 

de ver, sentir e compreender, acionada pela condição juvenil que me era revelada. Como 

pesquisadora, me vi avançar, ampliar o olhar sobre o fazer-se pesquisadora na pesquisa com 

os/as jovens.  

Os/as jovens do LPJ me conduziram aos seus afluentes, dando-me águas fraternas 

que possibilitaram corpo a este trabalho. Durante esse percurso vivenciamos situações que 

vão além do ofício acadêmico, somos afetadas por outras tramas sociais, políticas, 

psicológicas e afetivas. Encontrei nessa pesquisa um rio que me fez viva, me manteve em 

movimento, me trouxe ânimo para continuar acreditando que no encontro com outros 

poderemos resistir às dificuldades, aos dias difíceis e criar redes de afeto, solidariedade e 

resistência. 

Para os/as jovens do LPJ a formação é um elemento importante no processo de 

constituição da condição de jovem militante. Nessa medida, são orientados por um processo 

formativo que parte do ponto de que “a cabeça pensa onde os pés pisam”. Com isso, 

assinalam que, para o movimento, o processo de formação é contínuo, e estar alicerçado pela 

perspectiva da indissociabilidade entre a realidade social, que os jovens vivenciam, tanto 

micro como macrossocial, e a teoria que eles acumulam dentro do LPJ.  

Dessa forma, o movimento do real é tomado como pano de fundo para entender os 

conceitos, as categorias. A teoria serve para iluminar a tomada de consciência dos/das jovens 

mediante a leitura da realidade. 
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Para gente a formação não é... é importante a gente ler, a gente estudar? É muito 

importante. Mas não é só isso. É o menino lá da periferia sentar e dizer “mano, a 

gente passa por isso, a gente vive isso e esse cara está dizendo tudo que a gente fala 

todo dia, tudo que a gente vive todo dia (FERNANDINHA, 24 ANOS). 

 

Essa “tomada de consciência” não é garantida pelo LPJ, mas ele possibilita, cria 

algumas condições para que os/as jovens militantes desenvolvam o pensamento crítico e 

reflexivo sobre a sociedade e seu papel no processo de mudança social. 

Diante disso, pretendo apresentar, neste capitulo, o processo formativo 

desenvolvido no LPJ. Para tanto, discorrerei acerca da matriz teórica adotada pelo 

movimento, uma vez que assinalamos que se trata de uma formação diferenciada da formação 

escolar. Por isso mesmo, os/as jovens tomam como perspectiva teórica o materialismo 

histórico dialético, defendida por Marx e Engels, na obra A Ideologia Alemã, na qual ressalta 

o pressuposto fundamental do seu método: 

 

 Os pressupostos de que partimos não são pressupostos arbitrários, dogmas, mas 

pressupostos reais, de que só se pode abstrair na imaginação. São os indivíduos 

reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tantas aquelas por eles já 

encontradas como as produzidas por sua própria ação. Esses pressupostos são, 

portanto, constatáveis por via puramente empírica (MARX; ENGELS, 2007, p. 86, 

grifos nossos). 

 

 Marx e Engels evidenciam que o pressuposto fundamental das suas análises é o 

mundo real, o concreto, e é a partir deste que abstraem e elaboram as categorias 

correspondentes. Nesse sentido, as categorias são abstrações da realidade, ou seja, capturam a 

lógica que existe na própria realidade. Sobre a realidade da juventude no Ceará, a jovem 

acrescenta: 

 

Na verdade a gente vai se adequando a realidade de cada local, como a gente vai 

disputar. Por exemplo, nas ciências sociais é muito fácil fazer um debate político, 

político mesmo. Sei lá, esse ano é ano eleitoral e a gente trazer possíveis candidatos 

para fazer um debate, isso dialoga com as ciências sociais. Só que por exemplo, se a 

gente chegar lá dança, na música, isso não atrai a galera. Então, por exemplo, se a 

gente fazer uma parodia de uma música, trazendo uma parodia mais politizada, isso 

agrega a galera. Então a gente vai se adequando para fazer uma construção política 

que seja politizada e que não perca o caráter da nossa ideologia que é uma ideologia 

marxista que traz todo esse histórico materialista, mas sem ser uma coisa muito 

fechada (CARLIANA, 23 ANOS, LPJ). 

 

A jovem ao colocar que, “mas, sem ser uma coisa muito fechada”, assinala que é 

possível realizar o processo formativo a partir da realidade, introduzindo outros elementos que 

vêm da arte, da cultura, do território e das experiências dos/das jovens, ou mesmo, buscando 

enxercar aquilo que eles/elas sabem fazer dentro de um arranjo mais lúdico e criativo. A 

criatividade é uma das diversas táticas utilizadas pelas juventudes em cada lugar e em cada 

tempo (DIÓGENES, 2009). É uma das marcas que os/as jovens do LPJ se apropriam para 
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tornar visível a sua capacidade de criar. Durante o trabalho percebi que o LPJ tem realizado 

um grande esforço no sentido de introduzir práticas pedagógicas, a partir da concepção das 

atividades educativas emancipatórias, incentivando, nos jovens, a formação para a 

emancipação humana. Sobre essa questão, Tonet (2016), afirma: 

 

Para que estas atividades tenham um caráter emancipador devem ter algumas 

características particulares. Em primeiro lugar, são atividades que contribuem para 

que as pessoas compreendam o processo histórico, desde as suas origens e 

fundamentos até os dias atuais, de modo que entendam que a realidade social é 

radicalmente histórica e social, isto é, que ela resulta apenas da atividade humana e 

não de potências divinas ou naturais. Um sólido compromisso com a emancipação 

humana supõe a convicção, racionalmente fundada, de que a história é feita 

exclusiva e integralmente pelos homens (p. 181). 

 

A pesquisa revela que mesmo diante dos limites, dada a estrutura econômica 

social capitalista na qual vivemos, ainda é possível encontrar experiências e produzir espaços 

em que a educação para além do capital pode ser realizada. Desse modo, afirmamos que 

encontramos dentro dos movimentos sociais o surgimento desses gritos de resistência.  

Enxergar que é possível construir uma formação na qual os/as jovens consigam 

marcar e se diferenciar socioculturalmente do modo modelo hegemônico é perceber que as 

grandes transformações não começam somente em cima e nem com feitos monumentais e 

épicos, mas em movimentos pequenos. 

Diante disso, Zibechi (2016), coloca que na América Latina existem formas de 

vida heterogêneas, não assimiláveis pelas hegemônicas que têm resistido a dominação, 

fortalecendo e aprofundando suas diferenças, 

 

Porque os povos do nosso continente resistiram a dominação, potencializando suas 

diferentes formas de viver e, portanto, de ser. Reciprocamente, a diferença social e 

cultural tem permitido aos setores populares e indígenas resistir por cinco séculos de 

dominação. Para tornar viável a resistência, tiveram que fortalecer e aprofundar suas 

diferenças para com a cultura e a sociedade hegemônica (p. 99). 

 

Com isso, este trabalho revela que, no interior da formação apresentada pelo LPJ a 

dimensão da continuidade, da possibilidade de se insistir em um futuro mais humanizado é 

real, uma vez que a educação se afirma como possibilidade de vivermos em um mundo 

verdadeiramente melhor. Diante das condições desumanizantes da sociedade, vivenciar 

experiências de aprender, tramar valores de solidariedade, de encontro e partilhar de realidade 

é uma oportunidade de viver uma educação que reforce a nossa condição humana. 

Nesse trabalho penso que à sua maneira os/as jovens estão encontrando formas de 

resistir, por isso traçam alternativas para a construção de uma sociedade mais solidária e com 
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mais justiça social buscando na formação e na interação uns com os outros um caminho 

possível.  

 

4.1 A Formação do LPJ no contexto da realidade educacional brasileira 

 

Nessa pesquisa, a formação escolar e o seu papel na vida dos/das jovens apresenta 

opiniões variadas, ora o relato dos/das jovens anunciam que a escola desconsidera e nega os 

sujeitos, assim como sua capacidade de transformação social, reafirmando a lógica dominante 

de reprodução das desigualdades sociais, em outros discursos a formação escolar é importante 

no processo de reflexão e criticidade dos/das jovens que receberam em suas escolas mediante 

seus professores, os primeiros inventivos para pensar na importância da organização social e 

coletiva para construírem uma sociedade mais livre e justa. 

De fato, como bem assinalou Tonet (2015) a educação vive uma encruzilhada, ou 

seja, ou ela contribui para a reprodução do capital e sua desumanização/alienação, ou para a 

construção de nova forma de sociabilidade,  

 

Ora a educação é um poderoso instrumento para a formação dos indivíduos. Mas, 

como já vimos, nas sociedades de classes ela é organizada de modo a servir a 

reprodução dos interesses das classes dominantes. Na sociedade capitalista isto é 

ainda mais forte e insidioso porque as aparências indicam que uma formação de boa 

qualidade é acessível a todos, enquanto a essência evidencia que tanto o acesso 

universal, quanto à qualidade não passam de uma falácia (TONET, 2015, p. 99). 

 

Partimos da premissa de que o capital não pode ser reformado ou mesmo 

corrigido. Por isso, uma formação que possibilite a construção de uma nova forma de 

sociabilidade só pode ser pensada dentro de uma nova perspectiva, ou mesmo a partir de 

atividades educativas que promovam a transformação da realidade social, no sentido de 

possibilitar aos jovens a superação e a transformação da sociedade burguesa. Como na 

sociedade capitalista não é possível uma educação para a emancipação humana dos sujeitos, 

falamos neste trabalho que os/as jovens do LPJ têm construindo movimentações em que é 

possível classificá-las como atividades educativas emancipadoras. 

 

O que são atividades educadoras de caráter emancipador? Entendo eu que todas 

aquelas que contribuem para que as pessoas tenham acesso ao que há de mais 

elevado no patrimônio cognitivo, artístico e tecnológico de que a humanidade 

dispõe, hoje (TONET, 2016, p. 181). 

 

Desse modo, penso no compromisso urgente que temos de enfrentar sobre a 

tematização da formação, uma vez que no meu entendimento, formação está diretamente 

vinculada ao modo pelo qual os/as sujeitos são orientados a olhar o mundo e a se implicarem 
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sobre o mundo. Dessa forma, a educação precisa ser discutida hoje, no contexto do processo 

de produção do capital, mas também no campo das disputas ideológicas na qual enfrentamos 

no cenário da educação brasileira. Todas essas questões expressam a importância da 

educação, sua função social, assim como suas possibilidades e os seus limites no que diz 

respeito ao seu papel ativo na luta revolucionária. 

Historicamente a sociedade brasileira sempre organizou movimentos e lutas pela 

educação, sendo lutas processuais que tem ocorrido dentro e fora das escolas e em outros 

espaços institucionalizados. “As lutas pela educação envolvem a conquista de direitos e são 

parte da construção da cidadania. São questões centrais envolvidas no estudo da relação dos 

movimentos sociais com a educação: a participação, a cidadania e o sentido político da 

educação” (GOHN, 2017, p. 85). 

Discutir os desdobramentos políticos da educação no contexto da sociedade 

brasileira, nessa última década, nos coloca diante da necessidade de pensar acerca dos 

movimentos de resistências (ocupações, greves) que têm mobilizado e organizado 

professores, alunos secundaristas, movimento estudantil e os movimentos sociais em defesa 

da educação. 

Diante das reformas do Estado sobre a educação, diversos sujeitos têm se 

levantado em defesa de um estado comprometido e responsável com a educação pública para 

a população. Nessa direção, os/as jovens têm assumido um papel importante na defesa e na 

luta por educação. Exemplo disso, foram as ocupações das escolas pelo Brasil no ano de 

2016. 

 

As ocupações de escolas em 2016 focalizavam dois protestos principais: contra a 

Medida provisória da Reforma do Ensino médio e ocupações contra a PEC 241 

(PEC 55- limita os gastos do governo Federal pelos próximos 20 anos. Elas 

ocorreram não apenas nas escolas de ensino médio, mas especialmente em 

universidades (GOHN, 2017, p. 100). 

 

As ocupações representaram um movimento importante para a educação e para os 

muitos jovens que se envolveram no processo de ocupar escolas e universidades pelo Brasil. 

Segundo o trabalho de Sales (2017, p. 02): 

 

Ocupar uma Universidade, uma Escola é um ato político que requer muito mais que 

ousadia, requer “táticas” e organização. Ocupar é também traçar um mapa, demarcar 

fronteiras, é construir e reconstruir seu próprio território. Esse território físico, 

dinâmico, subjetivo que comporta o cotidiano com todos os seus percalços, traz o 

individual e o coletivo, abriga um processo que confronta, defronta, afronta a todo  

momento. Em uma ocupação há vida, obstáculos difíceis de ultrapassar. 
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Essas ocupações foram realizadas devido às reformas e a implantação de 

propostas que reorientaram o sentido da educação, especialmente pela política de Escola sem 

Partido, também chamada de Lei da Mordaça. Essa medida neutraliza o papel da educação e 

do professor no espaço escolar. Essa proposta foi desenvolvida por: parlamentares de vários 

partidos (exceto os da esquerda), membros da bancada evangélica, entusiastas da ditadura 

militar, defensores da pena de morte e da “cura gay”, ideólogos do liberalismo e da 

privatização. 

 

Veiculado por meio de um sítio na internet desde 2004, o ESP ampliou sua 

visibilidade em 2014, com a tramitação de projetos de lei sobre o tema na Câmara 

dos Deputados e em alguns estados e municípios. Nesse período começaram a 

circular notícias de docentes sendo intimidados por notificações extrajudiciais, cujo 

modelo é fornecido no site do movimento, a fim de coibir a suposta “doutrinação 

ideológica” dos professores, incluindo o tratamento pedagógico de temas 

relacionados a gênero e sexualidade. Ao longo de 2015, o ESP alinhou-se a outras 

organizações de direita, como o Movimento Brasil Livre e o Revoltados Online, 

defendendo nas ruas e redes sociais o impeachment da presidenta Dilma Rousseff 

(FRIGOTTO, 2017, p. 05). 

 

O movimento ESP trata-se de uma medida antidemocrática e antiparticipativa que 

tenta silenciar visões de mundo divergentes reforçando a discriminação, a intolerância e o 

ódio entre a pluralidade de pensamento. 

 

Afirmar a laicidade da escola pública, bem como o pluralismo e a democracia, são 

tarefas fundamentais da escola contemporânea. Debater temas como a emancipação 

feminina, o racismo e a homofobia não pode ser considerado crime, muito menos 

abordar a história recente do país, na qual estão presentes movimentos de 

trabalhadores sem-terra e sem teto, Parada Gay, manifestações de rua contra a 

corrupção e até mesmo grupos minoritários que pregam a volta da ditadura militar 

ou uma escola na qual professores e alunos não podem expressar opiniões. 

(FRIGOTTO, 2017, p.27). 

 

No contexto dessas discussões o LPJ esteve presente em vários atos de rua, 

apoiando greves de professores, realizando escrachos, realizando intervenções de modo que a 

população compreendesse os verdadeiros motivos por trás dessas medidas. A reforma do 

Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), suscitou a mobilização de professores, pesquisadores, 

movimentos sociais, jornalistas e partidos de esquerda, uma vez que a Reforma tiraria do 

currículo escolar disciplinas importantes para uma formação crítica dos estudantes como 

filosofia, sociologia e história.  

 

As ocupações abrem um novo ciclo de lutas dos estudantes pela educação e 

demonstram que os jovens desta faixa etária querem participar, tem consciência das 

condições vivem nas escolas e de outras que tem direito, como merenda e educação 

de qualidade. Os protestos e ocupações das escolas em 2015/2016 deram voz aos 

estudantes não satisfeitos com o cotidiano do sistema escolar vindo a público 



146 

 

 
 

inúmeras mazelas que são indícios da baixa qualidade da educação pública no país 

para o ensino básico. (GOHN, 2017, p. 102). 

 

Essas reformas, de “negação do pensamento crítico”, interferem ainda no papel do 

professor em sala de aula, reduzindo sua autonomia e liberdade; além disso, desqualificam a 

profissão docente no momento em que estabelece a discussão do “notório saber”, ou seja, que 

a profissão docente pode ser exercida por qualquer tipo de formação, negando, nesse aspecto 

as “competências, as habilidades e os conhecimentos necessários para realizar a profissão e o 

fazer-se professor/docente (NÓVOA (1995);TARDIF (2002)). 

 

A concepção de escolarização promovida pelo ESP aponta que a escola deve 

transmitir o “conhecimento neutro”. O professor não deve educar, mas instruir; não 

falar sobre a “realidade dos alunos”, pois todas as leituras sobre a realidade contêm 

avaliações políticas e, portanto, podem orientar as “ideologias” dos estudantes 

(responsabilidade dos pais); e não mobilizar ou tratar de valores de qualquer 

natureza no espaço escolar. Como estratégias discursivas, o movimento desumaniza 

professores, os quais contaminariam as escolas brasileiras com suas visões de 

mundo “petistas”, “petralhas” ou “esquerdistas” e recheadas com “ideologia de 

gênero”. O professor precisa então ser fiscalizado, controlado e denunciado para 

evitar que aprisione os estudantes, sua audiência cativa. Segundo Penna, o Escola 

sem Partido tem propalado medo entre os professores, os quais se sentem 

perseguidos e assediados nos seus espaços de trabalho (FRIGOTTO, 2017, p.144).  

 

Com o avanço dessas medidas, defendidas por grupos de direita, setores religiosos 

e conservadores
50

, passamos a vivenciar um processo de retrocesso na educação e em toda a 

sociedade brasileira. As lutas por um país mais democrático, participativo e que respeite a 

pluralidade e a diversidade cultural passou a ser ameaçada. Com isso, se instaurou o ódio na 

política e ao pensamento progressista, dando espaço para o acirramento das classes e a 

afirmação de um comportamento racista e antidemocrático na sociedade brasileira.  

Pensadores importantes no campo da educação, como Paulo Freire, que defende a 

importância da educação no processo de libertação dos sujeitos, assim como da educação 

como lugar para se construir um pensamento crítico têm sido massacrados e rejeitados por 

esses grupos.   

Contrariamente a esse contexto, dentro do LPJ, em seus espaços de formação, 

autores como Paulo Freire, Gramsci, Lênin, Marx e outros pensadores críticos que 

estimularam o pensamento crítico das classes trabalhadoras tem assento prioritário em seus 

debates e análises. Além desses, autores menos conhecidos e que foram importantes na 

                                                           
50

 Ideologia política e social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da 

civilização. Por algumas definições, os conservadores procuraram várias vezes preservar as instituições, incluindo a 

religião, a monarquia, o governo parlamentar, os direitos de propriedade e a hierarquia social enfatizando a 

estabilidade e a continuidade. 
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formação da história do Brasil são reconhecidos pelo Movimento em seu processo de 

formação, conforme demonstrarei nos discursos dos jovens ao longo desse capítulo. 

No que se refere à discussão acerca da formação, este trabalho aponta para o 

desenvolvimento de “Atividades Educativas Emancipatórias”
51

 vivenciadas e produzidas 

dentro do LPJ que caminha para uma educação transformadora da vida e da realidade social 

dos/das jovens militantes. Desse modo, para compor esse capítulo, dissertarei especificamente 

acerca de três atividades de formação desenvolvidas pelo LPJ, são elas: a Escola Emerson 

Pacheco, o Curso Realidade Brasileira e o Estágio Interdisciplinar de Vivência. 

 

4.2 “A Escola
52

 de Formação de Militantes Emerson Pacheco 

 

No intuito de compreender o processo de formação do LPJ e dos processos 

educativos que os jovens têm elaborado para desenvolver a ação política, percorri um longo 

caminho de inserção no campo em contato com os/as jovens que compõem o Movimento, 

assim como um diálogo com leituras que me ajudaram no processo de composição das 

análises. 

A formação é um elemento importante que atravessa todos os espaços e atividades 

realizadas pelo LPJ. Ela está articulada com a dimensão organizativa e da ação coletiva, de 

modo que esse tripé (formação, organização e ação) desenvolva nos militantes a ação política. 

Nesse sentido, a escola de formação Emerson Pacheco surge como um espaço em que os/as 

jovens militantes possam se reunir, estudar e desenvolver o pensamento crítico e reflexivo 

sobre a realidade. Para Gohn, 2013: 

 

 Ao aprender simultaneamente a ler e a pensar criticamente, o indivíduo desenvolve 

o hábito de pensar a prática; os indivíduos aprendem a dizer o que pensam, o que 

desejam, o que sonham e o que aspiram, para si e para seus entes sua comunidade, 

seus pais, etc. O processo de conscientização que está implicado nesta nova 

realidade possibilita aos indivíduos e grupos vislumbrarem um mundo com 

liberdade, justiça e igualdade. Esses sujeitos percebem, via o confronto entre o 

sonho e a realidade, que vivem um cotidiano que é o oposto do que vislumbram. A 

dura realidade das desigualdades apresenta-se como o campo de ação a ser 

transformado, pois se conscientizam de que essas desigualdades são construídas 

cotidianamente nas relações que ocorrem no plano econômico, no mundo da 

produção propriamente dita, e no mercado financeiro em geral (p. 37). 

 

                                                           
51

 Termo usado por Ivo Tonet (2016). 
52

 O termo Escola é usado pelo LPJ para designar a formação/curso que ocorre em determinado período, sendo uma 

etapa obrigatória para todos os/as jovens militantes. Essa denominação escola, não é no sentido literal da palavra, 

mas uma etapa/curso de formação mais sistematizado e intenso que carrega o nome do jovem Emerson Pacheco. 
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Emerson Junior, popularmente conhecido como o Pacheco, foi um jovem 

militante do LPJ do Ceará, morador de um bairro da periferia de Fortaleza, Planalto Airton 

Senna. A escola recebe o nome do jovem devido ao interesse do movimento em homenageá-

lo e manter a memória viva desse jovem militante, que foi assassinado a tiros em maio de 

2016.  

 

A Escola Emerson Pacheco foi formada... Emerson Pacheco inclusive foi militante 

do Ceará, assassinado, foi uma perda assim. O Ceará é um dos estados que mais 

perdemos militantes, assassinados mesmo. E o Emerson Pacheco foi num momento 

de fragilidade do Levante, todo o Levante do Brasil inteiro sentiu muito pesado, 

porque ele já era um militante que ia para as nacionais... muito jovem, 18-19 anos, 

por ai, em 2015. No ano de 2015 mesmo a gente pensou a escola, numa reunião da 

coordenação nacional a gente... claro, com muita ajuda da galera da consulta 

popular, MST, todos esses campos políticos que a gente já citou várias vezes, que a 

gente cita sempre. Mais a gente começou a formular essa escola de formação, 

porque a gente entende que todas as nossas práticas formam a juventude, mas a 

gente precisa formar com alguma referência. E a gente não quer um monte de 

militante com 14-15-19-21 anos sair imitando o capital por ai, a gente não precisa 

disso (BABAU, 30 anos).  

 

A escola Emerson Pacheco existe em todos os Estados em que o LPJ está 

organizado, de modo que todos/as os/as militantes do LPJ possam ter a oportunidade de 

adquirirem uma formação militante conforme o movimento tem desenhado. A partir da 

formação na escola os/as jovens têm a oportunidade de estudarem autores, categorias, 

conceitos importantes para manter a organização e a luta viva, assim como para a constituição 

do ser militante.  

Dentro da escola, os/as jovens aprendem a partir da discussão teórica de textos, 

indicação de leituras, mediado por um jovem que detenha maior maturidade no assunto 

apresentado. Com isso o movimento incentiva a formação de seus próprios intelectuais, com 

destaque para os/as jovens, construindo, entre eles, uma relação de autoafirmação (ZIBECHI, 

2003).  Nesses espaços, existe tempo para o estudo coletivo, em grupos, de modo que o 

conhecimento e as dúvidas são socializados coletivamente. Ao se apropriarem desses espaços 

e práticas na condição de jovem militante, eles/as projetam caminhos, saberes e elaboraram 

táticas (CERTEAU, 2014).  

As etapas da formação na escola são realizadas através de módulos e cada estado 

tem autonomia para definir o período e a melhor proposta pedagógica considerando as 

especificidades de sua região/Estado e dos/das jovens. De modo geral, a escola procura 

desenvolver uma metodologia dialógica, participativa e aberta aos interesses dos/das jovens 

militantes. Durante uma das entrevistas o jovem definiu o que seria o método da escola 

Emerson Pacheco.  
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Então o método simples da linguagem porque tinha gente do campo e da cidade e da 

universidade e gente da periferia. Então como eu vou falar do socialismo e o cara 

compreender. Então o método era fundamental de passar informação. O método na 

linguagem (BABAU, 30 ANOS). 

 

A dimensão da linguagem foi sempre algo que me chamou atenção nos espaços 

organizados pelo LPJ. Observei nesse trabalho que o movimento mantinha esse cuidado em 

buscar o jeito mais direto e simples de realizar as análises de conjuntura e as formações, de 

modo que os jovens de cada frente compreendessem o que estava sendo colocado. Nesses 

momentos observei a dimensão do respeito e da preocupação no acolhimento aos diversos 

jovens que se reúnem durante os eventos. Apresento no quadro abaixo a estrutura da formação 

organizada pelo LPJ. 

 

Quadro 3 -  estrutura da formação organizada pelo LPJ 

ETAPAS TEMAS OBJETIVO 

I etapa Quem somos? Conhecer o movimento e sua história; 

II etapa Em que mundo vivemos? Analisar e discutir a sociedade brasileira numa 

perspectiva macrossocial; 

III etapa Como nos organizamos Discutir a organização e o trabalho de base do LPJ; 

IV etapa Como lutamos? Pensar e elaborar ferramentas de ação dentro do 

LPJ. 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Ceará, a escola de Militantes Emerson Pacheco foi realizada regionalmente, 

pois o LPJ percebeu que não seria possível realizar, em um mesmo momento, a formação para 

todos os militantes, dada as dificuldades financeiras, de espaço e tempo para reunir todos os 

jovens militantes. Essa formação ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 2017, 

durante quatro fins de semana consecutivos, um para cada módulo. A escola ocorreu no 

município de Caucaia, na qual os três primeiros módulos aconteceram em um auditório da 

secretaria de Educação do Município de Caucaia e o quarto no Sindicato dos trabalhadores de 

Caucaia. Como só foi possível realizar na escola nessa região, aqui no Ceará, os jovens que 

participaram foram apenas 15.  

Todo o evento foi realizado por meio de colaboração entre pessoas simpatizantes 

do movimento, assim como pela cooperação de outros movimentos e instituições que 

colaboraram de alguma forma com as refeições, material didático, espaço para estudo, 

dormitório. Devido a total falta de recursos financeiros, essa etapa de formação somente 

ocorreu pelo empenho e a colaboração dos/das jovens militantes e outras parcerias firmadas 

nesse período. 
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Os/as formadores foram os/as próprios militantes, os quais, no primeiro módulo, 

trouxeram como o Levante se organiza, estudando o modo como os movimentos se organizam 

no Brasil e o próprio LPJ, a história dos movimentos, princípios militantes, o trabalho de base, 

economia política, formação social do Brasil. 

Em cada módulo existiam duas coordenações por dia, de modo que os jovens 

pudessem experimentar a experiência de realizar relatório, sínteses dos conteúdos, etc. Para 

além disso foram introduzidas atividades mais criativas através de dinâmicas e à noite, aos 

sábados, aconteciam as noites culturais, momentos mais recreativos, livres, em que era 

possível exercitar o tempo para o lazer e o descanso. Ao falar da juventude, seja ela militante 

ou não, é interessante pontuar a dimensão da grupalidade e do papel fundamental que o lazer 

ocupa na vida dos/das jovens.   

 

A rua, a praça, a escola, a casa, a igreja, o transporte escolar são espaços onde 

encontramos jovens, mas quase nunca estão sozinhos(as), estão sempre em grupo. 

Mas esses grupos têm suas variações e, na sua heterogeneidade, há sempre 

experimentações de sociabilidade. No grupo, jovens afetam e são afetados(as) por 

seus pares. O grupo é também uma forma de compor-se, de formar novas relações 

ou de decompô-las (SALES, 2012, p. 02). 

 

Ainda que não estejam organizados em movimento social, ou mesmo em um 

coletivo, os/as jovens tendem a estar em grupos e dentro do movimento social essa 

característica é cada vez mais presente, o que nos faz pensar na importância de observar os/as 

jovens em suas relações de sociabilidade e de grupalidades. 

 Pais (2008) afirma que o grupo pressupõe interações, identificações entre as 

pessoas, embora as formas de afiliações e contatos diferenciem entre si. “Não haveria 

sociedade se não existissem afiliações sociais entre as pessoas, quer na forma de grupos, 

associações, organizações ou agregados sociais” (p. 208).  Para os/as jovens militantes, a 

dimensão do lazer também ocupa lugar privilegiado, uma vez que a condição de jovem 

militante não é tarefa fácil, as obrigações com o papel de militante ocupam muito tempo e 

estudo, assim como a busca em aprimorar a capacidade crítica e reflexiva. Desse modo, em 

todos os espaços tem o tempo para o lazer e as festas. Percebi que eles/as conseguem articular 

lazer, prazer, arte, criatividade e produzir significados às novas interações (SALES, 2014). 

 

O lazer se define positivamente no tocante às necessidades da pessoa, mesmo 

quando esta as realiza dentro de um grupo de sua escolha. Na quase totalidade das 

pesquisas empíricas, o lazer é marcado pelas busca de um estado de satisfação, 

tomado como um fim em si (DUMAZEDIER, 1999, p. 95). 

  

 Além disso, não podemos deixar de colocar que a juventude de modo geral é 

muito afetada pelos problemas sociais, pela discriminação, a falta de oportunidade e de 
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perspectiva de futuro, o que tem gerado dentro dos jovens militantes danos psicológicos, de 

baixa estima, repercutindo na continuidade do engajamento político juvenil, conforme relata a 

jovem, 

 

Às vezes a nossa turma está muito vulnerável no sentido mais psicológico, a turma 

às vezes está ruim, está na bad e aí a gente tem que procurar também esse auxílio 

para os nossos militantes, a gente precisa muitas vezes procurar redução de danos 

para a nossa turma aqui da periferia. Então, a gente vai trabalhando de acordo com a 

nossa realidade. Vamos promovendo debates sobre a questão urbana, a violência que 

a gente sofre todo dia, todos os direitos são negados para a gente. Então a gente 

busca trazer esses debates que cabem dentro da nossa realidade. (PAM, 27 ANOS). 

 

A fala da jovem expressa que os/as jovens sofrem, vivem problemas psicológicos, 

de baixa estima e tristeza. Isso revela que a juventude da periferia deseja outro lugar social, de 

modo que possam circular pela cidade, serem reconhecidos, terem acesso a trabalho e a 

cidadania. Em outra parte, a jovem coloca, 

 

A gente também debate sobre negritude, sobre as lutas das mulheres, a luta LGBT e 

ai a nossa juventude vai se identificando com essa luta. A nossa juventude vai se 

fortalecendo com esses debates. E ai a gente faz cines, passa filmes para que depois 

a gente possa está realizando um debate, quando a gente faz uma atividade maior 

que precisa de alimentação a nossa turma sai pelo centro da Caucaia e pede doação e 

ganha os alimentos. A gente divide as tarefas, quando tem lutas a gente está sempre 

a disposição de participar das lutas, dos atos, a gente vai, pega sol, pega chuva, mais 

a gente apoia as lutas, seja as lutas do campo, da cidade, dos professores, por 

moradia, da juventude, nós nos somamos em todas essas lutas (PAM, 27 ANOS). 

 

 Investir e incentivar no reconhecimento dos/das jovens no contexto das suas 

diferenças, tem sido um elemento importante na valorização e afirmação de cada jovem. 

Dessa forma, a luta dos/das jovens do LPJ se somam a outras lutas sociais e a de outros 

grupos, apontando para defesa de “mudanças sistêmicas, mudanças sociopolíticas e culturais; 

demandas no campo dos direitos humanos e políticas de empoderamento da cidadania” 

(SCHERER- WARREN, 2014, p.31).   

A narrativa da jovem revela ainda que o companheiro, as trocas e esforço em 

ajudar uns aos outros se manifesta em um trabalho importante realizado pelo LPJ.  Simmel 

(1983) afirma que a sociedade é movida de interações entre os indivíduos, surgindo essa 

interação a partir de objetivos e finalidades em comum, em uma relação de convívio um com 

o outro. Essa interação com o outro, que passa de uma forma individual para o coletivo, é 

denominada sociação. A sociabilidade é uma forma mais livre de viver a vida, livre de todos 

os conteúdos. Mesmo em encontros com objetivos definidos e específicos, existe a 

socialização e o prazer de estar uns com os outros, reunidos.  
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A forma como este processo de sociação se desenvolve passa a ser a 

sociabilidade, que ocorre quando os indivíduos passam a interagir, sempre a partir de 

determinados impulsos ou da busca de certas finalidades. 

 

A fome, o amor, o trabalho, a religiosidade, a técnica, as funções ou os resultados da 

inteligência não são, em seu sentimento imediato, por si só, sociais. São fatores da 

sociação apenas quando transformam a mera agregação isolada dos indivíduos em 

determinadas formas de estar com o outro e de ser para o outro que pertencem ao 

conceito geral de interação (SIMMEL, 1983, p. 166). 

 

Ao pensar os/as jovens do LPJ em seus espaços de sociabilidades, em suas ações 

coletivas, vem em mente a ideia de multidão em Negri (2005, p. 56), em que segundo ele 

“expressa o encontro de múltiplas identidades, que apesar das diferenças na política, 

cooperam tendo em vista o benefício de uma relação comum”. A sua condição econômica, 

social, territorial pode ser superada através do sonho de mudança, das experimentações 

artísticas, políticas que sozinho(a) não conseguiria. 

Mesmo diante das dificuldades, os/as jovens se mantêm nas atividades de luta. 

Além disso, observo uma preocupação do LPJ em ajudar a militância, investindo na 

autoestima, no reconhecimento de suas diferenças (étnicas, sexuais, sociais, culturais) como 

algo positivo que precisa ser assumidas e valorizadas por eles próprios. 

Durante o último módulo da Escola de formação Emerson Pacheco, o LPJ 

trabalhou/discutiu a motivação pessoal dos jovens militantes. Nesse módulo, os jovens 

puderam falar e vivenciar experiências pessoais e com os outros jovens, de modo que os 

dramas, as dificuldades e os conflitos que vivenciam internamente foram tratados como 

importantes diante de sua condição humana.  

Desse modo observei uma rede de solidariedade e respeito sendo construída, 

entrelaçada e fortalecida pela trama da coletividade experimentada na luta social. Na 

formação, os/as jovens anotavam, participavam das discussões, se interessavam pela 

discussão política e demonstravam interesse em aprender. Assim percebi durante o processo 

de interação com os/as jovens o interesse por aquilo que eles/elas atribuem sentido. O sentido 

tem a capacidade de mobilizar os/as jovens para um projeto coletivo. 

 

É necessário que a gente se organize coletivamente para transformar nossa realidade. 

Para transformar é necessário que a gente compreenda, por isso é uma importância 

tão grande para a gente a formação, é muito importante os debates, que a gente traga 

a nossa turma que não tem nem gosto por estudar, que a maioria não terminou o 

ensino médio. Mas que quando começa um debate que trata da sua realidade, 

consegue compreender e expor “é isso, agora sim eu consigo compreender minha 

realidade, quero transformar a minha realidade”. E a indignação da nossa turma é 
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que dá força para transformar e para trabalhar dentro da sua realidade (PAM, 27 

ANOS). 

 

 Observei que, embora exista um documento que orienta a Formação, ela ocorre 

de acordo com a realidade e as condições de cada contexto. 

 

Então, a gente pensou, juntou aqui, a gente tinha 3-4 anos de Levante, e o que a 

gente tem de consenso até hoje, o que a gente entende, o que é o Levante... até 

aquele momento a gente apresentava o Levante muito com nosso estomago mesmo, 

a gente fazia a apresentação do Levante atravessava... eu acho que o Levante nasceu 

assim, existe uma narrativa, existe um nascimento do Levante, existe alguém que 

pensou. Então, é uma escola bem básica, você deu uma olhada no conteúdo, é uma 

escola muito básica, e ela se adapta as realidades. É muito flexível, muito flexível. 

Aqui no Ceará, sobretudo na região metropolitana, temos uma dificuldade muito 

grande de fazer a escola... porque... a conjuntura não nos deixa (TAMIRES, 29 

ANOS). 

 

De fato, o que os/as jovens têm desenvolvido em termos de formação dentro do 

LPJ, trata-se de um espaço formativo em que a juventude militante possa desenvolver um 

pensamento crítico, muitas vezes impossibilitado na formação escolar institucionalizada. 

Dessa forma, entendemos que não é a escola quem aliena, mas o sistema político educacional 

que está a serviço de uma estrutura econômica, que serve à ideologia e aos interesses da classe 

dominante.  Assim, o que o LPJ tenta é construir uma formação para além da sua perspectiva 

utilitarista e para além dos interesses estritamente do capital.  

 Nessa medida, pensar em uma educação para além do capital implica, de acordo 

com Mészáros (2008), pensar uma sociedade para além do capital: “educar não é mera 

transferência de conhecimentos, mas sim conscientização e testemunho de vida. É construir, 

libertar o ser humano das cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é 

um campo aberto de possibilidade” (p. 13). 

Gramsci também compartilha dessa orientação e traz a educação/escola unitária 

como importantes ferramentas que apontam para a emancipação humana. Nessa perspectiva, 

Gramsci defende uma escola unitária, de formação humanista, no sentido mais amplo da 

concepção. “O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre trabalho 

intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social” (GRAMSCI, 

1985, p. 125). 

Com o intuito de mobilizar a classe operária, Gramsci utilizou os periódicos como 

ferramenta da luta política. Adotou uma concepção dinâmica e historicista da revolução, 

articulada sobre a democracia de base dos Conselhos de Fábrica. Não como uma proposta 

utópica, mas como um programa de organização política de massa, buscando o equilíbrio 

entre o “otimismo da vontade” e o “pessimismo da razão”. No contexto desse trabalho, pude 
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perceber que o LPJ, ao pensar a sua formação combina metodologias e as experiências de 

outras lutas e tempos históricos, mas também não deixa de considerar o movimento do real e 

os sujeitos que estão mobilizando a luta como elemento fulcral para realizar a ação, a 

organização e formação dos/as jovens. 

Nesse contexto, dentro do LPJ a preocupação fundamental é com a formação e 

não com a simples instrução como é reforçado dentro da sociedade capitalista na estrutura 

escolar, algo que pode ser ainda mais intensificado com as políticas e reformas do Estado na 

educação, em especial com a Escola sem Partido. “O que era implícito desde a revolução 

burguesa, instruir sim, ainda que de forma diferenciada, mas educar não, agora é proclamado 

como programa de ação” (FRIGOTTO, 2017, p.11). 

Na contramão da educação/formação com o papel reduzido em apenas instruir, 

dentro do LPJ, o objetivo é construir um espaço formativo e formador em que os/as jovens 

possam desenvolver sua capacidade humana de pensar, aprender, vivências, experiências com 

o lúdico, com a diversidade cultural dos jovens que são e vivem em diversos territórios, ou 

seja, uma formação para uma perspectiva emancipadora, ainda que por meio de atividades 

educativas localizadas. 

Ao pensar a educação como luta emancipatória, Mészáros (2008, p. 17) coloca a 

necessidade de reestabelecer os vínculos entre educação e trabalho, assim, pontua: “digam-me 

onde está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi onde está a educação”. Portanto, a 

educação tende a reafirmar a ideologia da classe dominante, em detrimento da classe 

dominada, reproduzindo seus interesses, sua cultura, seu poder.  

Marx em seus Manuscritos Econômico-Filosóficos, quando trata do trabalho 

alienado (estranhado), fala da omnilateralidade do homem, o homem como totalidade. A 

perspectiva de educação omnilateral, defendida por Marx supõe uma formação humana que 

prepare o indivíduo não só para o trabalho, mas também que prepare em sua dimensão social, 

ou seja, uma educação integral, que atenda às dimensões material e espiritual, uma educação 

para além do capital. 

Nesses tempos em que vivemos, manter o otimismo da vontade e o pessimismo da 

razão se mostra como elemento para a pedagogia da luta, na qual os/as jovens se constroem 

militantes, comprometidos com a luta popular e coletiva daqueles que ainda resistem e 

persistem em buscar um horizonte para as liberdades individuais, a emancipação e a 

humanização dos sujeitos. 
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Desse modo, somente uma formação orientada em outra matriz, geradora de outra 

forma de sociabilidade teria condições de implantar uma educação inclusiva e humana. Por 

isso, uma educação que incentive o diálogo, a autonomia, a liberdade, o respeito e a 

amorosidade são importantes para construir essa nova forma de aprender e se relacionar no 

mundo. Freire (2010) nos alerta que 

 

A educação libertadora é incompatível com uma pedagogia que, de maneira 

consciente ou mistificada, tem sido prática de dominação. A prática da liberdade só 

encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições 

de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria 

destinação histórica. Uma cultura tecida com a trama da dominação, por mais 

generosos que sejam os propósitos de seus educadores, é barreira cerrada as 

possibilidades educacionais dos que se situam nas subculturas dos proletários e 

marginais. Ao contrário, uma nova pedagogia enraizada na vida dessas subculturas, 

a partir delas e com elas, será um contínuo retomar reflexivo de seus próprios 

caminhos de liberação (FREIRE, 2010, p. 07 e 08). 

 

Pensar em caminhos de libertação me faz lembrar nas conversas que tive em 

alguns momentos com os/as jovens do LPJ. Quando nos encontrávamos em outros espaços, 

como nas feiras da Reforma Agrária, aqui pelo bairro Benfica, os/as jovens me indagavam 

sobre o trabalho. Nesses diálogos, não passavam em branco os meus comentários sobre a 

composição do trabalho e mesmo algumas de minhas observações. De modo que minhas 

colocações mexiam com eles a ponto de afirmarem: “engraçado, nunca tinha parado para 

pensar nisso, a gente vai fazendo, fazendo, mas não reflete sobre esse fazer”. Esse comentário 

explicita a dimensão importante que a consciência ocupa nesse processo de reflexão dos/das 

jovens. 

Uma educação libertadora se inscreve no tempo histórico, que combina o longo 

prazo e as rupturas, entre a maturação demorada das ideias e a aceleração dos períodos 

revolucionários. Para tanto, penso que o papel dos formadores, dos intelectuais orgânicos 

como diria Gramsci, afirma-se como um aspecto importante no processo de formação do 

movimento de modo que estes possam contribuir no processo de elevação da consciência do 

senso comum a consciência filosófica, através de uma elevação cultural e de um processo de 

reforma intelectual e moral que caminham junto com as lutas econômicas e políticas, devendo 

ser delas indissociáveis (MOCHCOVITCH, 1990, p. 43).  

Mesmo com um “novo mundo tardando a nascer”, o LPJ em seu processo de 

formação revela que é possível construir pequenas atividades educadoras que venham 

encorajar um compromisso político com a prática libertadora e a nossa capacidade de 

acreditar nos sujeitos. Nesses espaços, os processos formadores fazem dos/das jovens sujeitos 

de direito. Sobre as práticas educativas, Arroyo (2014) nos apresenta que  
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Esses coletivos mostram que as concepções e práticas educativas pensadas para 

educá-los, civilizá-los, estão condicionadas pelas formas de pensá-los, ou pelo 

padrão de poder/saber de como foram pensados para serem subalternizados. As 

teorias pedagógicas não põem em prática concepções, epistemologias de educação 

trazidas de fora, do centro civilizado e civilizador, mas foram gestadas na 

concretude do padrão de poder/saber colonizador, aqui, nos processos concretos de 

dominar, submeter os povos originários, indígenas, negros, mestiços, trabalhadores 

livres na ordem colonial escravocrata (ARROYO, 2014, p. 10). 

 

A colocação do autor vai ao encontro com algumas falas dos jovens, quando 

expressam suas opiniões sobre a relação e as experiências que tiveram com a educação 

escolar institucionalizada. 

 

Dentro da escola a gente é bem limitado, até nossa história é negada, nossa história é 

contada com toda aquela visão eurocêntrica, branca e não reconhecendo a resistência 

do nosso povo brasileiro. Então, a nossa turma não compreende nem... assim, teve a 

matéria lá da guerra fria lá na matéria de história mas ela não compreende, nem 

capitalismo, nem socialismo. A nossa turma não tem noção disso. A escola não é pra 

gente, ela não foi feita pra gente, não foi pensada para a gente, não foi pensada 

dentro da nossa realidade. A gente sabe que as nossas escolas as vezes exige que a 

turma vá de calça e sapato, nossa turma não tem calça e sapato. Nossa turma, 

quando é criança a mãe bota na escola que vai ter comida lá, vai merendar na escola, 

a galera não tem o que comer em casa. Isso é uma realidade cruel, mas é o que 

acontece com a gente. Então, é dentro dessa revolta que a gente começa a 

compreender as contradições que o sistema nos impõe, é que a gente se revolta, mas 

não quer só guardar essa revolta dentro de si, a gente transforma isso em ações, que 

organizar a juventude, quer organizar a rebeldia da juventude para conseguir 

conquistar nossos direitos (PAM, 27 ANOS). 

 

Nessa narrativa percebe-se a encruzilhada em que vive a educação hoje, no que se 

refere a capacidade de reproduzir as desigualdades e reforçar a exclusão ou transformar a 

escola em espaço de oportunidades e inclusão social. No que se refere a esse papel da escola 

entre os próprios jovens as experiências são diferenciadas, pois para alguns, é na escola que 

eles têm a oportunidade de pensar na importância da organização social. 

 

Eu saí do ensino médio em 2014 e já entrei direto na universidade, e eu tinha 

professores que eram militantes, tinha professores que eram organizados em partidos 

e tal, então as discursões em sala de aula sempre eram muito politizadas. em 2013 e 

em 2014 teve a eleição, teve toda a polarização entre Aécio e Dilma e isso era muito 

discutido nas salas de aula. Inclusive eu lembro que a professora de sociologia batia 

muito nessas questões para a gente refletir qual o papel do PSDB, sobre tudo que 

estava rolando. Nas salas de aula isso foi muito fundamental para a minha formação, 

essa minha vontade de querer militar (CARLIANA, 23 ANOS). 

 

A partir disso é preciso considerar que a formação escolar ocupa lugar importante 

na trajetória desses jovens, uma vez que, diante da capacidade crítica dos professores, os 

jovens são levados a pensarem a realidade social para além dos muros da escola. Então, nesse 

trabalho, as narrativas juvenis a todo tempo expressam a encruzilhada na qual vive a educação 
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hoje, ora ela reproduz e reforça as desigualdades e a exclusão, ora ela apresenta rotas de fuga, 

possibilidades de transformação social e crítica dos jovens, se afirmando como 

 

O papel da escola, porém, deveria ser a formação “omnilateral” dos seres humanos, 

ao ensiná-los ao mesmo tempo o trabalho manual e o intelectual, levando-os a 

compreender o caráter humano do trabalho – o “mundo das necessidades” – 

relacionado às esferas sociais, intelectuais, culturais, lúdicas, estéticas, artísticas e 

afetivas – o “mundo das liberdades” (FRIGOTTO, 2017, p. 30). 

 

Construir uma formação voltada para o princípio das liberdades é incentivar no 

outro o seu poder de transformação na sociedade, é também apresentar aos jovens seu 

potencial histórico e político, que se expressa por meio dos seus movimentos e participação na 

sociedade, conforme destaca Freire (2005), 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 

professor ou professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 

como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se como 

sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não 

significa a exclusão dos outros. É a ‘outredade’ do ‘não eu’, ou do tu, que me faz 

assumir a radicalidade do meu eu” (p. 46). 

 

A formação dentro do LPJ está sintonizada com a realidade dos jovens, na medida 

em que compreende que cada espaço exige uma atenção específica, por isso o empenho com a 

leitura do movimento do real é fulcral para o LPJ na sua concepção de formação, inclusive 

para que se possa construir a melhor metodologia, o mais apropriado jeito de apresentar aos 

jovens o sentido que existe entre a vida cotidiana que eles vivem com a prática política e 

militante. Nesse sentido, os jovens da frente estudantil se mobilizam/agem politicamente a 

partir de instrumentos diferentes dos modos de fazer político dos jovens da frente territorial. 

 

Na verdade a gente vai se adequando a realidade de cada local, como a gente vai 

disputar. Por exemplo, nas ciências sociais é muito fácil fazer um debate político, 

político mesmo. Sei lá, esse ano é ano eleitoral e a gente trazer possíveis candidatos 

para fazer um debate, isso dialoga com as ciências sociais. Só que por exemplo, se a 

gente chegar lá com a dança, a música, isso não atrai a galera. Então, por exemplo, 

se a gente faz uma paródia de uma música, trazendo uma paródia mais politizada, 

isso agrega a galera (CARLIANA, 23 ANOS, LPJ). 

 

Essa compreensão reafirma a importância da formação, mas também de combinar 

formação com ação, sujeito e contexto, e ainda os diversos instrumentos utilizados pelos 

jovens para aprender e demonstrar que também são portadores/criadores de um saber fazer, 

vinculado às suas trajetórias de vida juvenil, e aos seus territórios de existência e resistência. 

 



158 

 

 
 

4.3 Criar/ocupar espaços e tempos de Saberes: o Curso Realidade Brasileira 

 

A inserção no campo me permitiu conhecer a rotina dos espaços de formação 

construídos pelo LPJ e perceber que lá se criavam múltiplas rotas de construção de 

aprendizagem – desde participação em oficinas, palestras, rodas de conversa, produção de 

cartazes, criação de vídeos e páginas de Facebook, aulas, divisão de atividades, organização 

de mística, entre outros. Toda essa nova lógica de organização me fazia pensar que a 

formação ali acontecia de forma dinâmica e produtiva, sendo a autoridade adulta, substituída 

pela coletividade juvenil. 

Durante os contatos por meio de conversas, entrevistas e nos espaços das 

atividades ficava surpresa com a maturidade política na qual os/as jovens se apresentavam; 

mesmo com a pouca idade, afirmavam o poder da juventude em se organizar. Era a partir 

desse movimento que os/as jovens iam criando novas maneiras de fazer política, por meio da 

construção de uma cultura política juvenil. 

 

Falar de cultura política é tratar do comportamento de indivíduos nas ações 

coletivas, dos conhecimentos que os indivíduos têm a respeito de si próprios e de 

seu contexto, dos símbolos e linguagem utilizados, bem como das principais 

correntes de pensamento existente (VARGAS, 2003, P. 02). 

 

  

 No Curso Realidade Brasileira (CRB) os/as jovens reafirmam o compromisso 

permanente com a luta social e a formação militante que requer testemunho ainda mais 

intensificado nessa conjuntura que vivencia o Estado Brasileiro. O Curso propõe o 

aprofundamento do estudo coletivo do repertório do pensamento social brasileiro a partir de 

seus intérpretes, homens e mulheres, que legaram ao nosso tempo as matrizes de interpretação 

da formação social brasileira conectadas à interpretação da realidade latino-americana.  

 

En cada país latinoamericano podemos encontrar experiencias de insumisión y 

rebeldía política, de articulación de demandas históricas que, en los últimos treinta 

años, incorporan nuevas semánticas y prácticas en que son reinventadas las luchas 

para lá (re)conformación de los sujetos histórico-políticos, lá tesitura de 

subjetividades y lá proposición de proyectos políticos de carácter emancipatorio. 

(BARBOSA, 2015, p. 25). 

 

Em coletivo, os/as jovens se desafiam em luta ao estudo do pensamento crítico 

compreendendo as dimensões da sociedade, da cultura, do feminismo, do trabalho, das artes, 

da resistência, da política, bem como das grandes questões que atravessam a sociedade 

brasileira em perspectiva histórica – a questão social, a questão agrária, a questão urbana. 
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No Ceará, o curso ocorreu entre março a outubro de 2017, no qual reuniu mais de 

30 jovens militantes das três frentes de atuação do movimento. O curso ocorreu no Cetrex 

durante um fim de semana de cada mês. 

 

Com o CRB a gente já está nessa construção desde antes da nacionalização do 

Levante, que é o curso de realidade brasileira. Teve um aqui no Ceará ano passado, 

foi março a outubro. Todo mês tem um módulo e a gente se propõe a construir, a 

estudar sobre a realidade brasileira, só que como você fala, o ensino parte de um 

ponto, ele parte com uma pretensão, é uma pretensão da manutenção do que está 

posto hoje em dia. Só que a gente vem com outra perspectiva, inclusive de estudar e 

uma outra lógica, por exemplo, a gente vai estudar sobre a escravidão, a realidade da 

construção do racismo brasileiro. A gente estuda a partir de uma perspectiva de 

Florestal Fernandes, mais de Leila Gonzales, e autores que vão contrapondo, por 

exemplo, do que Sérgio Buarque, do que outros autores colocaram. Então, a gente 

faz um contraponto o que é isso na universidade e consequentemente passado para 

as escolas. Então, a gente estuda essa realidade e são vários módulos, a gente estuda 

sobre a formação social brasileira, sobre a formação econômica, sobre a questão 

energética, sobre a questão agrária. Inclusive nessa pretensão, porque, tipo, se a 

gente faz uma luta, o que não tem tempo, as vezes a conjuntura não nos permite ter 

tempo pra sempre está estudando. Inclusive se a gente for ver esses dois anos do 

golpe do Temer, o tanto de retrocesso que teve jamais a gente teria tempo para parar 

e estudar sobre cada coisa que estava acontecendo, de se aprofundar, e por exemplo 

defender sobre contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, jamais 

a gente teria tempo para estudar cada coisa sem que acontecesse alguma coisa na 

conjuntura. Então a gente faz esse curso de realidade brasileira para a gente ter essa 

visão total da nossa realidade pra que quando acontecer alguma coisa a gente já 

saber melhor como atuar e saber inclusive porque a gente está atuando dessa 

maneira. Então, uma das coisas que a gente já se propõe a nos transformar, a nossa 

visão é esse curso de realidade brasileira (CARLIANA, 23 ANOS). 

 

De acordo com essa narrativa, durante o CRB os/as jovens têm a oportunidade de 

discutir sobre as questões da realidade, vendo a relação que existe com outros momentos da 

história do Brasil. No contexto brasileiro, o ano de 2016 é marcado por grandes intervenções 

dos movimentos e da sociedade Civil, uma vez que assistimos um processo de golpe, que 

levou ao novo governo a tomar medidas de grande impacto para a classe trabalhadora e no 

setor de educação, entre elas a reforma trabalhista, a PEC 55 (congelamento por 20 anos dos 

gastos públicos), reforma no ensino médio, ente outras.  

 

Crise, golpe, fascismo, empurram a juventude à beira do abismo e a desesperança 

quer ocupar seu território existencial, mas algo se passa, afeta, é hora de fazer 

alguma coisa. Chegou o momento de descobrir e inventar novos territórios. Em um 

processo dinâmico que não significa se fixar, mas produzir mudança (SALES, 2018, 

S/P). 

 

Para o LPJ essa mudança se assenta a partir de um tripé: organização, formação e 

luta, o que faz produzir um movimento dialético, consciente do legado que foi deixado para a 

luta social.  
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Nós temos experiência belíssimas de organização e luta, resistência do povo. A 

gente tem palmares, tem males, como o povo se organizou, como lutou, como 

conspirou em relação a coroa, tem os praieiros, a cabanagem, caldeirão aqui no 

Ceará. Você tem mais recente a própria luta da ditadura, nos outros grupos 

guerrilheiros com a própria história do Marighella que mesmo no processo de 

perseguição, de repressão ele conseguia fazer samba, ia curtir o carnaval, ia curtir o 

futebol, é essa característica do povo brasileiro que nós conseguimos trazer para o 

nosso DNA. O Levante talvez seja uma das poucas organizações que consegui trazer 

essa característica (BABAU, 29 ANOS). 

 

Penso que isso significa um reconhecimento da história no passado que se 

entrelaça com a vida cotidiana no presente dos/as jovens, e, quando passa a ser estudada, 

alcança um sentimento de pertencimento e identificação com a história e a memória da luta de 

seus ancestrais. “A memória é uma faculdade própria do indivíduo, local onde o passado 

sobrevive pressionando o presente. Pode ser representada através de vários símbolos, mas seu 

meio fundamental de representação é a linguagem” (BRITO, 2017, p. 23). 

Essa dimensão da linguagem, não é somente como memória, mas também como 

meio de expressão que compõe um eixo importante da própria identificação do movimento. 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode 

nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 

transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo.  

O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar (FREIRE, 2005, p. 90). 

 

Entre vários recursos utilizados pelos jovens, pronunciar o mundo se expressa 

também pela agitação e a propaganda. A partir da ferramenta da agitação e a propaganda, 

os/as jovens aprendem a fazer stencil, cartazes, grafite, muralismo. Essas criações são usadas 

como instrumentos de divulgação para as atividades de intervenção (atos de rua, escrachos). 

São nos espaços de formação, em momentos de oficinas, que os/as jovens aprendem e 

constroem essas ferramentas.  

Os/as jovens se reúnem com o objetivo de estudar e aprender sobre as diversas 

tematizações que recobrem o mundo juvenil e as questões macrossociais, tais como: o 

feminismo, a violência, o encarceramento da juventude negra, questão agrária e urbana, a 

educação popular, a política brasileira. O estudo dessa diversidade de temáticas amplia e 

incentiva o despertar para um pensamento crítico nos/nas jovens. É de aprendizado em 

aprendizado que os/as jovens vão fundando uma cultura de resistência, cheia de “manhas”, 

mas também de sonhos, de rebeldia (FREIRE, 2011). 

As aulas no CRB acontecem através de encontros, os conteúdos são oferecidos em 

forma de módulos que trata de uma temática específica. A formação não se restringe aos 

momentos de sala de aula, mas se amplia na divisão de tarefas, nos núcleos de base, na qual se 
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organizam e dividem as atividades de limpeza do espaço e organização da mística e dos 

momentos culturais que geralmente ocorrem no período da noite.  

 

Então, a gente estuda essa realidade e são vários módulos, a gente estuda sobre a 

formação social brasileira, sobre a formação econômica, sobre a questão energética, 

sobre a questão agrária. Inclusive nessa pretensão, porque, tipo, se a gente faz uma 

luta, o que não tem tempo, as vezes a conjuntura não nos permite ter tempo pra 

sempre está estudando. Inclusive se a gente for ver esses dois anos do golpe do 

Temer, o tanto de retrocesso que teve jamais a gente teria tempo para parar e estudar 

sobre cada coisa que estava acontecendo, de se aprofundar, e por exemplo defender 

sobre contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, jamais a gente 

teria tempo para estudar cada coisa sem que acontecesse alguma coisa na conjuntura. 

Então a gente faz esse curso de realidade brasileira para a gente ter essa visão total 

da nossa realidade pra que quando acontecer alguma coisa a gente já saber melhor 

como atuar e saber inclusive porque a gente está atuando dessa maneira. Então, uma 

das coisas que a gente já se propõe a nos transformar, a nossa visão é esse curso de 

realidade brasileira. E a segunda coisa é que não é só a nossa visão, é inclusive a 

gente repassar sobre essa visão que é os cursinhos populares. Que são esses 

cursinhos nos quais nossos militantes dão as aulas e que realmente é outra 

perspectiva de aula, é outra metodologia, desde o local (CARLIANA, 23 ANOS). 

 

A formação a partir dessas experiências vivenciadas pelo LPJ me faz pensar na 

construção de educação defendida por Anton Makarenko, quando propõe uma pedagogia 

socialista. Makarenko foi um pensador marxista revolucionário. Nesta medida, assim a 

pedagogia de Makarenko só pode ser entendida em uma nova ciência da educação elaborada 

para uma sociabilidade nova, revolucionária, que busca a salvaguarda de uma humanidade 

genuína no socialismo e no comunismo. Isto implica formar o homem novo para a nova 

sociedade – eis, assim, o objetivo precípuo da pedagogia de Makarenko. 

O exercício dessa nova pedagogia se assenta em três princípios: a coletividade, o 

trabalho socialmente produtivo e o papel do educador. Suas teorias e práticas educativas 

opõem-se radicalmente ao individualismo e ao naturalismo. Bem como a quaisquer discursos 

que pensem o indivíduo isolado, atomizado, em seus interesses particularistas.  

 

Esta intenção de dar materialidade ao projeto socialista impõe às classes subalternas 

inscritas na ordem burguesa o desafio de, ainda sob o domínio burguês, lutar por 

uma direção intelectual e moral que vai preparar a liberdade política. E esta 

possibilidade tende a se afirmar na medida em que são construídos campos 

coletivos, espaços de constituição da classe no interior dos quais podem ser tecidos 

os valores, ideias e ações práticas que sejam importantes na conformação de uma 

concepção de mundo das classes subalternas com capacidade de se contrapor a 

lógica mercantil que preside a vida sob o capitalismo (SILVEIRA, 2012, p. 89 e 90). 

 

Para Makarenko, não havia nenhuma teoria que pudesse definir a priori sua 

prática pedagógica. No seu belíssimo Poema Pedagógico (1935), deixa entrever que, frente às 

suas dificuldades e limitações no que se refere à educação dos jovens na instituição 

educacional “correcional” que dirigia – a Colônia Górki – (de 1920 a 1928) e, principalmente, 
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no que diz respeito às atribulações bélicas daquela época histórica, passou a ler e a 

concentrar-se no estudo de livros pedagógicos. Assim, nos diz o pedagogo: 

 

Quanto a mim, o resultado principal dessas leituras foi uma convicção firme, e, 

subitamente, não sei por quê, fundamental, de que nas minhas mãos não existia 

nenhuma ciência nem teoria nenhuma, e que a teoria tinha de ser extraída da soma 

total dos fenômenos reais que se desenrolavam diante dos meus olhos. No começo 

eu nem sequer compreendi, mas simplesmente vi, que eu precisava não de fórmulas 

livrescas, as quais não poderia aplicar aos fatos de qualquer maneira, mas sim de 

uma análise imediata e uma ação não menos urgente (MAKARENKO, 2012, p. 21-

22). 

 

Em todos os espaços coletivos os/as jovens têm momentos para a discussão, para 

escutar. Mas também para fazer atividades e se expressarem. Em termos gerais, a proposta 

educacional e pedagógica de Anton Makarenko, o qual buscava novas formas de fazer o 

cotidiano da sala de aula e da escola, se aproxima coma metodologia inserida nos espaços de 

formação desenvolvidos pelo LPJ, de modo que enfatiza o compromisso com a concretização 

de um projeto educacional, pedagógico e político centrado na formação coletiva para a vida 

coletiva, na qual “a violência do Estado deveria ser substituída por uma prática pedagógica 

sem precedentes na história da humanidade: a coletividade escolar”. 

 

O que a gente chama de formação, pelo menos pra mim, pra entender o que é, o que 

a gente defende: o projeto popular. “Ah, mais da onde que veio esse projeto popular, 

da onde que a gente tirou essa ideia”, a gente parte daí “o que é o projeto popular” 

para minha formação é entender esse projeto, para ajudar a gente a defender e então 

a gente procura estudar, tem os momentos de debate. Por exemplo, eu gosto muito 

quando como a gente fez aqui na UECE o ciclo de formação para o Levante, a gente 

trouxe o Péricles para falar sobre o que é o companheirismo, trouxe a Tamires para 

falar o sobre o que é o projeto popular, então formação para mim é muito nisso... 

não sei se é porque eu sou do movimento estudantil então pra mim ter que ler 

alguma coisa, tem que debater (FERNANDINHA, 24 ANOS). 

 

Assim como para Makarenko, dentro dos espaços formativos produzidos pelo LPJ 

a dimensão do real que orienta a prática, o caminho metodológico para realizar a formação, a 

coletividade e o trabalho coletivo são elementos inseparáveis do processo educativo. Por outro 

lado, nesses espaços a perspectiva de escola é ressignificada, ampliada, seja na sua dimensão 

física/estrutural e também no seu aspecto relacional de trocas humanas, afetivas, cognitivas.  

 

É porquê... é uma relação, na verdade, que a gente faz. Por exemplo, se a gente 

chega na frente territorial, ai a gente vai querer fazer um processo de 

conscientização, fazer uma formação. A galera, primeiro, nem vai entender nada do 

que a gente está falando e não vai querer ir. Só que no momento que a gente chega lá 

para consertar uma praça, para resolver alguma coisa, a galera vai se aproximar e 

depois disso a gente insere o papel político. Isso acontece na estudantil também. 

Então por exemplo, está tendo mil coisas com as carteirinhas agora, a gente começa 

resolvendo sobre isso, explica ao estudante tudo que está acontecendo. Quando ele 
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se aproxima aí que a gente insere a disputa política, a nossa formação (CARLIANA, 

23 anos, LPJ). 

 

Nessa narrativa a jovem coloca a relação direta entre formação, conscientização e 

práxis. A práxis é entendida como atividade geradora de transformação social, em que se faz 

necessário um tipo de consciência (reflexiva). “Inclinamo-nos pelo termo “práxis” para 

designar a atividade consciente objetiva, sem que, por outro lado, seja concebida com o 

caráter estritamente utilitário que se infere do significado do prático na linguagem comum” 

(VÁZQUEZ, 2007, p. 28). 

Não devemos confundir prática com práxis, pois nem toda prática é geradora de 

práxis, uma vez que esta é ação refletida. Segundo Freire (2005), a libertação das classes 

oprimidas só acontece por meio do diálogo crítico, responsável por gerar a verdadeira práxis. 

 

Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas 

condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível 

puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se 

realmente reflexão, conduz a prática (FREIRE, 2005, p. 59). 

 

As matrizes teóricas na qual o movimento se filia para pensar a sua formação se 

inserem na perspectiva marxista e em outras ideologias revolucionárias, como o leninismo e 

guevarismo. 

 

Uma coisa próxima. A partir dessa realidade das pessoas a gente consegui inserir 

toda a construção do materialismo histórico, dialético, toda a teoria de Marx, de 

Lenin. A gente vai inserindo sobre isso. Só que são coisas que se à primeira vista a 

gente apontar ninguém vai querer se aproximar. Então a gente vai inserindo isso 

processualmente. Quando ver, já estão. Porque quando a gente aponta os conflitos 

que eles têm na sua realidade, eles, “caramba, realmente não era para ser assim e não 

é natural que seja assim, então dá para eu mudar e de forma eu vou mudar?” e é aí 

que a gente apresenta “oh, temos uma coisa para te apresentar que chama Levante 

Popular da Juventude que vai dar ferramentas para fazer isso” (CARLIANA, 23 

ANOS, LPJ). 

 

“Desde o começo, na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura 

da palavra estão dinamicamente juntas” (FREIRE, 1997, pg. 29). Por isso mesmo o marxismo 

torna-se fundamental na estrutura teórica do LPJ em seu processo formativo, uma vez que o 

marxismo não é somente uma teoria, mas uma teoria que precisa ser vivida na prática 

transformadora da realidade. Segundo os/as jovens não é possível separar o pensar e o agir da 

luta revolucionária, por isso que a formação é central em todos os momentos que o LPJ se 

reúne. Para Damasceno (2013), 

 

A formação nesse sentido afirma o seu papel transformador, concebendo-a como um 

projeto político capaz de pensar relações entre os diferentes grupos sociais. Trata-se 

de uma educação orientada para os fins e não para os meios, requerendo que a ação 
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pedagógica seja realizada a partir do homem e da mulher, situado num contexto 

social concreto (p. 11 e 12). 

 

Esse modelo educacional tem ênfase no indivíduo que se faz a partir do coletivo e 

que é construído em uma ação recíproca entre a individualidade e a coletividade. Para tanto, o 

conhecimento universal precisa ser apreendido. Contudo, reelaborado, redefinido, em função 

desse novo indivíduo e da coletividade que se deseja construir. Com tudo isso, esse trabalho 

não tem a pretensão de afirmar que a formação dentro do LPJ é melhor do que a de outros 

espaços, como a formação escolar, por exemplo, mas certamente, é uma formação 

diferenciada, em que os jovens estão mais livres para pensar e falar, para criar outras 

atividades educadoras que possam contribuir o seu processo de reflexão crítica sobre si e 

sobre a realidade social. Por isso mesmo, outras dimensões do aprender são valorizadas, a 

arte, a cultura, a mística, as experiências de vida e as trajetórias juvenis. 

 

Antes de entrar no Levante, a minha formação era basicamente cultural, só essa 

questão da arte, então me faltava alguma coisa que por muitas vezes eu não 

reconhecia, o que era por eu não ter conhecimento. E essa oportunidade de ter 

entrado no Levante me proporcionou muito conhecimento teórico. Cursos, 

formações, e me proporcionou passar o que eu tinha (MOLEQUE, 30 ANOS). 

 

A formação é uma tentativa de construção dialética em que o teórico não se separa 

do fazer/prático. A formação e a política são dimensões inseparáveis de uma organização 

social e coletiva. Sobre a formação dos movimentos sociais, Vargas (2003) nos diz que: 

 

A cultura que surge ao se observar o processo de formação desses movimentos 

sociais é produzida na própria dinâmica daquela luta social e diz respeito bem mais 

ao extraordinário do que ao cotidiano, entendido este no sentido daquilo que se 

repete todos os dias, dos costumes mais estáveis, rotineiros. A dinâmica de uma luta 

social que se desenvolve durante um certo período de tempo, também passa a ter um 

cotidiano, mas se trata de um cotidiano que exatamente rompe ou pelo menos 

retrabalha certos padrões ou certas tradições presentes naquele chamado modo 

cotidiano de vida (VARGAS, 2003, p. 02). 

 

Para além do que diz os autores em seus estudos sobre a formação, também é 

importante destacar o que os/as jovens do LPJ têm a dizer sobre isso.  

 

O que a gente chama de formação, pelo menos pra mim, pra entender o que é, o que 

a gente defende: o projeto popular. “Ah, mas da onde que veio esse projeto popular, 

da onde que a gente tirou essa ideia”, a gente parte daí, “o que é o projeto popular”. 

Para mim, formação é entender esse projeto, para ajudar a gente a defender e então a 

gente procura estudar, tem os momentos de debate. Por exemplo, eu gosto muito 

quando como a gente fez aqui na UECE o ciclo de formação para o Levante, a gente 

trouxe o Péricles para falar sobre o que é o companheirismo, trouxe a Tamires para 

falar o sobre o que é o projeto popular, então formação para mim é muito nisso... 

não sei se é porque eu sou do movimento estudantil, então pra mim ter que ler 

alguma coisa, tem que debater (FERNANDINHA, 24 ANOS). 
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A formação como práxis é incentivada dentro do LPJ em todos os encontros e 

atividades que eles realizam. Durante os encontros os/as jovens seguem uma divisão de 

tarefas relacionadas ao cozinhar, lavar a louça, limpeza do espaço e dos banheiros, etc. Com 

isso estabelecem outra relação com o trabalho, desfazendo a divisão entre trabalho intelectual 

e trabalho manual e entre aqueles que dão ordens e os que obedecem (ZIBECHI, 2015, p. 

164). Todas essas questões são importantes na constituição dos/das jovens militantes, assim 

como na concepção de práxis. Para Barbosa (2015), 

 

La praxis educativo-pedagógica de múltiples movimientos hasido um verdadero 

espacio de reflexión epistémica y de producción de saberes que les permite avanzar 

en una crítica coyuntural con respecto a las problemáticas económicas, políticas, 

socio-culturales y ambientales que asolan lá región, además de nutrir lá 

argumentación que sostiene el conjunto de demandas, estrategias y tácticas de lucha 

política impulsada por ellos (p. 25). 

 

 As práticas exercitadas dentro do movimento atravessam os espaços do 

movimento, provocando mudanças de comportamentos no dia a dia dos jovens dentro da 

família e nos demais espaços que passam a frequentar. Uma formação que provoque uma 

autêntica transformação dos comportamentos juvenis caminha para a constituição de sujeitos 

mais humanizados e comprometidos com a realidade social da qual fazem parte. 

 

A emancipação humana significa uma mudança qualitativa na totalidade do ser 

social, o que levaria a uma mudança também no plano de suas necessidades. Assim, 

essa autoconstrução de um novo homem e uma nova mulher perpassaria pela 

configuração de novas necessidades para o desenvolvimento verdadeiro da condição 

humana (TONET, 2005, p. 116). 

  

Com isso o movimento resgata e cria outras possibilidades de práticas educativas 

incentivando os/as jovens a pensar na responsabilidade social, que é individual e coletiva. 

Para além disso, a formação é apresentada como um processo relacional que está 

articulado com o que os jovens pensam e realizam. 

Gramsci (1985), ao defender uma formação humanista e integral, enxergava a 

possibilidade que tinham as massas populares de se elevarem culturalmente, desde que 

soubessem utilizar com atenção os ensinamentos da instituição escolar. Nesse sentido, 

considera que a elevação cultural das massas pode levá-las a se adequarem à modernidade 

e ao crescimento na sociedade capitalista, uma espécie de adesão, de reprodução da 

estrutural social dominante, mas também pode educá-las para a transformação da ordem, 

ou melhor, romper com a ordem. 

Para tanto, uma educação que possibilite esta articulação, precisa ser 

comprometida com um projeto de sociedade, uma educação que prepare os/as jovens para 
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enfrentar os desafios pelos quais são confrontados em sua realidade histórica, “uma educação 

para além do capital” (MÉSZÁROS, 2008). Uma formação crítica, emancipadora e 

libertadora. 

 

Para mim é muito importante essa parte de você ler e estudar e tal, porque eu estou 

na universidade, no meio acadêmico e é um meio diferente do amigo da periferia 

que mal tem acesso à educação quem dirá chegar numa universidade. Por exemplo 

eu e o Babal fazemos serviço social e aí a gente “mano, a gente tem que fazer uma 

ideia de uma rede de acolhimento para os militantes do Levante que não tem 

condição” e a gente parte disso, do que a gente estuda para melhorar o movimento. 

Então, “eu li um texto muito bom” e o Babal “Fernandinha leu o texto, vamos ler” a 

gente lê e chega para trocar uma ideia com os meninos da periferia “mano, vocês 

lembram disso que a gente passou tal dia, tal hora e tal”. Então é isso, é muito para 

além disso. Para a gente é muito importante a gente ter um coletivo de formação que 

traz para a gente textos, que organiza coletânea, que sugere livros para ler e tal, não 

que a gente consiga ler tudo mas, a partir do que a gente leu constrói a nossa 

formação. Não é um negócio chegou e engessou, não. Tem que decorar isso aqui 

porque é isso que o movimento defende, não. A gente ler, ler é importante. Mas 

também tem as contribuições de todo mundo, todo mundo vive de um jeito 

diferente, todo mundo pensa de um jeito diferente e a gente só constrói, só 

acrescenta quando a gente traz essas colaborações (FERNANDINHA, 24 anos.). 

 

Ao apontar que a formação somente como ato mecânico, “ler, ler”, não é 

suficiente para compreender os mundos e a vida dos jovens que compõem o LPJ, a jovem em 

sua narrativa expressa uma crítica a educação bancária, conteudista, que não pensa a 

realidade, a vida social dos sujeitos como elemento importante no processo formativo. 

 

O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, e não ‘bancária’, é 

que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo 

o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente, 

nas suas sugestões e nas de seus companheiros. Porque esta visão da educação parte 

da convicção de que não pode sequer presentear o seu programa, mas tem de buscá-

lo dialogicamente com o povo, é que se inscreve como uma introdução à pedagogia 

do oprimido, de cuja elaboração deve ele participar (FREIRE, 2011, p. 166). 

 

Se dentro da escola, ainda se aplica essa concepção bancária da educação, dentro 

do LPJ, nos seus espaços de formação, o objetivo tem sido o de ampliar essa compreensão de 

formação, acolhendo inclusive outras formas de saberes apreendidos pelos jovens em seus 

diversos trânsitos pela vida. 

 

Acho que uma das coisas que também diferencia a gente é a questão do que ele fala 

de que a ação faz a organização. Assim que eu entrei no Levante eu fui pesquisar o 

Levante Popular da Juventude, aí eu achei a questão do escracho dos torturadores, 

aquilo pra mim foi o máximo da coisa bacana que poderia haver na época, porque eu 

tinha acabado de entrar no curso de história, aí debate sobre a questão da memória, 

questão da luta política pela memória é muito forte e quando eu vi os escrachos eu 

fiquei “caraca, é um movimento que não só fala, na verdade faz”. E eu acho que ele 

cresce tanto justamente por causa disso, por conta das nossas ações que demonstram 

(FLADSON, 24 anos). 
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Para os jovens a relação entre o discurso e a prática, ou seja, a ação do 

movimento, é um elemento diferencial que conquista cada vez mais jovens, pois coloca-os em 

movimento, em contato direto com os problemas sociais vivenciados pela sociedade. Os 

aprendizados acumulados dentro do LPJ não se restringem aos espaços de estudo, de sala de 

aula. Dentro do movimento os jovens vão aprendendo a liderar grupos, a ficar à frente das 

células e orientar melhor os jovens que estão chegando no Movimento. 

 

Quando eu entrei eu não sabia nada e aí o Levante foi me forjando, e foi me 

formando e hoje eu consigo trabalhar uma juventude boa, uma juventude até grande 

aqui dentro da Caucaia. E a gente já está formando outro quadro de dirigentes para a 

turma que vai estar tocando mais para a frente, quando estiver assumindo outras 

tarefas, essa turma mesmo que vai estar tocando (PAM, 27 ANOS, LPJ). 

 

Estar na militância e poder vivenciar, experimentar e experienciar cada momento 

representa sempre uma possibilidade de aprender e de tornar-se um militante, forjado em cada 

situação vivida. 

 

A partir desse coletivo, do Levante, me levou a fazer várias coisas, essas viagens, 

essa questão do conhecimento. Não adianta eu ter uma formação política dentro do 

estado se é só falação, e eu não ter convivência. Esse processo de convivência com 

os outros estados, outras periferias, com os outros movimentos estudantis, por mais 

que a gente tenha as mesmas dificuldades e mesmas pautas, a gente tem pontos 

específicos dentro do nosso estado (MOLEQUE, 31 anos). 

 

Fazer parte do movimento abre caminho para que os/as jovens possam ter 

oportunidade de conhecer outros lugares e realidades, sair do seu estado ou mesmo do seu 

país. Esse deslocamento permite aos jovens adquirir saberes e conhecimentos que somente 

esse sair do seu lugar poderia provocar, o que é muito enriquecedor para o movimento e aos 

jovens individualmente, repercutindo em sua trajetória de vida e na sua condição juvenil. 

 

A gente vem da rua, a perspectiva que nos é passada é que nasce num determinado 

território e que morra lá sem crescimento. Quando você diz que a gente vem da rua, 

isso significa o que exatamente? A gente que vem da periferia, que nasceu lá, que 

tem todas essas dificuldades de escolaridade, de lazer, de esporte, de oportunidade 

de conhecer, a sociedade em si impõe que a gente precisa viver do jeito dela. Mas a 

gente tem que viver do jeito da gente. A periferia é muito difícil de compreender 

isso, então a gente diz que vem da rua é porque existe várias outras coisas que 

normalmente as outras classes sociais não têm. A gente tem muito mais dificuldades, 

de aprender, a própria questão de lazer, de viajar, conhecer outros lugares, pra nós 

elas são tiradas por conta dessa dificuldade, tanto na questão cultural, educacional e 

várias outras coisas. A partir desse coletivo, do Levante, me levou a fazer várias 

coisas, essas viagens, essa questão do conhecimento. Não adianta eu ter uma 

formação política dentro do estado se é só falação, e eu não ter convivência. Esse 

processo de convivência com os outros estados, outras periferias, com os outros 

movimentos estudantis, por mais que a gente tenha as mesmas dificuldades e 

mesmas pautas, a gente tem pontos específicos dentro do nosso estado (MOLEQUE, 

31 ANOS). 
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Quando o jovem usa a expressão “inclusive para a rua”, ele está se referindo aos 

jovens que vivem nas periferias, assim como ele, e que diferentemente dos jovens que vivem 

em outros contextos espaciais e econômicos, não atravessam os mesmos dilemas e 

dificuldades que eles. 

O LPJ ao definir uma matriz teórica para construir a sua linha de formação aos 

jovens militantes ajudam a adquirir uma consciência crítica sobre a realidade dando uma 

direção à luta do movimento. Muita coisa na vida se aprende na escola, por isso que o tempo 

que se pode passar dentro de uma delas é muito longo e importante. No entanto, boa parte do 

que aprendemos e carregamos vida afora, como nossos saberes, nossos sentidos de vida, 

nossas ideias e nossas crenças nós aprendemos e também ensinamos fora da escola, ao redor 

dela ou mesmo longe dela. 

Os/as jovens revelam que precisam se sentirem parte e a vontade de onde estão 

para terem motivação para aprender e se formar, por isso construir um campo estimulante e 

inovador que provoque uma real possibilidade de troca dentro da proposta de formação do 

movimento é o grande desafio. “Quando eu me sinto à vontade para ser formado, eu acabo 

aprendendo, mas quando eu sou forçado a isso é bem diferente, acaba não assimilando nada. 

Então eu creio que esse seja o nosso carro chefe da nossa política de juventude” (BABAU, 29 

ANOS). 

Dessa forma, dentro do movimento os/as jovens vão construindo uma cultura 

juvenil militante que os instiga a pensar a realidade como dimensão importante do seu fazer 

político, é aprendizado tramado pelos encantos da arte, das expressões culturais que fazem 

parte, dessa forma criam laços, reacendem desejos, sonhos e se projetam na possibilidade de 

serem sujeitos de transformação social e individual, criando uma nova forma de fazer política 

oriunda dos seus lugares, dos territórios de vida e existência que carrega a força da sua 

história e a resistência de sua cultura. 

 

4.4 Tempo de Estudo, Tempo Comunidade: O Estágio Interdisciplinar de Vivência/ 

EIV como elemento de formação dentro do LPJ 

 

Caminhar em busca de novas possibilidades de aprender e saber têm sido uma das 

grandes descobertas dessa pesquisa. Dentro do LPJ essa procura por outras rotas de construir 

o processo de formação da militância juvenil tem ocorrido de forma persistente. Dessa forma, 
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o movimento se dispõe a ouvir as vozes dos/das jovens e os saberes que estes/estas são 

portadores/as.  

O Estágio Interdisciplinar de Vivência é outro momento de formação que eu 

acompanhei no LPJ. É uma experiência de vivência, convivência e formação. A proposta é 

reunir um grupo de jovens e trazer para uma área de assentamento de modo que ao longo do 

período de formação, os jovens possam estudar, desenvolver atividades coletivas, a partir dos 

núcleos de base e vivenciar o que se aprende nas áreas de assentamento. 

O EIV aconteceu no município de Canindé entre o período de 14 a 30 de janeiro 

de 2018. Participaram em média 50 jovens de diversos municípios do estado do Ceará, assim 

como de outros Estados (Rio Grande do Norte e Paraíba).  O curso foi dividido em dois 

momentos: no primeiro os jovens realizavam atividades de estudo, em forma de aula, com 

atividades em grupo, individual e no segundo momento, eram distribuídos em assentamentos 

rurais para vivenciarem na prática a vida, a rotina das famílias assentadas.  

Em todos os espaços do LPJ a atividade cultural se realiza como um momento 

importante para a vida e a formação dos jovens, eles acontecem em forma de jornada 

socialista, de festa. 

 

As culturais em si que são as nossas festas, toda atividade nossa em geral tem uma 

festa, acaba com uma festa, que a gente não chama de festa, também não é uma 

coisa que a gente criou, é uma herança das organizações e tudo mais. A gente chama 

de cultural porque a gente entende que a sociedade que a gente almeja quer viver 

todos os aspectos humanos, o festejar, o celebrar, o enfiar o pé na jaca, todas essas 

coisas vão estar presentes, a gente quer ter liberdade para viver todos os aspectos da 

nossa humanidade. E as nossas atividades culturais em geral expressam, também é 

um espaço de expressão do que a galera produz, gosta, os ritmos, momento de se 

jogar, relaxar mesmo. Muitas vezes a gente não tem nenhum espaço de lazer, a gente 

não tem acesso a nenhum espaço de lazer porque a pracinha é dominada por alguém, 

porque a universidade consome ao extremo, enfim (TAMIRES, 27 anos). 

 

No EIV a realidade é vista como produtora de conhecimento. Dessa forma, é uma 

formação que pensa a sociedade a partir de uma perspectiva histórica, econômica, política, e 

os aspectos geradores que constroem o método e a matriz de referência estão assentados aos 

princípios da Educação popular
53

, da luta social e da experiência coletiva.  

A todo tempo as atividades do LPJ foram me mostrando que a formação possuía 

uma dimensão ampla, pois estava articulada com a arte, o trabalho, a capacidade criadora de 

se afirmarem como sujeitos sociais. Nesses espaços, fui percebendo a relação e o legado 

deixado por outros movimentos, desde o modo de construção das atividades, mas também na 

disposição de que são portadores em recriarem e estabelecerem seu jeito de dizer e fazer 
                                                           
53

 Brandão, 2013; Freire, 1992. Figueiredo, 2013 
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diferente, expresso pelos seus saberes oriundos de seus territórios de vida. Nessa medida, 

agregam as especificidades da cultura juvenil, que é plural e diversa a depender de suas 

origens.  

No que se refere ao LPJ, concordamos com Zibechi (2015, p. 39) que “essa 

imagem potente destaca o caráter de movimento como mover-se, como capacidade de fluir, 

deslocamento, circulação. De maneira que um movimento sempre está deslocando espaços e 

identidades herdadas”. Nessa perspectiva, a formação é assimilada como um projeto que 

considera a dimensão dos saberes locais, das experiências, da cultura e da resistência de um 

grupo. 

Para o LPJ o espaço e os momentos culturais e artísticos estão diretamente 

vinculados à dimensão formativa, porque a formação é um elemento integrador das 

capacidades humanas que transborda a dimensão cognitiva. Assim, é uma formação que 

atende às dimensões afetivas, cognitivas, motoras e linguísticas, empenhada em construir a 

consciência individual e coletiva juvenil. Com isso, o movimento apresenta que é possível, 

por meio da via lúdica, os/as jovens adquirirem autonomia, liberdade e consciência política. 

Dentro da formação, os jovens defendem que é possível unificar a luta, mas também 

minimizar as distâncias geográficas, territoriais e culturais entre a diversidade de juventude 

que recobre a militância do LPJ. Com isso, sentem a importância cada vez mais urgente de 

pensar uma formação que dialogue e escute os/as jovens em suas experiências, dilemas e 

necessidades. Mas, também que respeita e incentiva eles/elas a se colocarem como sujeitos de 

suas histórias. 

 

E esse elemento que é importante pra gente olhar, essa diversidade, essa diferença. E 

pra trazer para dentro de um campo da singularidade que o Levante é movimento 

social, que faz parte da classe trabalhadora e a partir dela como é que nós nos 

organizamos coletivamente e luta por direitos para que a periferia tenha qualidade de 

vida melhor e para que o jovem da universidade também tenha uma qualidade 

melhor. Tem um elemento que é bem interessante, como a gente trata hoje alguns 

sujeitos específicos, a própria mulher, o LGBT, o jovem negro. Se não fosse a 

formação e a clareza do projeto popular, do projeto político, se não fosse esse leito 

latino, esse histórico de entender esse Brasil que é tão desigual, talvez a gente não 

teria chance de compreender e de conseguir formar e de unificar um pensamento só. 

Se não fosse essa formação a gente não conseguiria, acho que esse é o nosso trunfo 

(BABAU, 29 ANOS). 

 

Nessa narrativa, o jovem anuncia três questões importantes para pensar a 

formação no LPJ. A primeira, que existe uma formação e que ela é um elemento diferencial 

do movimento. Segundo, que essa formação se fundamenta numa matriz teórica, o marxismo. 

Terceiro, que além do marxismo dar a direção no processo de formação, o movimento não 
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deixa de fora o olhar sobre as experiências e lutas dos povos realizadas na América Latina e 

na própria formação cultural do povo brasileiro.  

 

Históricamente constituida, lá resistencia en latinoamerica se hay convertido en 

estrategia y semillero de alternativas generadas por los pueblos campesinos, 

indígenas, afrodescendientes quilombolas,2 ribereños3 y de aquellos que viven en 

las grandes urbes, todos en situación de pobreza (o pobreza extrema), 

desplazamiento de sus tierras, sometidos a violencia militar o paramilitar, 

desprovistos del acceso a los bienes naturales y de los derechos que deberían ser 

asegurados en el marco legal-institucional del Estado. Expresa lá materialización de 

voces que, desde una larga tradición política, luchan por una emancipación humana 

en cuanto necesidad histórica frente a las secuelas político-económicas y socio-

culturales de lá colonización iberoamericana (BARBOSA, 2015, p. 29). 

 

Para essa estudiosa, a história e a resistência dos povos da América Latina têm se 

constituído pelos movimentos populares. E quando o LPJ traz em suas narrativas o olhar 

voltado para essas experiências, percebo um reconhecimento das lutas desses povos. Em 

vários momentos das entrevistas os/as jovens falam do ponto de partida para pensar a 

formação e a educação dentro do movimento. Barbosa (2015) ressalta que isso é importante 

na luta social dos povos e para a resistência cultural, uma vez que:  

 

La educación, en tanto proyecto político de resistencia, demarca el lugar de lá 

cultura, de lá experiencia y de los saberes locales como referentes para lá 

construcción de nuevos matrices conceptuales que cumplen un papel fundamental en 

lá conformación del sujeto histórico-político y su papel en lá correlación de fuerzas 

y disputa hegemónica con el Estado (p.26). 

 

 Esses princípios e valores partem da ousadia e na crença de que outra forma 

construir o pensamento social é possível e necessário, de modo que:  

 

Assim como o capital exige a internalização de ideias, valores e comportamentos 

adequados a sua reprodução, também a construção de uma sociedade comunista 

exige que as pessoas se convençam da superioridade desta forma de sociabilidade 

sobre a atual sociedade (TONET, 2015, p. 182). 

 

Acaso não acreditamos nisso, cairemos na armadilha de tentar reformar o 

capital, ou ainda pior, de naturalizar todo o caos imposto pelo capitalismo, inclusive no 

contexto da educação, da formação dos sujeitos sociais. Nesse trabalho, os/as jovens são 

resistência e têm feito isso com muita luta e enfrentamento ao Estado, as políticas de 

encarceramento da juventude negra, a exclusão social dos/das jovens da periferia, gays, sem-

terra, sem teto, sem universidade pública, sem emprego. Na contramão desse processo de 

sujeição os movimentos sociais têm sido espaço de ressignificação da história da classe 

popular, no qual a formação tem papel fundante. Nesses espaços é possível “a afirmação de 
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suas identidades e da diferença, a capacidade de tomar em suas mãos a educação e de formar 

seus próprios intelectuais” (ZIBECHI, 2015, p.162).  

 

Nós temos experiência belíssimas de organização e luta, resistência do povo. A 

gente tem palmares, tem males, como o povo se organizou, como lutou, como 

conspirou em relação a coroa, tem os praieiros, a cabanagem, caldeirão aqui no 

Ceará. Você tem mais recente a própria luta da ditadura, nos outros grupos 

guerrilheiros com a própria história do Marighella que mesmo no processo de 

perseguição, de repressão ele conseguia fazer samba, ia curtir o carnaval, ia curtir o 

futebol, é essa característica do povo brasileiro que nós conseguimos trazer para o 

nosso DNA. O Levante talvez seja uma das poucas organizações que consegue 

trazer essa característica. É tanto que nossa arma fundamental de formação é 

agitação e propaganda. A agitação e propaganda pega tudo isso, nossas paródias 

bebem do funk, bebe do forró, samba, brega, na música sertaneja e faz nossas 

músicas com cunho ideológico e por aí vai, é nesse sentido (BABAU, 29 ANOS). 

 

Nesse sentido, formação é entendida como a capacidade de formar os indivíduos 

em suas múltiplas potencialidades para que possa assumir-se na condição de sujeitos 

históricos ativos e comprometidos com a superação das contradições de seu tempo histórico. 

Assim, formação é pensada como lugar da crítica, ao contrário de informação, lugar da 

repetição. Nessa direção, assume uma ideia de prática social vivenciada e experimentada 

pelos jovens que trabalha a dialeticidade das relações intergeracionais, entendendo-os 

enquanto sujeitos coletivos, com ações, motivações, lutas, conflitos, afetos e seus saberes 

(DAMASCENO, 2014). 

 Com isso, a formação passa a ser responsável por propiciar, de modo sistemático, 

as condições para a integração social do indivíduo à sociedade e o LPJ enquanto movimento 

social estabelece novas relações com os/as jovens, de escuta e acolhimento, atribuindo papel 

importante para o movimento e a condição juvenil. Em todas as atividades desenvolvidas pelo 

LPJ é possível identificar um modo de fazer e se organizar autogerível, em que os sujeitos 

reapropriam-se de seu papel ativo e da sua capacidade autoeducativa (aprender e ensinar em 

todos os espaços que desenvolvem a organização e a luta) no interior das atividades que são 

responsáveis, com isso os/as jovens: 

 

Criam ou recriam formas de ação originais, em seus fins e seus meios, de forte 

conteúdo simbólico. Orientam-se para objetivos precisos, concretos e importantes 

para a vida social como terra, teto, saúde, educação, etc. para os quais empenham-se 

em trazer soluções diretas e práticas;  e zelam para que tanto suas recusas como suas 

propostas se concretizem em ações exemplares, diretamente ligadas ao problema em 

questão e exigindo um forte engajamento pessoal dos militantes e responsáveis, que, 

em sua maioria, viraram mestres na arte de criar acontecimentos (VARGAS, 2003, 

p. 02). 
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Dessa forma, esses movimentos estão “começando a converter seus espaços em 

alternativas ao sistema dominante, por dois motivos: convertem-nos em espaços simultâneos 

de sobrevivência e de ação sociopolítica (como temos visto), e constroem nelas relações 

sociais não capitalistas” (ZIBECHI, 2015, p. 164). 

Como os/as jovens têm conseguido isso, eles colocam que a militância tem se 

disposto a estudar para chegar mais perto possível das pessoas. 

 

A gente estuda muito. Primeiro que a gente estuda muito. Você falando agora de 

pedagogia, a gente lê bastante de Paulo Freire, krupskaya, que é um teórico da 

revolução Russa, a gente tem várias formações sobre isso e é inclusive uma 

formação muito freiriana mesma. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que está se 

aproximando agora, a gente não começa dando um texto de Lenin para ela ler, além 

de ser complexo é chato à primeira vista. Então vamos falar de uma coisa mais 

simples, alguma coisa que seja mais próximo a ela. Então pega uma leitura mais 

leve, depois que tem essa leitura mais leve tem uma compreensão maior, a própria 

pessoa vai se sentir curiosa a ter outras compreensões (CARLIANA, 23 ANOS, 

LPJ). 

 

Para o LPJ a formação acontece dentro de um movimento dialético que envolve os 

atos de rua, as ocupações, os escrachos, percebendo a reação entre o micro e o macrossocial.   

 

O micro para ir ao macro e depois voltar ao micro e ter sempre essa relação, do 

micro para o macro. E isso é uma das questões que a gente funcionando até a partir 

do nosso tripé: formação, organização e luta. Então, por exemplo, se a gente está 

aproximando a galera, a gente já está fazendo a parte do tripé da organização 

funcionar, a galera está se organizando. Se a gente não leva a galera para atos, ou 

uma luta aqui na universidade, sei lá, agora a gente está sem contrato de manutenção 

dos ar condicionados, então, tipo, está quase um caos porque tem sala que não tem a 

mínima estrutura para funcionar se não tiver um ar condicionado, então a gente 

apresenta isso. Já é uma luta local, ai já está funcionando o tripé da luta, as pessoas 

transformaram a sua realidade. Só que se as pessoas não verem a intenção de estar 

fazendo isso, qual a intenção de estar indo para o ato, qual a intenção de eu estar 

transformando isso, o sentido, se elas não verem isso é que daqui a 1-2 meses elas 

não vão mais se sentir parte (CARLIANA, 23 ANOS). 

 

A dimensão formativa proporcionada pelo movimento tem um alcance coletivo e 

também individual. As experiências formativas e os afazeres oriundos da prática militante, 

como a necessidade de se expressarem, de se colocarem e exercitarem sua atuação por meio 

dos discursos, da oratória, do embate de ideias são elementos que colaboram para a formação 

dos/das jovens militantes para além de dentro do movimento, ajudando-os/as a se destacarem 

ou mesmo adquirirem mais confiança/segurança em outros espaços e situações profissionais, 

sociais. Nessa medida, é uma formação para a vida, que se estende e atravessa a própria 

condição juvenil, pois constitui um processo de muitos aprendizados, encontros com outras 

experiências e fazeres que servem para uma vida inteira.  

 



174 

 

 
 

E uma outra coisa que eu acho muito massa e me ajuda muito na minha formação é 

porque eu sou da licenciatura, só que aí com todo esse processo de corte de bolsa e 

tudo isso, por exemplo, eu nunca consegui participar de um PIBID da vida ou de 

alguma oportunidade, alguma bolsa para dar aula. Só que aí nas disciplinas 

pedagógicas a gente tem que dá aula na sala de aula, aí teve um trabalho que eu 

estava fazendo, inclusive a simulação de um concurso de professor, que inclusive 

uma das partes do concurso é você dá aula, daí eu dei aula e tinha meio que uma 

banca, tinha professores, dois orientandos dela da pós graduação que era uma banca, 

umas das coisas que o orientando da professora falou é que eu falo muito bem, aí a 

professora falou logo “ela fala bem porque ela é militante”, então a galera fala 

muito, tem um estereótipo muito grande que o movimento estudantil ela atrapalha a 

sua formação, só que muitas vezes ele auxilia. Então, tipo, todas as pessoas que eu 

conheço que são do movimento estudantil, são universitários, isso ajuda muito na 

formação, principalmente para a gente das ciências sociais, da área da história, 

contribui muito. Eu estava falando agora pouco da leitura de Lenin, eu estudo sobre 

isso, então são coisas que eu gosto muito de estudar dentro do curso, eu vejo... 

(CARLIANA, 23 ANOS). 

 

Os espaços de formação construídos pelo LPJ ajudam os/as jovens a se situarem 

sobre a realidade e a olharem a realidade como uma dimensão importante que ajuda na vida 

profissional e pessoal. A atuação nos movimentos sociais permite aos jovens ler a realidade e 

a se posicionarem no mundo.  Dessa forma, eu penso que as experiências vivenciadas dentro 

dos movimentos sociais podem construir uma formação que caminhe no sentido da busca da 

emancipação humana. 

 

Foi importante para mim tanto pessoalmente como academicamente também, tipo, 

eu sempre quis ser professor, desde pequeno e quando eu entrei no Levante acho que 

com 1 ano eu participei de um encontro que era Encontro Estadual dos Professores 

da Reforma Agrária, uma coisa assim, que foi promovido pelo movimento dos 

trabalhadores sem-terra, pelo MST, aí eu participei desse encontro. Lá eu tive 

contato com muitos professores, inclusive com professores daqui da própria 

universidade, e aí eu vi que o que eu via na universidade não estava descolado dessa 

realidade que não é nada a ver com a minha, e aí eu achei muito importante, na 

minha formação acadêmica e da minha formação de ver o mundo (FLADSON, 24 

ANOS). 

 

No processo formativo, os/as jovens vão identificando as contradições, as 

desigualdades as quais vivem e a partir do coletivo eles passam a entender que dentro de um 

modelo organizativo, como o movimento, é possível buscar outras formas de viver para si e 

para os outros. 

 

Eu não tinha noção do quanto o mundo era uma coisa maior do que simplesmente 

estudar e arranjar um emprego, e pronto, viver feliz pra sempre. Eu tinha noção da 

disparidade da desigualdade que existe, não só no Brasil de uma forma geral, mas no 

local onde a gente vive. Tipo, no local onde a gente vive, no seu bairro tem uma 

discrepância gigantesca, na sua cidade, Fortaleza é uma das cidades mais desiguais 

do Brasil. E quando você percebe isso, ou você fica com medo, naturaliza, ou você 

se organiza e tenta mudar algo. Isso meio que me motivou. O respeito também, acho 

que é uma coisa... você na verdade, tipo, não se desconstrói, não muda da noite para 

o dia, você muda aos poucos, tropeça, erra, cai, levanta e é isso, a vida vai ser feita 

disso e que você vai passar por dificuldades, não vai ser a única e nem a última vez, 

vai vir desafios maiores, dificuldades maiores e você vai ter que saber lidar. E você 
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vai ter que escolher, se você vai lidar com isso sozinho ou com a sua galera, com o 

seu coletivo, com as outras pessoas (FLADSON, 24 ANOS). 

 

Vivenciar essa experiência de realizar um estágio em um assentamento é criar 

uma forma de habitar, de se ver em outro território e perceber a relação que existe entre o 

campo e a cidade, mais que isso, configura ampliar os espaços de expressão e de 

aprendizagem que tem fortes implicações com o fazer político e formativos desses jovens 

militantes. 

 

Figura 19 - Encerramento do EIV/Canindé 

 

Fonte: Página do Facebook do LPJ. 

 

No assentamento, os/as jovens passam a conviver com outras questões, como o 

acesso e a escassez da água, o isolamento, uma vez que o acesso à internet e o sinal de 

operadoras quase não existem. É um ritmo completamente novo. Ao se inserir e habitar outro 

território os jovens se veem numa grande teia de relações interdependentes que os ajuda a 

superar as dicotomias entre a cidade e o campo.  

 

Todo mundo diz que o EIV muda a vida, acho que ainda vou passar um tempo para 

perceber o tanto que esse EIV me fez bem, mas uma coisa maravilhosa que 

aconteceu hoje foi que depois de quase 20 dias sem muito acesso à internet, liguei o 

notebook e não consegui pensar em algo que eu quisesse fazer. Essa sem dúvida 

alguma, era a desintoxicação que eu mais precisava (CARLIANA, 23 ANOS). 

 

Após experimentar a vida no assentamento e nos demais outros espaços de 

formação, os/as jovens se sentem mais motivados para continuar a luta e desenvolver práticas 



176 

 

 
 

coletivas, uma vez que estar no assentamento representa um momento de muito aprendizado 

em que eles levam para a vida toda, ajudando no processo, repensar sua prática na 

convivência social. 

 

Essa noção é tão forte, de nós mesmos organizarmos os nossos espaços que eu vou 

falar um exemplo pessoal: eu sempre detestei fazer trabalho dentro de casa, lavar 

louça e estender roupa, pra mim nunca gostei de fazer. Mas a partir da minha 

vivência no Levante eu pude entender “cara, isso é cansativo, eu preciso ajudar 

minha mãe”. A partir disso, me vi trabalhando lá na cozinha lavando um monte 

louça, lavando umas panelas gigantes eu pude entender “mano, trabalho é cansativo 

se eu acho ruim minha mãe também acha” então disso o Levante me ajudou muito. 

Hoje eu faço com mais frequência as coisas dentro de casa, mas antes era minha mãe 

e pronto, era uma guerra pra eu fazer. Encher as garrafas coisa simples de se fazer 

era uma guerra dentro da minha casa. Hoje em dia eu já faço almoço porque já 

cozinhei no Levante, já cozinhei no acampamento nacional, já lavo louça, a roupa, já 

mudei (FERNANDINHA, 24 ANOS). 

 

A fala da jovem anuncia uma mudança de comportamento em relação a atividade 

doméstica dentro de casa. Dentro do movimento a jovem percebe a importância de criar laços 

de solidariedade, de cooperação, rompendo inclusive com o modelo binário empregado na 

sociedade capitalista entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. 

 

Tem um elemento da compreensão, e que eu acho que também aproxima os dois 

mundos, enfim, que a gente está acostumado com uma sociedade que uma classe 

pensa e domina e outra classe faz e não tem muito domínio intelectual sobre aquilo, 

essa é a luta de classe: alguém explora e pensa e outra pessoa que não pensa e faz. E 

o que a gente aprende e reproduz na sociedade é que toda pessoa é capaz de pensar e 

produzir a sua própria vida, ou seja, a gente é capaz de construir uma sociedade que 

não necessariamente precisa ter uma classe que pensa e manda e outra classe que 

não pensa e é mandada. Todo mundo tem a capacidade de fazer as duas coisas. 

Então todo mundo vai na plenária estudar, ver a conjuntura, mas todo mundo vai 

lavar seu próprio banheiro, seu próprio prato. A gente consegue construir um 

processo que não necessariamente precisa alguém mandar e alguém fazer. A gente é 

perfeitamente capaz de viver em uma sociedade que a gente consiga fazer tudo isso, 

não precisa ser explorado e nem explorar ninguém. Tem atividades maiores que a 

gente até pensa e até faz, a gente precisa de uma empresa de limpeza para ajudar, 

não lembro se no acampamento nacional tinha, mas mesmo assim a gente tem uma 

equipe que vai lá ajudar, contribuir no trabalho, fazer o trabalho junto (TAMIRES, 

27 anos). 

 

Dessa forma, o movimento parece caminhar em direção a um modelo de 

autogestão, em que os/as jovens se sintam responsáveis pela construção do movimento; mais 

que governar outros jovens, o LPJ incentiva e motiva-os para que se autogovernem, por isso 

mesmo outra cultura política, ancorada na autonomia dos sujeitos, se apresenta como a utopia 

necessária, mediada pela organização, a formação e a luta coletiva. Construir essa proposta 

não é tarefa fácil, nem tampouco acontece de uma hora para outra, requer tempo e muito 

trabalho. Assim, os desafios enfrentados extrapolam as dificuldades de organizar atividades, 

mas de construir novos comportamentos e desconstruir preconceitos. 
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Já chegou dá gente está no acampamento de acontecer vários casos de assédio, de 

menino que não respeita menina, de casos de preconceitos contra LGBT, e a gente 

tem uma forma nossa de resolver essas questões. A gente não tolera machismo, 

homofobia, racismo. Quando esses casos acontecem no movimento a gente dá todo 

suporte a vítima, vamos supor, eu fui vítima de assédio eu tenho todo um suporte do 

movimento, sou acompanhada pelas mulheres do movimento que já tem um 

acúmulo, um debate sobre isso, tem um acompanhamento para a vítima. Mas a gente 

também não cai na lógica de punir o agressor, a gente faz um processo de 

conscientização, um momento de estudo, de reflexão para ele entender que aquilo 

que ele fez não é certo. E dentro do movimento a gente não aceita. É um processo 

longo, pode não ser o ideal, mas é assim que a gente está caminhando. É assim que a 

gente procura fazer esse acompanhamento porque, pelo menos pra mim dentro do 

Levante, a gente não cai na lógica punitiva da sociedade que é só punir, punir e 

depois? Expulsar alguém do movimento e aí? A gente expulsou e ele vai continuar 

cometendo atos de machismo lá fora, continuar maltratando as meninas lá fora e pra 

gente isso não é interessante. Nós somos sujeitos em construção. Pra gente é mais 

interessante que esse sujeito compreenda e se conscientize que aquilo não está certo 

e que dentro do movimento a gente não aceita (FERNANDINHA, 24 anos). 

 

O Movimento entende que, onde houver preconceito, precisa-se levar a 

possibilidade de diálogo, escuta amorosa, capacidade de olhar para a diferença como 

possibilidade de buscar um caminho diferente, positivo de se relacionar, por isso, a 

metodologia do LPJ não é de punir, mas de acolhimento e inclusão, de acreditar que os/as 

jovens que reproduzem determinados comportamentos machistas e preconceituosos podem vir 

a serem sujeitos de transformação e desconstrução de si, do que pensa e do que faz. 

O incentivo ao pensamento crítico sobre o mundo é fortalecido dentro do LPJ 

pelos setores, que são um grupo de militantes que realiza essa tarefa de conversar, dialogar e 

fazer com que os/as jovens reflitam acerca de seus velhos comportamentos, podendo construir 

novas e diferentes versões de si. Aqui se expressa a dimensão transformadora pregada pelo 

movimento. Essas transformações ocorrem, a priori, no terreno das microrrelações e 

microterritórios, por meio de microatitudes, para tanto a articulação entre a formação e a ação 

dos jovens militantes é fundamental, pois como bem enfatiza Freire (2010, p. 142), “não há 

revolução com mera conversa, “verbalismos, nem tampouco com ativismo, mas com práxis, 

portanto, com reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a serem transformadas”. 

Em uma das entrevistas o jovem destacou como o LPJ pensa os seus eventos e 

como no interior dessas atividades a práxis acontece, 

 

Um exemplo muito interessante foi no acampamento estadual, onde deu pra gente 

perceber como o acampamento é de ação, vamos assim dizer, tinha jovem da 

periferia lá que fez a segurança, fez o turno de 3:00 as 6:00 da manhã, foi para a 

cozinha, cortou carne, carregou agua, limpou banheiro. Depois todo mundo se 

ajudou nesse contexto. Então assim, eu tenho experiência de ter visto jovens que até 

hoje quando eles comem em casa lavam seu prato e essa pratica ele trouxe da luta do 

movimento. É muito interessante que os nossos movimentos, o Levante, o MST, 

todos os movimentos da via campesina, toda vez que a gente faz algum movimento 

a gente faz de modo que a companheira possa participar e deixa seu filho lá nos 
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cuidados da militância, com práticas pedagógicas também para que essa 

companheira vá se formar, vá estudar, vá rompendo inclusive essa barreira 

patriarcal, do machismo que só pode ir o homem e acaba que a maior parte do dever 

fica para a companheira. Esse é um elemento muito massa porque a gente nunca 

esqueceu disso. Então, por exemplo, nesse acampamento vai ter 40 crianças. 

(BABAU, 29 ANOS). 

 

Dessa forma os/as jovens se desconstroem e reconstroem pelos processos de 

aprendizagem que passam a vivenciar dentro do movimento, através da reflexão e a ação. 

Nessa fala o jovem destaca o compromisso que o movimento assume com as questões de 

gênero, garantindo a participação das jovens mães que não tem ou querem participar da luta 

ao lado dos seus filhos/as.   

Quando se colocam como sujeitos sociais em movimento dispostos a buscarem 

uma sociedade mais justa, observo que se abrem para a necessidade de construir um 

movimento permeado pelo diálogo, respeito, amor, solidariedade e coragem. Na concepção de 

Freire (2010):  

 

A verdadeira revolução, cedo ou tarde, tem de inaugurar o diálogo corajoso com as 

massas. Sua legitimidade está no diálogo com elas, não no engodo, na mentira. Não 

pode temer as massas, a sua expressividade, a sua participação efetiva no poder. Não 

pode negá-las. Não pode deixar de prestar-lhes conta. De falar de seus acertos, de 

seus erros, de seus equívocos, de suas dificuldades (p. 145). 

 

Ao afirmar a capacidade de agir, de acionar movimentos de mudança, na direção 

do novo, os/as jovens se fazem sujeitos habilitadores de alternativas de corporificação de 

outros modos de ser e de viver, semeando outra convivência experienciada em valores que 

possam pensar uma educação verdadeiramente humanizada, inserida no esforço de alcançar a 

emancipação dos sujeitos. 

Nesse trabalho, meu esforço é de apresentar que a formação dentro do LPJ não 

está dada, pronta, e nem se esgota nas atividades de estudo, lendo textos, escutando as 

análises de conjuntura. Ela ocorre nesse processo, mas é ampliada para outros momentos que 

constituem as atividades (mística, limpeza e divisão de tarefas, no cuidado com o outro, o 

espaço, etc.), de modo que tudo isso forma permanentemente a condição de jovem militante. 

 

Se você pensar formação mais formal acontece muito nas análises de conjuntura em 

que os jovens se situam no tempo e no espaço, a partir de uma mediação eles tem 

condição de enxergar as contradições da sociedade, aonde ele vive, enfim. Mas a 

formação também a gente entende que se dá para além disso, se dá na mística, se dá 

nas oficinas, se dá em todos os espaços, na hora que vocês dividem as atividades, na 

que tem que cozinhar para comer, que limpar, de segurar, tudo isso tem um viés 

formativo e formador (TAMIRES, 27 anos). 
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Dessa forma é uma ferramenta de reconhecimento de si, da sua condição humana 

dentro da realidade social, a partir do olhar sobre o outro que vivencia situações similares a 

sua. A formação é aqui enfrentada como um instrumento que pode unificar uma causa maior, 

um projeto coletivo. Por isso os conhecimentos, os saberes dos/das jovens são tomados como 

ferramenta para pensar que sociedade a juventude quer construir, a partir de quais valores. 

Então o conhecimento é tomado como uma dimensão formativa para os sujeitos capaz de 

trazer inclusão. 

 

Ninguém é dono do saber, nem nós da periferia somos donos do saber, nem a 

universidade. Então, a gente precisa andar em conjunto, até porque o saber é de 

todos, o conhecimento é direito de todos, tanto teórico como prático. Isso é o grande 

problema da nossa sociedade, o saber foi negado para as pessoas, a classe 

universitária, vamos dizer assim, não podia descer porque a sociedade impôs isso 

para ela, ela tinha que usar a periferia como rato de laboratório e a periferia não 

podia entrar lá porque era jogado para ela só ser rato de laboratório. Então, os 

conhecimentos foram negados e esse processo de conhecimento de ninguém é do 

saber. Isso é para ser perpassado, modificado dos dois lados (MOLEQUE, 31 

ANOS). 

 

Quando os sujeitos da ação educativa são outros (oriundos da classe popular e 

trabalhadora), novas concepções pedagógicas que orientam as práticas da formação seja no 

espaço informal ou mesmo formal são obrigadas a serem outras. 

 

Esses coletivos em movimento trazem a consciência política de não terem sido 

meros destinatários de concepções pedagógicas transpostas, mas que as formas de 

pensá-los e de classificá-los no padrão de poder/saber obrigou o pensamento 

educacional nas américas a produzir pedagogias outras, diante dos povos outros a 

serem subalternizados. Processo de produção de teorias e práticas pedagógicas que 

se atualizam nas escolas públicas populares. Na medida em que outros educandos 

chegam com outras experiências sociais, outras culturas, outros valores, mostrando-

se outros sujeitos nas relações políticas, econômicas, culturais, outras pedagogias 

são inventadas, outras formas de pensá-los e de pensar a educação, o conhecimento 

(ARROYO, 2014, p. 11). 

 

Desse modo, um importante eixo da composição do LPJ em sua matriz formativa 

está relacionado a articulação entre a teoria e a prática, que nesses espaços se expressa no 

próprio fazer, no aprender a confeccionar o material da agitação e propaganda, nos cartazes, 

muralismo, grafite entre outras que servem para as intervenções de rua/atos. 

Dentro dos espaços formativos elaborados pelo LPJ, os/as jovens aprendem a 

refletir, a pensar, ou como mesmo afirmou a jovem, a desconfiar. Esse é um elemento 

importante e caro a nossa sociedade atualmente, sobretudo quando esse pensar coloca os/as 

jovens da classe popular em outro lugar social, cultural, intelectual, de reconhecimento de si, 

da sua afirmação indenitária e plural. 
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Sempre que eu estou em qualquer momento da minha vida, sei lá, resolvendo um 

problema que não tem nada a ver com o Levante, uso o que eu aprendi no Levante 

para resolver esse problema. Seja a questão da coletividade, da busca coletiva, 

enfim, desses problemas que parecem individuais, muitas vezes a maior parte dele 

tem a mesma raiz, tentar ver para além da superficialidade também dos discursos, do 

que lhe é apresentado, desconfiar, primeira coisa que aprendi foi desconfiar das 

coisas, se lhe dizem algo pensa logo no medo. Acho que isso também é uma coisa 

que eu aprendi com o movimento, com a conversa com as pessoas e tudo mais 

(FLADSON, 24 ANOS). 

 

O LPJ se coloca como um espaço capaz de pensar uma outra formação, que vai 

contra os interesses do capital e para isso tem utilizado outras metodologias, outros espaços e 

outra matriz teórica que permita adquirirem uma formação para a vida, pensada a partir das 

experiências e vivências sociais. 

 

Nós somos uma organização de caráter social, com ideologia socialistas e marxistas, 

mas parte da esquerda bebe dessas fontes no marxismo mais europeu e acaba sendo 

muito grosso, muito rude na formação dos seus militantes. O nosso diferencial é que 

nós conseguimos entender que nosso povo é diverso e isso só é possível porque nós 

conseguimos beber dentro do leito latino-americano mas principalmente na cultura 

brasileira, como nós nos constituímos como povo, como nós surgimos como povo. 

O Brasil nasce de um modelo escravista, do genocídio de um povo indígena, cria-se 

esse povo e hoje nós estamos. É nessa característica, nós conseguimos dar essa 

formação pegando esses elementos internacionais mesclado com esses elementos 

brasileiros, locais, a partir da vida, a partir da experiência. Nós somos duros, mais ao 

mesmo tempo flexíveis (BABAU, 30 ANOS). 

. 

Em várias falas os jovens destacam esse caráter da formação, “dura”, mas também 

da possibilidade de vir com uma proposta “leve”. O duro nesse contexto tem a perspectiva de 

não deixar de fora a dimensão do estudo, da leitura, da apropriação teórica e o “leve”, está 

articulado em apresentar essa formação teórica com a realidade. 

A formação, nessa perspectiva do LPJ, se alia à ideia, “aquela do alcance de um 

modo de ser, mediante um devir, modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade 

existencial marcada por um máximo possível de emancipação, pela condição de sujeito 

autônomo” (SEVERINO, 2006, p. 621). 

Ler e enxergar o mundo é mais do que olhar para ele na sua superfície: é estarmos 

permanente e estrategicamente atentos e atentas ao que se passa ao nosso lado e ao que está 

distante de nós, em profundidade. É superar nosso eventual daltonismo em relação às pessoas 

com quem convivemos e em relação à realidade que nos cerca e em todos os espaços sociais 

nos quais vivemos ou por onde passamos. Ler o mundo enquanto processo que envolve 

aprendizes e ensinamentos de suas histórias recíprocas, ambos, vivendo e dividindo processos 

criadores. 
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A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 1993, p. 

11). 

 

Observa-se nessas narrativas juvenis que o LPJ precisa aprender, enfrentar e 

buscar uma formação que ajude os/as militantes a desconstruírem condutas e pensamentos 

machistas. Com isso, demonstram que os movimentos sociais não estão em uma bolha, 

apartados dos problemas da sociedade e menos ainda das contradições que vivencia a 

sociedade. Por isso, é necessário construir uma formação que incentive a politização dos 

jovens, a reflexão crítica, a capacidade de se indignar e se importar com o outro, ainda que 

seja um trabalho difícil, inclusive para os próprios jovens que estão na militância. 

 

Minha mãe falou uma coisa muito interessante, acho que em 2013 nas 

manifestações, uma coisa que se eu falar muita coisa não vai resumir o que ela falou, 

uma pessoa analfabeta que trabalhou a vida toda para cuidar de 5 filhos, que passou 

fome, ela resumiu numa frase: “vá meu filho, se você não puder mudar a sua tente 

mudar pelo menos a dos outros”. Acho que esse propósito de mudar a sociedade é 

um proposito bem valido para nós todos e isso vindo da minha mãe foi muito forte. 

A gente enquanto militante não é de ferro, tem gente que pensa assim, que a gente 

não tem dificuldade, que vai estar sempre forte. Mas isso resumiu, quando a gente 

pensa em fraquejar eu fico pensando nisso. Mas é isso, acho que bem 

resumidamente esse é meu propósito de militante (MOLEQUE, 31 ANOS). 

 

  Essa compreensão colabora na construção de uma sociedade mais igualitária e 

humana. Dentro do movimento, o debate no que se refere às diferenças de gênero, sexuais, 

étnicas, culturais e religiosas ainda atravessa muitos problemas.  

 

A gente tem problemas de machismo, de homofobia, de racismo. As pessoas trazem 

uma carga de criação, de educação e tudo mais. E já tivemos muitos problemas com 

isso de precisar lidar mesmo com coisas extremas. Tanto é que nos últimos 2-3 anos 

a gente tem tentado fazer uma... e que é presente nos acampamentos também, nas 

atividades maiores a gente sempre tenta compor uma comissão de... não tem nem 

nome essa comissão, porque comissão de ética é um negócio... é o mais próximo, 

mas não é esse nome que a gente quer dá. Uma comissão mais de direitos humanos, 

talvez, mas que é responsável de acompanhar essas questões, de ajudar a formular 

respostas. Essa comissão ajuda a resolver coisas que não deu pra resolver, enfim. 

Mas ajuda a mediar, a dar encaminhamento e tudo mais. Tem avançado um pouco 

nisso, questões que foram bem traumáticas para a organização. Mas é isso. A gente 

vai tentando avançar, tentando aprender. A comissão a princípio era formada só por 

mulheres, a gente já estar debatendo se não é o caso de... porque os homens têm a 

tarefa de também resolver esses problemas, também se precisa formar a partir disso. 

Mas será que é isso mesmo? Será que não? Então, são pouquíssimas certezas, mas 

muitas tentativas de acertar (TAMIRES, 27 ANOS). 

 

Se na escola formal, na família e na religião ainda encontramos resistência quanto 

ao combate a essas práticas, cabe aos movimentos sociais construir esse outro lugar de fala, de 

autonomia, de direitos e liberdade entre os/as jovens. Com isso percebemos a urgência no 
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fortalecimento da formação política, humana e cidadã entre nós, sobretudo em relação ao 

patriarcado e suas múltiplas expressões entre homens e mulheres.  

O mundo dos/das jovens e de suas variadas experiências formativas (família, 

escola, universidades, agrupamentos) trazem para dentro do LPJ vários desafios, sobretudo no 

modo de pensar o papel e o alcance dos movimentos sociais com a juventude. O LPJ não é um 

lugar de chegada, mas, de permanentes fluxos e movimentos, que ensina e aprende com a 

diversidade de sujeitos e necessidades que estes trazem em suas costas. Percebi, nesse 

processo de investigação, que o LPJ, dentro das suas limitações e contradições, “tem aberto 

espaços/brechas que, dentro da lógica de dominação, possibilita espaços físicos e simbólicos 

de resistência que se convertem em espaços de sobrevivência” (ZIBECHI, 2015, 164). 

Diante das narrativas juvenis observei que valorizar os saberes nos mais diversos 

espaços significa investir positivamente na capacidade criadora/criativa e nos saberes que 

eles/elas são portadores. Isso interfere e é importante para a autoestima e o reconhecimento 

dos/das jovens enquanto sujeitos de transformação. 
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5 UMA PEDAGOGIA DAS PRÁTICAS JUVENIS: MANIFESTAÇÕES DE RUA, 

ESCRACHOS/ESCULACHOS E OS SARAUS DO LPJ 

 

“Chegaram batendo na minha porta, fazendo barulhos 

estridentes com latas e tambores de PVC. Eu nem sabia 

quem era essa gente que usavam camisas pretas. 

Alguém disse que podia confiar. Mas, como confiar em 

gente que chega pedindo um tal de memória, verdade e 

justiça, acordando a vizinhança e apontando tudo que 

tem de errado, com esse tal de escracho a torturadores 

da ditadura?  E lá vem todo esse teatro, poesia cantada, 

grafite e bandeirolas”. 

 (Gabriel, Militante do LPJ). 

 

 

Tem sido dessa forma que os jovens que compõem o LPJ têm conseguido atrair 

outros jovens para o movimento, “fazendo barulhos com latas e tambores”. Muitos ainda 

desconhecem a sua história, desconfiam de suas verdadeiras intenções, são capazes de 

denominá-los de “bando de desocupados”. Os barulhos que lançam durante seus atos 

instigam, causam certo encantamento, uma vez que suas movimentações na cena pública 

estão cercadas por performances corporais e musicais que despertam a atenção dos que 

observam.  

Diante disso, anunciar uma pedagogia das práticas juvenis é afirmar que as 

movimentações dos/das jovens dentro do LPJ estão recobertas por uma perspectiva política 

pautada nas culturas juvenis que se expressam no jeito de fazer, aprender, movimentar-se, 

manifestar-se, em que a dimensão cultural e artística é a todo tempo acionada, expressa nos 

atos de rua, nos saraus e escrachos. Seus movimentos são marcados por repertórios do campo 

da teatralidade, musicalidade, coreografias que agitam suas atividades de ação política. 

Damasceno, por sua vez, analisa de modo muito preciso essa dimensão mágica, o 

potencial de transcendência da arte e da criatividade em nossas subjetividades:  

 

As experiências artísticas e lúdicas, por serem singulares favorecem uma interação 

criadora do homem na sua relação com o mundo natural e social, situações como 

brincadeiras, produção de uma obra de arte, a participação em canto, dança ou 

teatro, criam uma atmosfera de equilíbrio e de harmonia capaz de estimular a criação 

e a fantasia; todo este processo exerce uma função de encantamento que alimenta a 

magia, o fantástico, que constitui núcleo daquilo que temos de mais singular no 

humano, a transcendência (DAMASCENO, 2005a, p. 99). 

 

Em coletivo, os/as jovens se apropriam da criatividade e constroem suas diversas 

táticas para mobilizar as juventudes que compõem o movimento. Durante minhas andanças 

pelas atividades do LPJ, presenciei as criações das/dos jovens em seus territórios, 
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fortalecendo a rede de solidariedade e pertencimento na qual afirmam as identidades e 

diferenças do movimento e da condição juvenil. 

De acordo com Melucci (2005, p. 136), “os indivíduos já não pertencem somente 

a um grupo ou a uma comunidade”, isso porque a sociedade em que vivemos se caracteriza 

por uma multiplicidade muito grande, não havendo um único critério de identificação. 

Mergulhada nesse contexto de fluxos e movimentações que acionam a condição 

juvenil e militante dos jovens do LPJ, este capítulo tem como objetivo apresentar as práticas 

que os colocam na ação coletiva. Isso acontece mediante a diversidade de sujeitos envolvidos 

no movimento, oriundos de vários territórios, tendo diversos lugares de fala cuja dimensão 

das expressões artísticas é desenvolvida de tal modo que passam a serem percebidas como 

práticas de encantamento/sedução, interesse, atração, na medida em que utilizam as 

performances corporais, musicais, simbólica do campo da cultura juvenil. 

As práticas não ocorrem desconectadas do processo de formação que eles/elas 

vivenciam dentro do movimento. Concretamente, são expressas pelos atos de rua, os 

escrachos/esculachos e os saraus que juntos estão relacionados com o princípio da agitação e 

propaganda dentro do LPJ.  Com isso, o LPJ reafirma seu compromisso com a organização, a 

formação e a luta, ou seja, o tripé que sustenta e direciona a organização do movimento.  

Nessa mesma direção, afirmamos que estas práticas juvenis são portadoras de uma 

dimensão educativa e emancipadora, porque elas contribuem para que os/as jovens tenham 

acesso a uma determinada capacidade cognitiva e artística de pensar, refletir e agir na 

tentativa de inaugurar novas perspectivas para a juventude da classe trabalhadora. Portanto, 

trata-se de uma pedagogia das práticas juvenis. 

 

5.1 Ahhh, levante-se: protestos e manifestações pela cidade de Fortaleza 

 
Sexta feira, 11 de novembro de 2016, os estudantes, professores, centrais sindicais e 

outros movimentos caminham em marcha no sentido da Praça da Bandeira, centro 

da capital de Fortaleza. A praça começa a ser tomada pelos manifestantes que 

trazem suas bandeiras, vestem camisas que simbolizam seu pertencimento politico e 

ideológico. Os carros de som das centrais sindicais são tomados pelas falas que 

anunciam a conjuntura politica de ameaça aos direitos da classe trabalhadora, da 

educação, saúde e dos direitos trabalhistas.  Caminho em direção ao centro da praça.  

Encontro-me com colegas, professores. Numa parte da praça mais afastada estão os 

jovens de camisetas pretas, ainda em clima de concentração, eles ensaiam como irão 

conduzir o ato. Fazem movimentos com o corpo, tocam tambores, anunciam sua 

presença pela força e o barulho da batucada (DIARIO DE CAMPO, 11/11/2016).  

 

Participei dos atos como pesquisadora, pois era uma forma de ir compreendendo a 

ação política dos jovens do LPJ, que, em todos os atos, estiveram presentes animando com o 
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som da batucada e o balancear dos movimentos juvenis, embalando e participando da cena 

politica de modo irreverente e dinâmico. Também estive nas manifestações como estudante 

preocupada com os impactos que as medidas do estado burguês acarretariam para a educação.  

A grande maioria dos atos em Fortaleza aconteceu numa sexta feira, alguns pela 

manhã cedo, como o do dia 13 de dezembro de 2016 em que o cruzamento da Av. 13 de maio 

com o da Avenida da Universidade foi bloqueado pelos estudantes que ocuparam a rua com 

cadeiras, colocando que “a sala de aula hoje é na rua”.  

 

Figura 20 - ato do dia 13 de dezembro de 2016 em Fortaleza 

 
Fonte: Jornal Tribuna do Ceará em 13 de dezembro de 2016. 

 

Os atos se estenderam também ao longo do ano de 2017. Lembro do ato do dia 15 

de março de 2017, uma quinta-feira pela manhã. A concentração ocorreu na praça da 

Bandeira, no centro da cidade de Fortaleza. Esta praça tem sido escolhida para ser o lugar de 

concentração dos atos, possui uma área ampla, do lado do prédio rosa da Faculdade de Direito 

da UFC, caminho de grande fluxo de pessoas que vão para o cento da cidade e outras regiões 

da capital. A manifestação do dia 15 foi nacional, milhares de pessoas se reuniram em pontos 

estratégicos de suas capitais para protestarem contra as medidas do governo Michael Temer 

contra a classe trabalhadora, os estudantes e a educação brasileira. 

 O período de 2017 foi muito delicado e sofrido para nós que acreditamos na 

educação, o que repercutiu diretamente na escrita do trabalho de tese. Mesmo lutando e 

resistindo nas ruas, e isso me animava, fui tomada por um período de muita desesperança e 

desânimo.  
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Precisei me inspirar na força dos jovens do LPJ, na sua animação e agitação para 

continuar firme no trabalho. Esse era também um dos momentos mais significativos de minha 

trajetória político-cidadã em que eu me via participar das mobilizações, dos atos de rua. Foi 

para mim uma experiência marcante, em que pude vivenciar a cidade de outro modo (ocupar, 

dialogar, trocar, cantar, gritar), estabelecer sentimentos de solidariedade e coletividade com 

pessoas que eu nunca tinha mantido contato antes.  

Os/ as jovens do LPJ me levaram para os caminhos da organização, da ação mais 

direta e coletiva. Em cada ato, os/as jovens de camisas pretas, tocavam seus tambores, 

saltavam sua bandeira preta e se vestiam de coragem, animação, pulavam cantavam e animava 

os manifestantes com o grito: “Levante-se, Levante-se, queremos revolução”! 

 

Figura 21 - Manifestação nas ruas do centro de Fortaleza 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A cidade de Fortaleza, assim como várias outras cidades espalhadas pelo Brasil, 

foi palco de muitas manifestações e atos públicos contra e a favor do golpe, e com o slogan 

“Fora Temer”, a sociedade civil e outros movimentos sociais da classe trabalhadora se 

reuniram em praças e ruas das cidades denunciando o presidente Michel Temer por sua 

participação no golpe e ter assumido o cargo de presidente.  

Diante da crise do capitalismo global, da retirada dos direitos da classe 

trabalhadora, assim como da possibilidade, que depois se confirmou, da redução drástica dos 

recursos para as áreas de saúde e educação, através da Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC-55), vários grupos se organizaram e realizaram protestos em Fortaleza e em cidades do 



187 

 

 
 

interior. Em setembro do ano de 2018, uma dessas manifestações, no contexto da sociedade 

brasileira, foi significativa e histórica na qual foi encabeçada pelas mulheres de todo o país, e 

denominada de #EleNão
54

.   

O LPJ se juntou a outros grupos sociais e de trabalhadores/as que reivindicavam 

pela democracia e pela manutenção dos direitos para ocupar os espaços públicos, as ruas e 

convocar a população para pensar e compreender os problemas que a sociedade civil 

precisava confrontar com o estado e o capital. 

Nas andanças pelos atos, pude presenciar que os saberes tecidos pelos jovens, por 

meio de suas experiências (DUBET, 2006) evocadas por suas culturas juvenis são anunciados 

de práticas sociais de resistência, expressas por meio de inventivas práticas protagonizadas 

dentro do grupo, na organização coletiva, para além dos espaços formais, que brotam dentro 

dos movimentos sociais. 

Ao acompanhar essas movimentações, realizei observações importantes que 

ajudaram problematizar e repensar as culturas juvenis presentes no interior do LPJ. 

Acompanhei diversos atos de rua durante o período da pesquisa. Em todos eles, os/as jovens 

do LPJ estavam presentes. Quando não os identificava na multidão, era possível vê-los 

reunidos ensaiando os gritos de ordem embalados pelo som da batucada. 

A batucada representa um dos grandes atrativos dos jovens quando passam a 

compor o LPJ. Para os jovens, a batucada representa lugar de agitação, de resistência e 

anuncio da potência juvenil: 

 

A nossa batucada é um dos nossos corações, vamos dizer que nós temos muitos 

corações e ela é um dos nossos corações. Interessante porque a batucada traz o nosso 

ritmo africano, traz a resistência, mesmo com o açoite para invocar, fazer a mítica, a 

espiritualidade e isso é tocado em nossas aulas e conseguimos trazer para dentro dos 

movimentos. É tanto que a galera da territorial ama a batucada, todo mundo quer vir 

para fazer a batucada então isso é uma característica muito singular nossa (BABAU, 

30 anos).   

 

As músicas cantadas pelos jovens são expressão simbólica da luta juvenil, na 

medida em que afirmam seus desejos, denunciam e anunciam a juventude enquanto grupo 

social de resistência, luta e organização política: 

 

A crise é dos ricos 

 Os pobres aqui se fode  

No poder, só tem playboy 2x]  

 Ooo, a juventude chegou organizada no levante Junto com  trabalhadora 

                                                           
54

 A manifestação #EleNão em repúdio ao candidato a presidente Jair Bolsonaro, que se espalhou por cidades 

brasileiras neste sábado, foi a maior manifestação de mulheres na história do Brasil. Foi também uma das 

maiores manifestações contra um candidato, independentemente das mulheres (PINTO, 2018). 
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Ooo, a juventude chegou organizada no levante Junto com o trabalhador  

Ooo, juventude chegou. É, no campo e na cidade  

Vamo meter o terror!  

Agora virou moda crise internacional demitindo todo mundo pra playboy não passar 

mal (2x) 

E o trabalhador que se ferra todo dia chega no fim do mês e a panela tá vazia (2x)  

E o jovem na cidade estudante coisa e tal 

Trabalhando noite e dia escravo do capital 

E a jovem na cidade estudante coisa e tal 

Trabalhando noite e dia escrava do capital (CANCIONEIRO, LPJ). 

 

As músicas conferem sentido ao caos vivenciado na sociedade capitalista, 

anunciam os sofrimentos que passa a classe trabalhadora, mas também anima e afirma o 

sentido de resistência da juventude no enfrentamento a opressão, a violência e o desrespeito às 

diversas formas de vida juvenil. 

 

O Levante Popular é um movimento que  

Surgiu Pra unir a juventude guerreira desse Brasil 2x]  

Nós vamos pra rua, é pra lutar 

Construindo no Brasil o projeto popular 2x] Se é contra o imperialismo Levante vai! 

É pela democracia Levante vai! Contra toda a opressão Levante vai! 

 [De lencinho no pescoço e batucada de lata 2x]  

[Levante, levante, levante, levante e lute! Levante, levante, levante, popular da 

juventude 2x] 

Chão chão chão quem quer a revolução! (CANCIONEIRO, LPJ). 

 

As canções são reelaboradas e ressignificadas pela linguagem juvenil que pode 

sensibilizar os corações e mentes dos militantes, mas também das outras pessoas que passam 

e veem a juventude em movimento, que de um modo ou de outro reconhece que é importante, 

assim como escreveu Geraldo Vandré: “vem, vamos embora, que esperar não é saber, Quem 

sabe faz a hora não espera acontecer”. 

O lúdico, expresso nos atos e em todas as atividades do LPJ, traduz a capacidade 

criativa que vem por meio da arte, ajudando-os a observar o mundo e as suas adversidades de 

maneira diferente, além do que, na perspectiva de Pais, as anunciações dessas culturas juvenis 

expressam: 

 

Tantas vezes designadas como “culturas de margem”, o que estas culturas juvenis 

reclamam é inclusão, pertencimento, reconhecimento. Daí suas performatividades, 

que não por acaso se ritualizam nos domínios da vida cotidiana mais libertos dos 

constrangimentos institucionais – os do lazer e do lúdico (“espaços lisos”) (PAIS, 

2006, p. 16) 

 

Essa é também uma forma de difundir o movimento social de juventude para a 

população, para outros jovens, que com isso percebem a política ser praticada de outra forma, 

e não só pelos carros de som e os gritos dos sindicalistas nos atos de rua. 
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As artes do inventar, do improvisar a ação e a luta social passam a cercar as 

movimentações juvenis do LPJ, com isso geram também enlaces na produção do 

pensar/refletir o mundo sobre fazeres/saberes e práticas juvenis amalgamados no constituir a 

identidade do movimento e da condição de jovens militantes. 

Em marcha, os/as jovens andam pelas ruas da cidade e retomam o sentido dos 

verbos conviver, dialogar, participar e ocupar. Realizam isso em grupo, no coletivo e juntos 

constroem formas criativas de realizarem a ação política, marcada pela cultura juvenil que 

vem da periferia, dos movimentos estudantis e da juventude camponesa. Como diria a canção 

de Geraldo Vandré “caminhando e cantando e seguindo a canção”, a juventude doa seus 

corpos para realizarem as ocupações, tentam chamar a atenção da sociedade, utilizam suas 

marcas juvenis, seus símbolos e a experiência que trazem de seus territórios para reafirmar 

sua existência.  

Nesses espaços, os jovens anunciam as potencialidades das suas expressões de 

resistência, suas “artes de fazer”, táticas e astúcias, assim como afirma Certeau (1995). O 

autor reconhece nessas artes de fazer, o lugar da criatividade, das “táticas de resistência”, das 

“astúcias sutis” e de um possível deslocamento da dominação.   

A concepção de resistência é compreendida como campo de possibilidade capaz 

de inaugurar uma nova fissura. Nesse sentido, falar de resistência criativa e criadora pela ação 

dos jovens do LPJ é perceber também que existe uma luta por existência dos sujeitos sociais 

juvenis, a partir das artes existência que protagonizam na cena política. “As artes de 

existência representam, assim, formas de resistência social, na vontade do sujeito se 

singularizar e de afirmar sua alteridade” (FERREIRA, 2010, p. 118). 

 Por isso, a resistência e a existência acontecem no campo da micropolítica, sendo 

importante perceber a força das micro ações cotidianas, uma vez que elas podem expressar e 

mobilizar atos:  

 

Os vaga-lumes, inicialmente simbolizando as resistências frente aos holofotes do 

fascismo, representam de modo mais ampliado as diversas formas de resistência da 

cultura, do pensamento e do corpo diante das luzes ofuscantes do poder da política, 

da mídia e da mercadoria. Eles emitem sinais discretos na maioria das vezes. 

Caracterizam-se por sua intermitência, sua fragilidade, seu intervalo de aparições, de 

desaparecimentos, de reaparições e de redesaparecimentos incessantes (PONTES, 

2018, p. 245). 

 

 Nesse movimento incessante de aparecer e reaparecer, os jovens vão ao longo do 

tempo manifestando suas formas inventivas de enxergar nas operações do passado, 

alternativas para a reinvenção do presente e de suas utopias. No interior do LPJ, os jovens 
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trazem para a cena os repertórios constitutivos da agitação e propaganda que têm como intuito 

disseminar as ideias do movimento: 

A agitação e propaganda é o que nos diferencia, por exemplo, nos atos políticos, nas 

atividades de acampamento e tudo mais, a gente resgata lá da Revolução Russa, do 

Lenin, tem as experiências latino americanas. Os outros movimentos que existem de 

juventude, partidos políticos, eles têm muito uma visão europeia, tanto teórica 

quanto pratica, eles não veem essa questão da própria américa latina (FLADSON). 

 

Entre as práticas desenvolvidas pelos jovens do LPJ, existe um interesse de 

regatar o legado deixado pela experiência de luta e resistência dos povos da América Latina. 

Isso significa lançar um olhar para as experiências de dentro. Ao tomar a agitação e 

propaganda como uma herança revolucionária, os jovens ressignificam e assimilam toda 

diversidade cultural que a cultura juvenil pode expressar: 

 

 Nossa arma fundamental de formação é agitação e propaganda. A agitação e 

propaganda pega tudo isso, nossas parodias bebe do funk, bebe do forro, samba, 

brega, na música sertaneja e faz nossas canções com cunho ideológico e por ai vai, é 

nesse sentido (BABAU, 30 anos).  

 

Ao som da batucada, de suas performances, danças e coreografias, os jovens 

anunciam seus gritos de luta, pulam e contagiam os manifestantes com a energia juvenil.  

 

Figura 22 - Manifestação em Fortaleza 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentro dessa marca simbólica, corporal e estética, os jovens envolvem, atraem os 

olhares de quem os vê em movimentação acionando um poder performativo, que se alinha ao 

conceito de “artes da existência” (FERREIRA, 2016), ao focar nas novas expressividades 

estéticas encontradas nas cenas juvenis contemporâneas: 
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Expressões cultuadas no corpo, nas vestimentas, na voz, na imagem, uma vez que as 

atuais cenas juvenis não expressam práticas no sentido de oferecem a possibilidade 

de mudar o mundo, com estratégias cujo objetivo é destruir a ordem social existente 

e substituí-lo por uma nova. Em vez disso, os jovens transformam práticas culturais 

comuns e incomuns em recursos e espaços socialmente disponíveis para o mundo, 

declarados como formas de diversão juvenil para expandir as fronteiras de expressão 

cultural, festividades sociais e criatividade pessoal (através do corpo, vestuário, 

música, voz, imagem) (OLIVEIRA, 2017, p. 26). 

 

Ao investirem nas manifestações de rua, constroem novas artes de fazer 

(CERTEAU, 2014) orientados por certa irreverência, criatividade própria do mundo juvenil 

em que o corpo é expressão materializada na cena juvenil: 

 

As encenações rebeldes das culturas juvenis promovem uma integração que se dá no 

palco de um reconhecimento intersubjetivo em que as aparências estão mais 

arraigadas às experiências que às consciências. Num domínio de alteridade 

generalizada, as buscas de si aspiram, também, a um reconhecimento ante os 

demais. A cultura corporal seduz os jovens por sua carga expressiva (PAIS, 2014). 

 

São em suas performances como jovens militantes que estes/as produzem 

movimentos possíveis para ressignificar as suas ações cotidianas e proporcionar mudanças em 

seu estilo de vida dentro dos espaços sociais que frequentam. 

Para organizar e realizar as convocações para os atos de rua foi importante o apoio 

e o papel das redes sociais da internet. Esses espaços foram utilizados para convocar, divulgar 

programação, horários, ponto de concentração dos manifestantes, divulgação de imagens e 

espaço de apoio. O LPJ também utilizou essa ferramenta durante seus atos, utilizando como 

uma plataforma ou mesmo um novo espaço público, uma assembleia popular permanente 

ressignificada nesses novos tempos de tecnologia móvel em que não é mais possível separar a 

importância de estar nas ruas e a necessidade de usar essas ferramentas também como 

instrumentos de elaboração de opinião, reivindicação e debate de ideias.  

Durante as manifestações, os/as jovens de camisas pretas chamavam atenção pelo 

seu grito de ordem, o batuque do tambor e seus movimentos corporais, pela estética e a 

ousadia na qual conduziam sua presença nas ruas. Com movimentos e o grito: “Aaah, 

Levante-se! Levante-se, queremos revolução!”.  

Segundo (PAIS, 2015), são as marcas lúdicas das culturas juvenis e sua 

criatividade performativa que induzem a hipótese de um ressurgimento de muitos dos estilos 

juvenis. Com isso, os/as jovens retomam o sentido de participação que ocorre nas ruas, na 

ocupação dos espaços públicos, mas também nas redes, no espaço virtual.  

Durante os atos, observei que os/as jovens traziam suas bandeiras, seus repertórios 

de luta que estão relacionados a sua realidade, ao pertencimento cultural, social e territorial. 

Nessa medida, os modos de agir e se mover politicamente carregam essas marcas, são sujeitos 
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outros que anunciam outras formas de fazer a política, a vida social, pois, conforme destaca 

Arroyo (2014), quando os sujeitos da ação coletiva são outros, as concepções pedagógicas que 

fundamentam as práticas da educação e da resistência são pressionadas a serem outras: 

 

O que há de mais significativo nesses coletivos em movimento é ter tomado 

consciência política, tornando nosso tempo revolucionário. Repolitizam suas 

históricas resistências, “tantas lutas inglórias” – e se organizam em ações coletivas 

diversas, em movimentos sociais de libertação/emancipação dos padrões de poder, 

de trabalho, de apropriação/expropriação da terra, do solo, da riqueza, do 

conhecimento, das instituições do Estado. Nessas ações coletivas por 

libertação/emancipação, se produzem outros sujeitos políticos e de políticas 

(ARROYO, 2014, p. 15). 

 

Nos protestos, o LPJ traz suas canções, produzidas pelo coletivo, com forte 

sentido de crítica, que denunciam a realidade, o sistema político e econômico, chamam a 

atenção ainda, pelas faixas, os cartazes e o som da batucada. Esse aspecto está diretamente 

articulado com a agitação e propaganda, considerada um elemento muito importante para 

os/as jovens na organização do movimento e que os diferencia das outras organizações. 

Esses atos também se constituem em processos formativos em que os/as jovens se 

veem como sujeitos de direitos, reafirmam sua cultura, suas crenças, suas pedagogias de 

resistência. Durante os atos de rua, observei que o movimento incorpora várias experiências, e 

o território em especial incorpora o afeto e a solidariedade na luta pela justiça social. Trazem 

ainda outros princípios formativos que enriquecem a luta, como a alegria, criatividade, a 

diversidade, a inventividade, a música, a dança, a cultura, a batucada, para pensar a política e 

atrair a atenção do povo.  

Com isso, ocupam as arenas de disputas, o território da cidade, a própria política, 

construindo outro projeto de ação, “esse projeto significa uma reforma moral e intelectual: um 

processo de aprendizagem social, de construção de novos tipos de relações sociais, que 

implicam, obviamente, a constituição de cidadãos como sujeitos sociais ativos” (DAGNINO, 

2004, p. 105). 

Isso implica no que diz Paulo Freire (1996, p.49), “pensar a prática como melhor 

caminho para aprender pensar certo”. O termo certo não significa uma visão determinista e 

arrogante, mas, ao contrário, significa acreditar nas pessoas, na juventude, na humanidade e 

educar para a esperança e a luta, é perceber a história como possibilidade de reinvenção, de 

iniciar novos processos e fazer surgir, por meio do agir humano, os milagres, o imponderável. 

Nessa direção, os jovens se apresentam como sujeitos ativos pois tomam 

consciência da sua realidade, e assim se movem em direção à transformação social. Através 

de suas expressões culturais, da arte, dos seus agrupamentos culturais juvenis, é possível 



193 

 

 
 

observar um horizonte de possibilidades de reivindicar, de denunciar, de resistir e de 

participar. Além das manifestações de rua, os movimentos também têm se mobilizado de 

modo muito forte na internet, pelas redes sociais, construindo novas lógicas de articulação e 

expressão: 

 

A participação política dos jovens é expressa através de diversas formas de 

associações, grupos e movimentos sociais. Esse novo sentido de pensar e de fazer 

política, utilizando outros dispositivos, [...] cria possibilidades de ultrapassar o que 

está preestabelecido, moldado, para investir no domínio de si, na sua autonomia para 

poder explorar todo o seu potencial (SALES, 2010 p.31). 

 

Essa participação demonstra que “os jovens são sujeitos ativos, que agem 

no/sobre o mundo, e nessa ação se produzem e, ao mesmo tempo, são produzidos no conjunto 

das relações sociais nas quais se inserem” (DAYRELL, 2002, p. 22). Os sujeitos que 

compõem o movimento social têm como princípio a ideia de que o homem deve ser sujeito de 

seu destino pessoal e da história. Contudo, é no coletivo, dentro de um movimento, por meio 

de uma formação para a emancipação humana (FREIRE, 2003), que os jovens conseguem 

refletir a importância do seu papel enquanto sujeito que conduz sua história, que subverte a 

ordem dominante e elabora outra forma de viver a vida, a política: 

 

Os jovens que estão nos movimentos culturais, sociais e políticos, têm uma relação 

com a política diferenciada de outros jovens, pois estes cultivam algo além da 

desconfiança na política. Eles não se conformam apenas em criticar os políticos ou a 

política, mas demonstram uma vontade de experimentar, de imaginar, de sonhar um 

espaço outro para fazer política, uma política fora do Estado, dos partidos e das 

instituições burocráticas (SALES, 2000, p. 169). 
 

Reunidos nos atos, os jovens trazem as linguagens de seus territórios, inventam 

suas táticas de luta, suas astúcias, suas artes de fazer (CERTEAU, 2014), que os colocam 

diante de grandes horizontes transformadores. A resistência se apresenta como uma 

alternativa para manter viva a esperança e no coletivo juntam ideias e ações para projetar os 

horizontes de seus sonhos 

Nessa direção, colocam que a tomada de consciência e o pensamento crítico são 

as grandes produtoras e agitadoras de ideias, por isso afirmam a emergência da formação e da 

organização. Ao considerar que os jovens do LPJ se colocam não só no discurso, mas também 

nas práticas juvenis que são produtores, observo que o movimento revela seu significado 

político-pedagógico, enfatizando o papel da práxis política como instrumento de luta.  

A compreensão de ação política que se articula também com a elaboração das 

práticas juvenis pensada para esse estudo se orienta no conceito arendtiano de ação humana, 

no qual a autora considera que a ação é uma atividade política por excelência, a única 
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atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da matéria, 

encontra na pluralidade a sua condição prévia, mas também sua razão de ser:  

 

A ação corresponde à capacidade humana de desencadear o novo, e o espaço 

adequado a sua manifestação, do qual ela depende para adquirir realidade, é o 

domínio público, o local adequado para a excelência humana, que sempre demanda 

a presença de outros, do público constituído pelos pares do agente e que garante a 

realidade do mundo e de nós mesmos (ARENDT, 2010, p. 30). 

 

É nesse movimento que a formação se dá e se amplia ao entender a dimensão 

teórica (formação teórica) vinculada à ação militante: 

 

Então quando a gente fala das questões políticas de quando a gente tem o pé no chão 

a nossa população tanto universitária, que teve muita inserção da periferia, e quando 

a gente fala de periferia a gente tem... a nossa periferia, os nossos moradores já 

sofreram muito, a gente já sofreu muito com tantas promessas, que a gente não pode 

se desligar disso, até porque a gente está brincando com sonhos e quando você 

brinca com sonhos é uma coisa muito arriscada, porque só tem entrada uma vez, 

então a gente precisa ter muito pé no chão, foge da realidade a gente tira os pés do 

chão (MOLEQUE, 31 ANOS). 

 

A narrativa do jovem expressa bem o sentido da formação para o LPJ. É uma 

formação que pensa a partir da realidade, do sofrimento das pessoas, das injustiças sociais. A 

formação no entendimento do grupo precisa “ter muito pé no chão”, com isso revelam a 

relação entre teoria e prática/ação e a dimensão dialética envolvida no processo formativo. 

Essa formação como nos fala Freire (2011) é: 

 

O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, e não ‘bancária’, é 

que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de seu pensar, discutindo 

o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente, 

nas suas sugestões e nas de seus companheiros. Porque esta visão da educação parte 

da convicção de que não pode sequer presentear o seu programa, mas tem de buscá-

lo dialogicamente com o povo, é que se inscreve como uma introdução à pedagogia 

do oprimido, de cuja elaboração deve ele participar (p. 166). 

  

Os atos, os encontros, as ocupações se constituem em momentos de formação, em 

que os/as jovens do LPJ tomam conhecimento de que são sujeitos de transformação social. É 

por essa capacidade de agir que os/as jovens conseguem fazer o improvável, na medida em 

que assimilam a política como espaço de liberdade e como relação entre os homens 

(ARENDT, 1999). 

Pesquisar os/as jovens tem se revelado um incrível potencial de enxergar o novo 

lugar dos nossos fazeres, o florescer de nossas ideias e andanças em busca do desejo de 

aprender e conhecer permanentemente. Durante esse processo investigativo fui pensando 

essas questões, e isso animava minha caminhada porque fazia sentido o estar lá, me sentia 
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afetada, encorajada nesse caminho, às vezes, tão solitário e recoberto de pontos de 

interrogação.  

 

5.2 Novas apropriações do passado: os Escrachos como reivindicações memoriais 

 

Durante o processo de realização da pesquisa, não identifiquei nenhuma ação de 

escracho realizada no Ceará. Nesse sentido, para compreender como os jovens desenvolvem 

essa intervenção parto da narrativa de uma jovem militante que me concedeu entrevista sobre 

essa ação dentro do movimento: 

 

 O escracho é um ato de denúncia direta, então a ideia era a gente ir pra casa ou para 

o local de trabalho do torturador e denunciar para a vizinhança, denunciar para a 

sociedade quem é aquela pessoa (TAMIRES, 27 ANOS). 

 

Para Brito (2017, p.109), “o termo escracho vem do espanhol, escrache, que 

significa “por alguém em evidência” e tem seu reconhecimento como nova forma de protesto 

criada a partir da agrupação Hijos, na Argentina
55

”, que levou “en pocos anos, el vocablo pasó 

a ser altamente eficaz, demostró ser econômico para cualquier acción que ponga em evidencia 

a personas que por diversos motivos deben ser expuestas a lá verguenza social” (CATELA, 

2009, p. 269). 

 

Figura 23 - Atos de Escrachos ao Coronel Alberto Ponzi/Porto Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Página do Twiter do LPJ. 

 

                                                           
55

Manifestantes argentinos que realizam intervenção por meio dos escrachos em defesa da memória de 

desaparecidos políticos. Na Argentina, diferente do Brasil, os manifestantes são geralmente familiares desses 

desaparecidos. 
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Após definir a pessoa que será escrachada, o LPJ identifica a casa e o local de 

trabalho do indivíduo que participou direta ou indiretamente das repressões e torturas no 

regime autoritário. O movimento emprega a seguinte metodologia de ação: 

 

Utiliza de elementos artísticos como música, dança e encenações teatrais 

(geralmente vinculadas ao tema da denúncia, como, por exemplo, cenas de torturas), 

numa tentativa de envolver a comunidade local (quiçá nacional) para que haja uma 

condenação social/rechaço sobre o denunciado (BRITO, 2017, 109). 

 

Desse modo, os escrachos/esculachos não são uma prática criada originalmente 

pelo LPJ, mas é a partir dessas ações que se projetam e ganham visibilidade nacional: 

 

Depois que foi decidido, precisava se mostrar para fora e nesse se mostrar para fora 

a gente precisava fazer algo e fizemos uma ação simultânea nas principais capitais 

de um escracho aos torturadores, esse escracho é uma singularidade, uma pratica 

pedagógica de você fazer a violência direcionada, de direcionar esse ódio, de 

apontar o inimigo. Então, quando nós fomos a casa dos ditadores que mataram, que 

torturaram o povo a gente sinalizou que uma de nossas praticas seria a denúncia. 

Não se baixar, não ficar com medo, não se acovardar com as dificuldades e com o 

inimigo. Esse é um elemento e naquele momento colocamos como centralidade a 

agitação e propaganda com os pixos, com a batucada, com a música (BABAU, 30 

ANOS). 

 

 Estas reivindicações/manifestações surgem em outros países da América Latina 

(Argentina, Uruguai e no Chile com o termo funa) e ao chegarem no LPJ passa a ser 

reelaboradas, repensadas e praticadas em conformidade com as ideias e criações dos/das 

jovens brasileiros/as. Entre as diferenças dos escrachos produzidos no Brasil pelo LPJ, em 

relação aos outros países, destaca-se que: 

 

Por aqui, os agentes promotores dos eventos não são em geral, filhos ou familiares 

das vítimas dos desaparecidos políticos, mas jovens que compõem uma terceira 

geração de memória. A iniciativa para promoção dos atos surgiu em um dos 

encontros da Coordenação Nacional do LPJ, em 2012 que reuniu cerca de mil jovens 

de mais de 15 estados na cidade de santa Cruz do Sul/RS (BRITO, p. 112). 

 

No mesmo ano, o LPJ realiza uma rodada nacional de escrachos com 

manifestações no Ceará e em diversas outras capitais e em reconhecimento da importância 

dessas manifestações, o LPJ do estado de São Paulo recebe o prêmio de Direitos Humanos da 

Presidência da República, na categoria Menção Honrosa. 

No Brasil, o LPJ tem realizado também escrachos com meios de comunicação, 

como por exemplo, com a Rede Globo, denunciando a manipulação e o monopólio da 

comunicação no país. 

 A partir dessas manifestações, os/as jovens compreendem o sentido de sua luta, o 

papel da formação e da sua capacidade de criar um campo de “improbabilidades infinitas”. 

Essas improbabilidades realizadas a partir das atividades nos saraus, assim como pelos 
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escrachos revelam as táticas que os jovens têm desenvolvido para resistirem nesse terreno de 

contradições e ambiguidades no qual eles também são vítimas. Essas táticas se expressam 

pela sua forma de ação política com planejamento, segurança, mapeamento dos acusados, de 

modo que isso possa revelar a verdade para a população.  

Os escrachos são atos que retomam o diálogo como sociedade civil sobre a 

abertura dos arquivos da ditadura militar, através da “instalação da Comissão da Verdade e os 

julgamentos dos crimes de lesa humanidade ocorrido entre 1964 a 1985” (BRITO, p. 108). No 

ano de 2012, o LPJ passa a ser nacionalmente conhecido pelas práticas de 

escrachos/esculachos realizados em vários estados do país. Essas ações, além de visibilizarem 

o movimento, foram maneiras que o LPJ encontrou de reivindicar e apoiar a instalação da 

Comissão da Verdade. Durante os escrachos, o LPJ denuncia e coloca em evidência figuras 

públicas que foram favoráveis às torturas e assassinatos de pessoas no período do regime 

militar: 

 

O escracho é um ato, mas ele tem um caráter de denúncia direta, de alguma coisa. 

Então, quando nacionalizamos o Levante foram os escrachos que deram até 

visibilidade para a gente e tal, que eram as ações coordenadas no país inteiro, em 

todos os estados. E aí o alvo eram os ex-torturadores do período da ditadura que, 

enfim né, o Brasil não puniu os torturadores e muitos deles ainda estão por aí, 

vivendo suas vidas, alguns inclusive tem relação... e tal (TAMIRES, 27 ANOS). 

 

Essa denúncia direta, que nomeia e aponta o endereço da pessoa que apoiou a 

tortura, é uma forma de produzir novos usos e sentidos do passado no presente: 

 

Temos de contar a história dos que caíram e é necessário expor e julgar aqueles que 

torturaram e assassinaram nosso povo e nossos sonhos. Torturadores e apoiadores da 

ditadura militar: vocês não foram absolvidos! Não podemos aceitar que vocês vivam 

suas vidas como se nada tivesse acontecido enquanto, do nosso lado, o que resta são 

silêncio, saudades e a loucura provocada pela tortura (LEVANTE POPULAR DA 

JUVENTUDE, 2012b, p. 1). 

 

Segundo a militante Tamires, em uma atividade de escracho, os/as jovens se 

dirigem ao local onde vive ou trabalha um torturador e o denunciam publicamente. Por essa 

particularidade, o processo de busca de informações (levantamento da vida e da história atual 

dessas pessoas), anterior ao ato, é de fundamental importância para que a busca pela verdade 

seja colocada.  "Se não há justiça, há escracho popular", define uma das máximas da 

organização. Reiteram que não pretendem substituir o aparato estatal, e sim tornar pública 

uma situação desconhecida pela maioria da população: 

 

Ousamos lutar escrachando os torturadores da Ditadura. Ousamos lutar devolvendo 

para a Rede Globo a merda que ela nos joga todos os dias. Ousamos lutar por outra 

forma de fazer política na construção do plebiscito por uma Constituinte do Sistema 
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Político. Ousamos lutar quando escrachamos os golpistas e levantamos a bandeira 

do Fora Temer! Ousamos lutar quando pedimos a prisão de Eduardo Cunha. Mas, 

especialmente, ousamos lutar quando construímos um movimento nacional 

enraizado nos mais diversos territórios e nos propusemos a defender um projeto de 

vida para a juventude brasileira (LPJ, 3º ACAMPAMENTO NACIONAL, 2016). 

 

Desse modo, pensar um terreno de improbabilidades infinitas é, segundo Arendt 

(1993), pensar que: 

 

Sempre que ocorre algo novo, esse algo acontece de modo inesperado, imprevisível 

e, em última instância, inexplicável de um ponto de vista causal, passando a figurar 

como um milagre na conexão dos acontecimentos previsíveis. Em outras palavras, 

cada novo início é, segundo sua natureza, um milagre, quando visto e experimentado 

da perspectiva dos processos que ele necessariamente interrompe (p.120). 

 

Na ação de realizar um escracho, o LPJ se preocupa com a segurança dos/das 

jovens envolvidos, uma vez que é uma atividade que possui um caráter de denúncia, em que 

os/as jovens se expõem diretamente. Nessa atividade, toda a militância é convocada a 

participar, embora as informações não sejam compartilhadas detalhadamente entre os 

participantes, um modo que o LPJ encontra de manter algumas informações mais seguras e 

garantir o elemento surpresa do ato: 

 

A maioria dos nossos escrachos as pessoas não sabiam exatamente para onde 

estavam indo até estarem muito próximo ao alvo. Geralmente uma equipe, a gente 

chama de equipe 0, tem as informações, faz reconhecimento de terreno 

anteriormente, possíveis alvos de fogo e tudo mais e só essa equipe que tem essas 

informações. E aí o critério para definir quem é essa equipe é o critério político, 

então são pessoas com o perfil mais dirigente, que conhece a organização melhor, 

que tem geralmente os contatos da articulação política, caso alguma coisa der errado 

a gente tem como fazer contato com quem possa nos ajudar, enfim. Todo mundo 

pode participar, mas é essa equipe que tem as informações mais gerais, que informa 

e conduz o ato normalmente (TAMIRES, 27 ANOS). 

 

Nessas atividades, também podemos enxergar a capacidade de tomar a iniciativa e 

de verdadeiramente vivenciar a experiência concreta do agir e das impossibilidades infinitas: 

 

A diferença decisiva entre as “impossibilidades infinitas”, sobre as quais se apoia a 

vida humana terrestre, e os acontecimentos milagrosos no próprio âmbito das 

ocupações humanas está naturalmente no fato de que há, aqui, o feitor dos milagres 

e de que o próprio homem é, de um modo extremamente milagroso e misterioso, 

manifestamente dotado para realizar milagres. Em nossa linguagem comum e bem 

usual, chamamos a esse dom de agir. É peculiar ao agir o desencadeamento de 

processos cujo automatismo, em seguida, parece muito semelhante ao dos processos 

naturais; e lhe é peculiar também estabelecer um novo início, começar algo novo, 

tomar a iniciativa (ARENDT, 1993, p. 121). 

 

Além disso, denominamos essas manifestações do LPJ como atividades 

educativas emancipadoras, pois durante a pesquisa, observamos que são atividades que não se 

encerram com o ato, mas que os/as jovens pensam e refletem, conforme narra a jovem: 
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E por fim, a gente faz uma análise sobre os escrachos que não é simples, não é um 

ato qualquer. No início a gente até se empolgava um pouco e queria escrachos de 

tudo, mas como é um ato de denúncia e de exposição, então é uma coisa muito séria, 

a gente precisa ter critérios bem definidos, é ter muita certeza sobre o papel das 

empresas e das entidades, das pessoas que a gente está denunciando, enfim, acho 

que é mais ou menos isso (TAMIRES, 27 ANOS). 

 

A narrativa da jovem vai de encontro com a perspectiva das práticas educativas 

emancipadoras elaboradas por Tonet (2016). Segundo o autor, para que estas atividades 

tenham um caráter emancipador devem ter algumas características particulares 

 

 Em primeiro lugar, são atividades que contribuem para que as pessoas 

compreendam o processo histórico, desde as suas origens e fundamentos até os dias 

atuais, de modo a que entendam que a realidade social é radicalmente histórica e 

social, isto é, que ela resulta apenas da atividade humana e não de potências divinas 

ou naturais. Um sólido compromisso com a emancipação humana supõe a 

convicção, racionalmente fundada, de que a história é feita exclusiva e integralmente 

pelos homens (p. 181). 

 

Diante disso, dentro do LPJ os/as jovens têm encontrado táticas que permitem 

chegar ao mesmo objetivo, seja pelas leituras de textos, ou ainda por meio de obras artísticas e 

literárias, filmes, etc. A noção de educação/formação nesta atuação é simbolizada pelas 

diversas táticas e produção de suas sucatas (CERTEAU, 2013), em cada ação juvenil 

colocado em cena. São experiências que promovem uma tessitura de conhecimentos, mas que 

acabam fugindo do campo da aprendizagem escolar. Os/as jovens produzem suas experiências 

juvenis sendo jovens militantes e nelas estabelecem seus espaços e tempos de aprender.  

 Além de entender os fundamentos da sociedade capitalista, dentro do movimento, 

essas atividades educativas com caráter emancipador permitem aos jovens compreender os 

fundamentos de outra forma de sociabilidade, pautada em princípios anticapitalistas (justiça 

social, equidade de gênero, formação integral, etc). Diante disso, estabelecem outra relação e 

outro valor com os saberes, com o papel da formação, que passa a ser entendido em sua 

dimensão integral, política, crítica, libertadora e afetiva da condição humana.  

Certamente, não podemos cair na ingenuidade de que o LPJ vai construir ou 

mesmo organizar a revolução, isso demanda um esforço de toda a sociedade, de mudanças 

radicais na estrutura econômica, na política e na própria concepção de educação e de 

indivíduo que queremos construir.  

Contudo, este trabalho, revela que é possível, nesses movimentos, construir outras 

formas de relações, pautadas por outros valores, que sejam mais solidárias, afetivas, integrais, 

cooperativas e humanizadas. 
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Um dos conceitos chaves para a compreensão dos discursos quanto às ações do 

LPJ gira em torno da capacidade organizativa juvenil de construir outra cultura política, 

gestada a partir da cultura, dos saberes e da vida cotidiana do povo: 

 

É verdade que o agir também jamais pode realizar-se em isolamento, porquanto 

aquele que começa alguma coisa só pode levá-la a cabo se ganhar outros que o 

ajudem. Nesse sentido, todo agir é um agir in concert, como Burke costumava dizer: 

“é impossível agir sem amigos e companheiros dignos de confiança (ARENDT, 

1996, p.58). 

 

Ao se colocarem na ação mediante essas práticas e no agrupamento coletivo, os/as 

jovens revelam que isso gera um processo de identificação, de materialidade em relação a sua 

prática política: 

 

O Levante é muito isso, a gente participa das ações e aí gera uma identidade na 

gente. Na primeira vez que participei de escracho, que foi o escracho feito ao Vitor 

Valim quando ele veio pra cá logo depois do golpe, foi um momento que eu mais de 

identifiquei (FLADSON, 24 ANOS). 

 

Dessa maneira, ressaltamos que a discussão de política é destacada pelos jovens, 

como uma atividade que se exercita a todo tempo. Por isso, dentro do LPJ, as dimensões da 

organização, da formação e da luta estão conectadas. Esse entrelaçamento permite aos jovens 

uma concepção mais ampla do seu papel na organização e entre seus integrantes, pois como 

afirma Arendt (1993), a política se dá entre os homens, em um processo relacional: 

 

A política surge não no homem, mas sim entre os homens, que a liberdade e a 

espontaneidade dos diferentes homens são pressupostos necessários para o 

surgimento de um espaço entre homens, onde só então se torna possível a política, a 

verdadeira política. O sentido da política é a liberdade (p. 07 e 08). 

 

Ao se constituir enquanto processo relacional entre indivíduos, a política assume a 

dimensão da pluralidade, das diferenças, em que o uno e o diverso passam a coexistir em um 

movimento de constante conflito e negociação: 

 

A política baseia-se no fato da pluralidade dos homens, ela deve, portanto, organizar 

e regular o convívio de diferentes, não de iguais. Distinguindo-se da interpretação 

geral comum do homem enquanto zoon politikon (Aristóteles), em consequência da 

qual o político seria inerente ao ser humano (ARENDT, 1993, p. 07). 

 

Segundo um dos jovens entrevistados, é essa dimensão da diversidade que é 

bonita dentro do LPJ, de modo que essa heterogeneidade é vista como um elemento positivo 

na constituição do movimento: 

 

Eu acho que, certo que todo movimento tem a sua diversidade, mas eu acho que a 

nossa diversidade enquanto Levante é bem maior, o próprio acolhimento... porque às 

vezes a gente tem diversidade, que como eu costumo falar, a gente acaba usando da 
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nossa diversidade para achar que é melhor do que o outro, que é mais torcedor que o 

outro, e isso não é o propósito de você ser diferente. E eu acho que essa nossa 

diferença, que essa nossa diversidade de muita gente, diversas vertentes, de classe 

média, de orientação sexual, de cor, de territórios, e esse acolhimento que a gente 

tem, essa agitação e propaganda, esse sorriso que está no rosto todo dia, 

independente das dificuldades ou não, isso é o que eu vejo de mais diferente 

(MOLEQUE, 30 ANOS). 

 

Trazer o elemento da diversidade é abrir espaço para o reconhecimento das 

diferenças recobertas pelas identidades juvenis múltiplas, pelas experiências, a orientação 

sexual, a sua condição social e histórica, pelo território que garante sua existência material, 

simbólica e cultural. Assim, é por meio das diferenças que os/as jovens resistem e existem, 

nesse movimento entre a diversidade absoluta e as diferenças relativas: 

 

Na diversidade absoluta de todos os homens entre si – maior do que a diversidade 

relativa de povos, nações ou raças – a criação do homem por Deus está contida na 

pluralidade. Mas a política nada tem a ver com isso. A política organiza, de 

antemão, as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa e em 

contrapartida às diferenças relativas (ARENDT, 1999, p. 24). 

 

Essas movimentações juvenis assumem o caráter de atividades educadoras, por 

que expressam nos posicionamentos desses jovens a conexão que existe entre o sistema 

repressivo do passado e a necessidade de construir um novo sentido para o futuro: 

 

Assim que eu entrei no Levante eu fui pesquisar o Levante popular da Juventude, aí 

eu achei a questão do escracho dos torturadores, aquilo pra mim foi o máximo da 

coisa bacana que poderia haver na época, porque eu tinha acabado de entrar no curso 

de história, aí debate sobre a questão da memória, questão da luta política pela 

memória é muito forte e quando eu vi os escrachos eu fiquei “caraca, é um 

movimento que não só fala, na verdade faz”. E eu acho que ele cresce tanto 

justamente por causa disso, por conta das nossas ações que demonstram 

(FLADSON, 24 ANOS). 

 

Para o jovem, a perspectiva da ação, do agir está muito articulado com a própria 

existência do movimento e o seu processo de reconhecimento e identificação com a luta 

social. Na medida em que eles/elas percebem a indissociabilidade entre o discurso e a ação 

sentem prazer em participar.  

É no balancear entre o passado, e o presente, inclusive no que se refere às práticas 

de fazer o movimento acontecer, que o LPJ tem fortalecido a organização, de modo que o que 

unifica impulsiona para um horizonte comum, construir um projeto popular com justiça social 

para os/as jovens, e o que diferencia ensina a trilhar pelos caminhos da empatia, da 

solidariedade e da política no sentido arendtiano. Com tudo isso, o LPJ incentiva e possibilita 

aos jovens atribuírem sentido a sua militância e ao propósito coletivo em lutar por seus 

direitos e por uma vida com mais dignidade humana para a juventude da classe trabalhadora. 
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Para isso, encontram no interior dessas atividades educativas a compreensão da 

origem e a da natureza da sociabilidade capitalista, da lógica da reprodução do capital, das 

contradições da sociedade burguesa, da alienação que a caracteriza, da natureza e das 

consequências da atual crise do capital e da possibilidade de superação dessa forma de 

sociabilidade. 

Segundo Tonet (2016) para que isso seja possível, não necessariamente os/as 

jovens, no caso aqui estudados, precisam vir a estudar O Capital, sua orientação é que dentro 

das organizações, dos movimentos sociais, ou mesmo na escola, dentro das linhas/rotas de 

fuga, os/as professores/educadores/militantes compreendam a sociedade capitalista a partir 

dos seus fundamentos, pois é disso que se trata a obra de Marx. 

Se acaso não acreditarmos nisso, cairemos na armadilha de tentar reformar o 

capital, ou ainda pior, de naturalizar todo o caos imposto pelo capitalismo e suas crises 

cíclicas. Nesse trabalho, os/as jovens são resistência e têm feito isso com muita luta e 

enfrentamento ao estado, às políticas de encarceramento da juventude negra, à exclusão social 

dos/das jovens da periferia, gays, sem-terra, sem teto, sem universidade pública, sem 

emprego. Segundo Tonet (2016), 

 

Assim como o capital exige a internalização de ideias, valores e comportamentos 

adequados a sua reprodução, também a construção de uma sociedade comunista 

exige que as pessoas se convençam da superioridade desta forma de sociabilidade 

sobre a atual sociedade (p. 182). 

 

Todas essas questões expressam a importância da educação, sua função social, 

assim como suas possibilidades e os seus limites no que diz respeito a sua contribuição ativa 

na luta revolucionária. A compreensão desse conjunto de atividades contribuirá para que os/as 

jovens possam se engajar na luta pela construção dessa nova sociabilidade, participando tanto 

das lutas específicas da dimensão educativa quanto das lutas mais gerais. É essa articulação 

incomprimível entre crítica radical e transformação social que uma formação com os 

fundamentos da teoria pode fazer com os/as jovens que se dispõem a buscar nesses 

referenciais o caminho para a luta social. 

Ao afirmar que a política surge no entre espaço e no processo relacional entre os 

sujeitos, passamos a enxergar em diversos momentos essa possibilidade do agir político, 

inclusive nos espaços culturais criados pela juventude: 

 

E as culturais em si são as nossas festas, toda atividade nossa em geral tem uma 

festa, acaba com uma festa e que a gente não chama de festa, por acaso e também 

não é uma coisa que a gente criou, é uma herança das organizações e tudo mais. A 

gente chama de cultural porque a gente entende que a sociedade que a gente almeja a 
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gente quer viver todos os aspectos humanos, o festejar, o celebrar, o enfiar o pé na 

jaca, todas essas coisas vão estar presentes, a gente quer ter liberdade para viver 

todos os aspectos da nossa humanidade. E as nossas atividades culturais em geral 

expressam, também é um espaço de expressão do que a galera produz, gosta, os 

ritmos, momento de se jogar, relaxar mesmo. Muitas vezes a gente não tem nenhum 

espaço de lazer, a gente não tem acesso a nenhum espaço de lazer porque a pracinha 

é dominada por alguém, porque a universidade consome ao extremo, enfim 

(TAMIRES, 27 ANOS). 

 

Dentro do agrupamento e nos espaços de lazer, é possível canalizar desejos, 

sonhos e ações afirmativas. Nesse desejo por lazer e grupalidade, articulam participação, 

comunicação e tornam-se sujeitos sociais ativos. Os/as jovens, no seu modo, asseguram entre 

si laços sociais, traçando novas conexões e interações. 

 As pesquisas de Sales (2012) destacam a importância que os/as jovens atribuem à 

família e à escola na sua formação e socialização. Dessa forma, os/as jovens constroem suas 

experiências também com seus pares, com quem partilham necessidades, interesses e valores, 

e, a esse processo, Simmel (1983) denomina de sociação.  

Para Simmel, quando a sociação se desenvolve e há interação entre iguais e cresce 

o sentimento de satisfação dos sociados acontece a sociabilidade. Portanto, a sociabilidade "é 

a forma lúdica da sociação" (Simmel, 1983, p. 169). A convivência grupal além de agregar 

valores, padrões de consumo, estilo de vestir, comportamento, regras, possibilita a troca e 

ocupa um espaço na socialização dos jovens. 

A fala de Tamires acima nos provoca a pensar que as atividades educativas 

emancipadoras recolocam os/as jovens em cena, na medida que eles passam de algum modo a 

ocupar as praças e as ruas construindo ou mesmo reconstruindo uma nova maneira de se 

relacionar com os espaços públicos e coletivos que nos grandes centros urbanos estão cada 

vez mais reduzidos, tomado em grande medida pela violência e o medo. 

Diante disso, os/as jovens passam a viver um paradoxo na cidade, de um lado a 

violência e do outro o ressurgimento de atividades culturais comunitárias. Esse trabalho 

procura apresentar que, embora o LPJ tenha suas dificuldades e contradições no processo 

organizativo, ele anuncia também a possibilidade de um ar fresco, uma vez que estimula o 

acontecer de coisas vivas, movimentações e criações juvenis diante das situações difíceis que 

esses/essas jovens enfrentam em seu dia a dia.  

Nesse movimento de criar brechas, de romper com o regime de urgência do 

capitalismo o LPJ apresenta a recusa a um caminho único, pois, “a configuração de “outros 

mundos possíveis” por mais que passe pelo questionamento de padrões relacionais, não 
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descarta ou erradica padrões de vida, mas procura fazer uso deles de maneira diferenciada” 

(ALMEIDA, 2016, p.78). 

Com isso, anunciam novas composições que precisam ser compreendidas 

pelos/pelas estudiosos/as em seus programas de estudo na área de educação, uma vez que 

essas práticas dimensionam a (re)existência de jovens em movimento social de juventude que 

buscam desconstruir a lógica binária entre a teoria e a prática, campo e a cidade, formação 

humana e formação estritamente para o trabalho.  

Não se trata de desistir, negar ou mesmo resistir aos padrões convencionais de 

educação e ensino, mas de engajar-se na problemática da educação em si, de modo que isso só 

é possível no processo de aproximação e implicação com o mundo real e concreto dos 

sujeitos, estabelecendo permanentemente relações de oposição e antagonismos da estrutura 

econômica, política e social, mas também da dimensão antropológica, sociológica e cultural. 

 

5.3 Saraus em espaços públicos de Fortaleza: anúncios e narrativas de existência e 

resistências juvenis 

 

Salve, salve juventude de todas as quebradas do Brasil e do Ceará começou ontem 

dia 05 de Agosto a “1º Jornada de Saraus do Levante Popular da Juventude” no 

Bairro do Pirambu, em Fortaleza-CE.  Acreditamos no potencial criativo e cultural 

da juventude para organizar e lutar contra as injustiças da sociedade. Por isso, 

estamos construindo um giro na cidade de Fortaleza e pelo Estado do Ceará com 

intuito de fortalecer e organizar vários saraus onde jovens locais sejam os 

protagonistas com Rap, Funk, Hip Hop, Break, Reggae, Grafitti e tudo que respire 

resistência (LPJ, FACEBOOK). 

 

Assim como os jovens, eu também me dispus a fazer um “giro” entre os bairros da 

cidade de Fortaleza. Realizar um giro implica caminhar, deslocar, conhecer e vivenciar a 

cidade de outro modo. Quando se apropriam dos espaços públicos, os jovens buscam 

“visualizar atalhos, curvas, ondulações e fluxos que possibilita essa experiência territorial” 

(DIÓGENES, 2014, p. 160). Acompanhar os movimentos juvenis do LPJ tem me permitido 

perceber o espaço físico tido como periférico, como um território de vida, de lutas, de um 

poder dos que “vem de baixo” (ZIBECHI, 2009). Desse modo, esses espaços, palco de 

violência, genocídio da população negra, jovem e periférica, tornam-se também territórios de 

resistência popular. Exemplo revelador disso tem sido as atividades desenvolvidas nos saraus 

realizados nas periferias de Fortaleza/Ceará: 

 

O palco para o sarau está sendo montado. Na verdade não é bem um palco, mas um 

espaço, simples, com uma mesa, caixas de som, microfone. Do lado direito da mesa 

central, bandeira preta do LPJ, uma outra colorida, as vezes a bandeira vermelha do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra também estava presente. Sempre em 
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espaços públicos, os saraus chamavam a atenção dos moradores, crianças. Entre os 

jovens militantes, as conversas, os risos, as brincadeiras. É hora de começar, os 

jovens começam se apresentar, uns dançam e cantam, trazem poesia em forma de 

rap, apresentam coreografias, recebem aplausos, despertam curiosidade (DIÁRIO 

DE CAMPO/ 30/08/2017). 

 

O ano de 2017 foi um período intenso de atividades desenvolvidas pelo LPJ. 

Além dos atos de rua, o movimento realizou aqui no estado do Ceará diversas atividades de 

formação cultural e política que mobilizaram a sua militância. A primeira delas foi a III 

semana Nós por Nós
56

, e os bairros contemplados foram: Serrinha, Barra do Ceará e 

Pirambu
57

. 

É uma quarta feira, fim de tarde, chego no Centro Urbano de Cultura, Arte e 

Esporte, o CUCA.
58

 O deslocamento pela cidade de Fortaleza é sempre perpassado pelo 

medo. Eu ando pela cidade de transporte coletivo, ando a pé para chegar até a parada, sempre 

olho para trás, desconfio das pessoas, dos que se aproximam de bicicleta, é ruim essa 

sensação de medo do outro, de que todos estão sob suspeita.  

Quando se deslocar significa ir para bairros mais periféricos e ainda bairros 

castigados por muita violência, esse deslocar é sempre mais tenso, somos tomados pelo medo 

e a ameaça sempre presente de sermos a próxima vítima da violência, de uma cidade em 

disputa por territórios delimitados, que encarcera vidas, futuros e sonhos da juventude.  

 Enquanto adentro o CUCA, percebo alguns jovens organizando uma atividade. 

São os jovens do LPJ, as camisas pretas os identificam. Eles organizam as caixas de som, 

algumas poucas cadeiras, iniciam a etapa de teste do microfone. Sentados do lado direito, 

alguns jovens observam e aguardam o início das atividades. Aproximo-me e cumprimento 

alguns jovens que eu conheci no acampamento, especialmente o Babau, o jovem que me 

forneceu as datas e os locais das atividades de saraus: 

 

                                                           
56

 Essa semana é uma iniciativa do Movimento em manifesto a memória do Revolucionário Che Guevara. Essa 

semana ocorre anualmente e tem por objetivo realizar atividades nos bairros da periferia de Fortaleza em 

forma de mutirão, envolvendo a população. Com o Lema: “Se eles lá não fazem nada”, nós aqui fazemos”, 

os/as jovens militantes vão até os bairros e prestam serviços de melhoria para a comida nas praças e com 

outros serviços de atendimento ao público. 
57

 Estes três bairros estão localizados na periferia de Fortaleza e enfrentam problemas graves de violência contra 

os jovens. 
58

 Em funcionamento desde 2009, os CUCAs  (atualmente são três em funcionamento, na Barra do Ceará, 

Mondubim e no Jangurussu) são frutos de uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza e se inserem 

como uma demanda social no Orçamento Participativo realizado em 2005, tendo como finalidade realizar 

uma política pública destinada à juventude fortalezense. O espaço agrega um sistema integrado de programas 

de atenção a jovens, promovendo alternativas para o seu desenvolvimento econômico e sua inclusão social, a 

partir de ações ligadas à arte, a cultura, a formação profissional e ao esporte (OLIVEIRA, 2015). 
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Sento ao lado de alguns jovens, tiro meu bloco de notas da bolsa. Observo a 

movimentação no espaço, algumas pessoas do bairro entram no CUCA, se 

aproximam. O tema do sarau tratou do “Extermínio da Juventude Negra na 

Periferia”. Em formato de rap, de batalhas (como se fosse uma competição), os 

jovens iam participando, diante de aplausos e incentivos da plateia (Diário de 

Campo, 17/08/2017). 

 

 Durante as atividades dos saraus, ia percebendo as invenções, os improvisos, as 

“manhas” (Freire, 2000) criadas pelos/pelas jovens para compor uma sinfonia dessas 

atividades mediante a cultura juvenil empregada nas suas resistências e existência coletiva. 

Os saraus são atividades realizadas em espaços públicos da cidade (praças, centros 

culturais) em que os/as jovens têm a oportunidade de se apresentarem, narrarem suas histórias 

de vida e a situação na qual vivenciam, usando a ferramenta da arte, das expressões culturais 

corporais, simbólicas e discursivas: 

 

Os jovens transformam práticas culturais comuns e incomuns em recursos e espaços 

socialmente disponíveis para o mundo, declarados como formas de diversão juvenil 

para expandir as fronteiras de expressão cultural, festividade sociais e criatividade 

pessoal (através do corpo, vestuário, música, voz, imagem) (OLIVEIRA, 2017, p. 

23). 

 

A partir das expressões culturais e artísticas, como o Rap, a poesia marginal, a 

dança, a música e o teatro, os/as jovens se expressam e se anunciam enquanto sujeitos 

portadores de cultura, resistência e criação de uma cultura juvenil que pulsa e traz a marca dos 

seus territórios de vida, de existência e produção de saberes.  

É fim do mês de agosto de 2017, um sábado. Sigo com meu bloco de notas até a 

parada do ônibus, já próximo do anoitecer em direção do segundo sarau que acompanhava. 

Entro no ônibus no sentido terminal da Parangaba. No ônibus, começo a pensar nessa 

oportunidade que a pesquisa vai me oferecendo de realizar andança pela cidade de Fortaleza. 

Habitar as praças com os jovens, experimentar conviver no espaço público, ocupar, encontrar: 

 

No terminal, tomo outro ônibus no sentido Passaré. Me informo com os demais 

passageiros, onde fica a Praça da Cruz, na Serrinha. Na parada indicada desço, 

atravesso o outro lado da rua. A praça bem a frente se via a bandeira do LPJ, uma 

outra bandeira colorida, em uma mesa os microfones, em outras cartilhas, 

camisinhas. A praça já tinha muitos jovens concentrados aonde seria o Sarau, 

enquanto isso a movimentação, o fluxo de moradores acontecia ao redor do evento. 

Com a temática LGBTfobia, o sarau foi iniciado com uma apresentação teatral que 

combinava movimentos corporais lentos e acelerados, no microfone um outro jovem 

revelava os números de assassinatos no ano de 2016 contra o grupo de LGBTs, 

somando uma média de 246 em todo o Brasil. Em sinal de protesto a esta realidade, 

os/as jovens trouxeram poesia, teatralidade e músicas. Ritmos como o rap 

embalaram o evento, na plateia, os jovens assistiam, combinavam de comprar 

bebidas, conversavam, riam e observavam a movimentação no centro da praça 

(DIÁRIO DE CAMPO, 30/08/2017). 
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Ao se reunir no espaço público, os jovens se propõem a fazer uma ocupação em 

alguns bairros da cidade construindo um espaço de socialização, participação e resistência 

com e para a juventude. Essa atividade é realizada por meio de saraus em espaços públicos 

desses bairros, sobretudo, praças.  

Nesses locais, os/as jovens são convidados a participar expressando suas 

habilidades artísticas como teatro, dança e música. Ritmos como Rap, funk, Hip-Hop e Break, 

ocuparam a cena e se afirmaram como expressão de denúncia, resistência e crítica a 

sociedade. Os saraus foram pensados em temas. Os temas estavam ligados diretamente às 

questões enfrentadas pela juventude em seus territórios. A partir dessas atividades do LPJ, 

pude observar que o espaço público poderia retomar o verbo conviver, transitar, dialogar. Ali 

resiste a teimosia dos que vem de baixo. 

 Os saraus, enquanto atividades de rua, de ocupação dos espaços públicos da 

periferia marcados pelo acirramento das violências entre gangues e facções criminosas, são 

gritos de rebeldia em que o caráter democrático do espaço público vai além da rua como lugar 

de passagem. Foram espaços de encontro entre os jovens, de afetos, de solidariedade 

imprimindo um sentido do espaço público para a juventude. Ali eles alinham experiências que 

se cruzam e fortalecem suas lutas, ajudam a enfrentar suas dores, o preconceito e as 

dificuldades em permanecer resistindo. Os/as jovens desenvolvem suas práticas políticas a 

partir de um saber que está vinculado aos seus territórios e as suas experiências de vida. 

É impressionante como o Levante recompõe os espaços, inclusive para permitir 

que o “show” aconteça. Dessa forma, depois de definido/delimitado o espaço, o LPJ instalava 

o som, com caixas e microfones, sua bandeira preta estendida, e em roda os/as jovens se 

organizavam para iniciar mais um sarau temático. O convite era lançado pelo LPJ via redes 

sociais e os militantes de cada bairro também eram responsáveis pela convocatória. 

Participavam dos saraus jovens, mas também toda a comunidade (crianças, pais, moradores de 

modo geral). Estes momentos eram realizados nos finais de semana, e em praças sempre 

recebiam um público maior.  

Nessas atividades os jovens inventam, criam, trazem no interior de suas práticas, 

como diria Certeau (2014), “mil maneiras de caça não autorizadas”, que levam os/as jovens a 

um processo de reflexão, tomada de conhecimento, permitindo que eles se reapropriem de 

suas histórias e sua ação na realidade em que estão inseridos. Durante o campo, fui 

percebendo que o LPJ acredita na possibilidade da “multidão anônima” construir o próprio 



208 

 

 
 

caminho, desde que eles/elas tomem consciência dessa potência, florescendo um murmúrio 

violento de rebeldia. 

Esses espaços são também formadores de uma sociabilidade em que as diferenças 

e a pluralidade dos/as jovens são respeitadas e o afeto, a solidariedade, o companheirismo 

fortalece a rede que é tecida pelo Movimento. Portanto, todas as atividades do Levante 

apresentam a possibilidade dos/das jovens aprenderem e se formarem para além dos 

currículos/disciplinas pedagógicas, mas apresentam uma formação para a própria vida, 

orientando eles/elas a enxergarem as relações envolvendo os sujeitos e as estruturas 

(econômica, política, social). 

Durante os saraus, fui percebendo na prática o jeito de fazer do movimento. Como 

dito, o LPJ recupera as práticas culturais dos/das jovens em seus territórios marcados, muitas 

vezes, por violência, por exclusão, pela desesperança. Ao fazer isso, estabelece interesse em 

dialogar e escutar o que os/as jovens têm a dizer e a expressar sobre sua condição juvenil, 

oportuniza e incentiva pela arte um olhar dos/das jovens sobre si mesmos, sua história como 

elementos para repensar seu lugar no mundo, enxerga nas expressões artísticas dos jovens o 

lugar de sujeitos de sua história, porque eles reagem, se movimentam e dessa forma recoloca-

os em um campo de ação que é político. Essa ação, que no primeiro momento é individual, é 

canalizada para uma organização coletiva (macro), que é orientada e projetada na direção das 

mudanças e das transformações sociais.  

De um ponto a outro da cidade, sigo para o Pirambú em direção ao terceiro sarau 

realizado pelo LPJ. O Pirambú é um dos bairros que convive com a violência urbana, 

classificado como um dos mais violentos da cidade de Fortaleza. 

 O sarau em questão tratou da temática feminismo. No espaço, percebi poucas 

mulheres, a maioria homens. Cheguei, sentei na praça, observei os jovens. Uma moça loira, 

que se vestia de forma bastante diferente dos demais me chamava a atenção. Ela era uma das 

atrações da noite.  Em sua apresentação, seu rap falava de machismo, homofobia e de 

empoderamento feminino. Em forma de “batalha”
59

, eles se apresentavam e narravam suas 

histórias pessoais, denunciavam a violência que enfrentam em seus territórios, a ameaça das 

drogas, o sistema político corrupto e opressor. 

A invisibilidade na qual vivem os/as jovens da periferia é captada pelo movimento 

como potência para pensar outras possibilidades de agir dos sujeitos. No meu entendimento, o 

LPJ encontra no marginal (aquilo que está a margem, fora do centro) o próprio elemento da 

                                                           
59

 Um tipo de competição em que o público escolhe a melhor apresentação e em alguns eventos o ganhador 

recebe uma premiação. 
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ação política. Manuel de Barros certamente faria poesia diante das invenções e criações 

juvenis da periferia, o qual escreveria: “cada coisa ordinária é um elemento de estima, cada 

coisa sem préstimo, tem seu lugar na poesia ou na geral... Tudo aquilo que a nossa civilização 

rejeita, pisa e mija em cima, serve para poesia” (BARROS, 2013, p. 11). 

Tais eventos juntam/reúnem grupos de jovens militantes, mas também envolvem 

toda a comunidade, adultos, crianças e ali constroem-se debates, suscitam reflexões acerca 

dos dilemas enfrentados pelos/pelas jovens em seus territórios. São realizados de modo 

temático e envolvem discussões sobre a violência, a mulher, o feminismo, as condições 

étnico-raciais e as questões voltadas para a orientação sexual (LGBTfobia). De modo 

itinerante, o LPJ vai até as periferias, e com isso amplia sua rede de diálogo com a sociedade 

civil: 

 

Ao dar visibilidade aos/as jovens das camadas populares e seus coletivos, com seus 

corpos, experiências, modos de ser e agir, as ações questionam e educam. Elas 

permitem questionar o olhar da sociedade em relação as juventudes empobrecidas, 

periféricas, trabalhadoras e produtoras de cultura que muitas vezes sequer conhecem 

seus direitos (DAYRELL, 2016, p. 17). 

 

Nesses espaços o LPJ desperta a capacidade criativa e inventiva que os/as jovens 

possuem de fazer política. Revelando sua capacidade de autonomia e organização cada vez 

mais horizontalizada, na medida em que são potencializados/incentivados a usarem sua arte 

como instrumento de invenção, como arma pela existência negada aos grupos periféricos.  

Para Arendt, não esqueçamos, o sentido da política é a liberdade, uma vez que a 

política só acontece nesse espaço, no qual o homem pode realizar seu agir: 

 

Se o sentido da política é a liberdade, então isso significa que nós, nesse espaço, e 

em nenhum outro, temos de fato o direito de ter a expectativa de milagres. Não por 

que acreditamos (religiosamente) em milagres, mas porque os homens, enquanto 

puderem agir, são aptos a realizar o improvável e o imprevisível, e realizam-no 

continuamente, quer saibam disso, quer não (ARENDT, 1993, p. 122). 

 

Os pequenos milagres conquistados pelos jovens acontecem nessas atividades em 

que é possível adquirir autonomia e liberdade, por meio das sociabilidades e de manifestações 

lúdicas em que são capazes de construir novos agenciamentos, resistência e criação. Podemos 

observar, a partir do jovem, o que é exatamente um sarau. 

Ao tematizar acerca dos temas que recobrem o universo juvenil, o LPJ estimula a 

troca de experiências entre os/as jovens e a criação de laços de amizade e afetividade. Nesses 

momentos, os/as jovens trazem e afirmam sua capacidade de ler a realidade e criticar as 

injustiças sociais que também são vítimas. Em um dos rap, o jovem colocou: 
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Quero paz pra quem ama nesse social sangrento. Entope veia e narina, arrota 

champanhe importado, caviar e cocaína. Compra o voto da favela. Outubro cheira 

propina, vítima é confundida, morre no lugar dos outros. O dia a dia vai e fica. A 

cada dia mais escroto. Dígitos colecionam detentos. Alunos que não se regeneram 

com o tempo. Aqui fora os pivetes estão crescendo. Cada vez mais violento. Aqui 

também tem polícia despreparada, chacina e represália. Sangue nas calçadas. A mãe 

chora em cima do filho. A que ponto nós chegamos (SARAU/BARRA DO 

CEARÁ)! 

 

Quando o jovem usa a expressão “aqui”, percebe-se que ele fala do seu lugar 

social, seu território material no qual se depara com a violência, o assassinato, a dor e o 

descaso com os/as jovens. Ao trazer essas questões como denúncia dos problemas sociais, 

os/as jovens expressam que a classe isoladamente não explica os problemas sociais e as 

desigualdades, pois estes são estruturados também pelas questões raciais, de gênero e 

espaciais. 

A partir desse rap, percebemos que o jovem, por meio dos versos, critica os 

privilégios da elite, o modo como a política institucional opera, sendo reduzida ao período das 

eleições. Além disso, os jovens criticam o regime penitenciário que não consegue reeducar ou 

mesmo incluir as pessoas que cometem algum delito. Segundo, Pais (2006): 

 

O rap cultiva uma sensibilidade justiceira, ao denunciar situações de injustiça, para 

anunciar outros futuros. As palavras soletradas são recuperadas de uma semiótica de 

rua, transgressiva por natureza, palavras encavalitadas em palavrões para melhor 

insultar, atingir, provocar. Palavras que são voz de consciência, que se vestem de 

queixumes, que se revestem de revolta. Voz singular (a de vocalista) que contagia, 

que se transforma num coletivo (nós, os do movimento) que se insurge contra eles 

(que não nos entendem) (PAIS, 2006, p. 12). 

 

A luta do LPJ não é apenas para unificar toda a juventude, mas para afirmar a 

necessidade urgente que a sociedade brasileira tem de unidade, não só com aqueles que 

pensam iguais. A luta do movimento social é pela democracia e a liberdade, de modo que as 

diferenças de gênero, étnicas, sexuais, culturais e religiosas possam se manifestar e serem 

respeitas, materializando a unidade no contexto da diversidade/diferentes, com o que cada 

jovem sabe e pode oferecer em defesa da luta social. 

 A partir das práticas juvenis, observa-se uma reconfiguração dos territórios em 

que a heterogeneidade, ou mesmo as diferenças, é vista como possibilidade de criações e 

recriações juvenis, uma vez que: 

 

Tanto para o capital transnacional, aliado aos Estados e elites locais, quanto para os 

setores populares indígenas, movimentos sociais rurais e urbanos, é possível aplicar 

a afirmação de que os “novos sujeitos se constituem instituindo novas 

territorialidades (ZIBECHI, 2016, p. 100). 
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Instituir novas territorialidades é desconstruir também a visão acerca dos conflitos 

sociais nos territórios, pois segundo Porto-Gonçalves (2006, p. 179), “os territórios não 

existem a não ser pelas relações sociais e de poder que os conformam e é a respeito dos 

sujeitos sociais que se realizam”. Quando se reúnem nesses espaços em conflito, os/as jovens 

constroem poderes outros em que eles próprios se auto organizam e auto gerenciam na 

apropriação e ocupação do espaço urbano. 

 Acreditar no potencial criativo da juventude é reconhecer que eles/elas vivem 

nessa maré, surfando, tirando onda da própria lógica capitalista, por isso, vivem um limiar 

entre a captura e a resistência. No entanto, existe uma tentativa de criação de outras formas de 

existência, de agenciamentos e práticas que podem levar a um processo educativo 

emancipador.  

Desse modo, os/as jovens são estimulados a inaugurar processos de ação e 

movimentação no movimento, mas também no bairro onde moram, dentro da universidade, 

em suas comunidades rurais. Essa capacidade de fazer e agir aciona entre os/as jovens o início 

de novos processos de subjetividade e continuidade, conforme destaca Arendt (1993): 

 

É característico do agir a capacidade de desencadear processos, cujo automatismo 

depois parece muito semelhante ao dos processos naturais; é-lhe característico, 

inclusive, o poder impor um novo começo, começar algo de novo, tomar iniciativa 

ou, adotando-se o estilo de Kant, começar uma cadeia espontaneamente. O milagre 

da liberdade está contido nesse poder-começar que, por seu lado, está contido no 

fato de que cada homem é em si um novo começo, uma vez que, por meio do 

nascimento, veio ao mundo que existia dele e vai continuar existindo depois dele (p. 

43). 

 

Iniciar processos é também reconhecer a importância de enxergar as diferenças, os 

diferentes. Dentro do LPJ, não existe homogeneidade, não é um espaço homogêneo em que a 

vida militante é exercitada e vivida da mesma maneira e intensidade. Por outro lado, é uma 

oportunidade de construir, nesses espaços de fluxos heterogêneos, subjetividade e 

aprendizados para a vida inteira. 

 Com isso, os/as jovens são entrelaçados por uma rede de afetos, de um certo 

empoderamento, configurando-se em um salto para a condição juvenil periférica, uma vez que 

suas produções artísticas perpassam por uma escrita-experiência objetivada pelas vivências 

experimentadas em seus cotidianos.  

Assim, mais que um culto à poesia, tais práticas realizadas nos saraus do LPJ são 

reveladoras de performances poéticas que expressam e representam relatos de vida, 

reivindicação da existência, subversão dos códigos violentos do estado contra a juventude 

periférica exposta dia a dia pelas diferentes formas de violência histórica que se materializam 



212 

 

 
 

por meio de extermínios e chacinas. Os/as jovens utilizam esses espaços para realizar trocas 

afetivas, divulgar suas criações.  

 

No âmbito das cenas juvenis, o que encontramos é a reivindicação de uma vivência 

libertária, praticada em condições de pluralismo coexistencial, no sentido de ver 

intuída uma desordem da moral expressa na existência de múltiplas moralidades 

(ainda que) frequentemente conflitantes entre si (PAIS, 2008, p.253). 

 

Nos espaços culturais, eu me sentia envolvida pelo frescor juvenil, pela leveza e o 

otimismo dos/das jovens que sonham e fazem nascer outra forma de sociabilidade. Também 

me sentia diferente e era justamente aí que eu sentia que estava sendo afetada. As dificuldades 

materiais são enfrentadas, mas eles/elas agenciam outras possibilidades de driblar a escassez 

financeira. Contudo, eles/elas parecem anão se importar muito com essas questões diante do 

desafio maior que se dispõem a realizar: o de construir uma consciência que conduza suas 

ações na direção de um projeto mais livre e feliz para a juventude. E é dessa forma que 

eles/elas exprimem sua esperança e confiança no presente e no futuro.  

Ao se pronunciarem pelo movimento organizado, mediante sua cultura juvenil, 

os/as jovens do LPJ entram em contato com a história e a memória de seus ancestrais, homens 

e mulheres trabalhadores, que resistiram tecendo suas vidas em torno das lutas cotidianas, 

pela sobrevivência, existência.  

Apropriar-se das performances é uma tática encontrada pelo coletivo que rompe 

com a invisibilidade, concretizando formas de existir mesmo tendo que enfrentar obstáculos e 

desafios. Os/as jovens transformam, assim, a história de luta de outros lutadores em parte de 

sua história, ao assumirem a condição de sujeitos ativos se utilizam de diferentes maneiras de 

atuar no mundo e de buscarem construir um caminho propriamente juvenil de fazer a ação 

política e instaurar seus gritos de resistência. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sintetizar em algumas páginas todo o processo de construção que envolve o 

arcabouço teórico e metodológico, subjetivo, afetivo e formativo ao longo dos quatro anos de 

trabalho de doutoramento exige um mergulhe profundo, como se fosse uma retrospectiva em 

câmara lenta, para que possa anunciar ao leitor os “achados da pesquisa”.  

Ao finalizar esta investigação etnográfica, percebo a pesquisa como processo. A 

inserção no campo, o contato com os jovens do LPJ foram anunciando esse fazer etnográfico 

de uma pesquisadora “insegura”, muitas vezes medrosa, mas que se aventurou a seguir os 

passos desenhados pelos movimentos juvenis do LPJ. 

Essas andanças foram traçando um mapa do fazer político juvenil do LPJ, mas 

também dos espaços em que eles/elas caminhavam e pensavam. Por isso mesmo, essa tese 

intitulada “A cabeça pensa onde os pés pisam” vem na tentativa de anunciar que os 

movimentos dos jovens são construídos por um entendimento de que não é possível pensar a 

juventude e a política deslocada da vida cotidiana dos jovens: seus lugares de formação, de 

vivência, morada, experiência e resistência. 

Dessa forma, trazem os territórios (expressos nas frentes de atuação: Frente 

Territorial, Estudantil e Camponesa), “chão de vida dos jovens”, enquanto elemento fundante 

para construírem instrumentos de resistência, na qual anunciam suas práticas e sua condição 

juvenil militante. 

 Somente quando me deixei ser seduzida pelos “galanteios” das performances 

juvenis elaboradas e executadas no interior do LPJ é que percebi a necessidade de redefinir o 

objeto de estudo, redirecionar o olhar epistemológico e metodológico, problematizando minha 

perspectiva inicial do trabalho que se desdobrou em outros processos, novas maneiras de ver, 

sentir, refletir e pensar o trabalho. 

Atenta a este movimento reflexivo, as categorias foram sendo repensadas 

mediante os sinais anunciados pelos jovens, possibilitando ampliar a compreensão das 

práticas e inaugurar novas questões, pensar outras categorias que se alinhavam ao estudo do 

trabalho. 

Desse modo, passei a compreender a pesquisa como processo, e não resisti às 

mudanças que o caminhar me apontava. Fui percebendo que no processo investigativo as 

mudanças, os desvios, as dúvidas fazem parte da pesquisa como campo de criação humana 

que se faz no permanente e insistente movimento de reflexão e ação. 
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Não foi um caminho difícil entrar e permanecer no mundo juvenil do LPJ, pois 

desde os primeiros contatos, fui aceita com delicadeza e empatia. Meu maior desafio era 

lançar um olhar de pesquisadora diante da possibilidade real de encantamento que o LPJ me 

despertava, o que dificultou realizar os contrapontos. De todo modo, o trabalho anuncia que 

construir uma etnografia sobre os movimentos de juventude é perceber os processos pelos 

quais a juventude á atravessada em sua trajetória militante, recobertos pela dimensão cultural, 

econômica, social, geracional, orientação sexual, gênero, étnica, territorial. 

A pesquisa etnográfica me possibilitou caminhar, ir até os espaços ocupados, 

vividos e reinventados pelos jovens no movimento de suas práticas. Como um terreno 

movediço, as tramas juvenis fizeram saltar a lente da pesquisadora no processo de construção 

do trabalho, em algumas situações as nebulosidades, as sombras deram pistas para a 

luminosidade de acontecimentos que ganharam novas facetas, novos sentidos. 

Foi no processo de interação que estabeleci os contatos e no acompanhamento das 

atividades fui compreendendo quem eram esses jovens. Essa aproximação foi revelando os 

modos de fazer, criar e improvisar juvenil que eles desenvolviam na sua prática política.  

Observei que as práticas tecidas pelos jovens estimulavam processos de criação e 

recriação, ao construírem as atividades nos Saraus, Atos e nos Escrachos. Nesses espaços, 

percebi que o potencial criador dos jovens acionava possibilidades de mudanças na vida 

cotidiana, despertando sonhos de ser livre, ser feliz (SALES, 2001). São expressões culturais 

(CERTEAU, 1995) que entram em cena e revelam a capacidade de enfrentar os desafios da 

sociedade. 

A etnografia, ao privilegiar os processos de interação, subjetividade, descrição e 

imersão profunda no campo, ensina-nos a compreender que o conhecimento é um permanente 

processo de despedida das velhas roupas que não nos servem mais, ou seja, de teorias e 

modos de vivenciar o campo metodológico que não estejam articulados com o contexto social 

dos sujeitos investigados. 

Dessa forma, cada pesquisa inaugura um olhar novo sobre uma temática, novas 

categorias analíticas. Essa tese desencadeou vários processos de subjetividade e subjetivação 

em meu caminhar, em minha trajetória profissional. Com isso, passei a escrever sobre os 

processos vivenciados, refletidos, problematizados em torno da temática.  

A origem do LPJ surge em um contexto de efervescência política no mundo e no 

Brasil. Onde estaria a juventude organizada do país? Acredito que esta indagação foi 

levantada pelas lideranças dos movimentos sociais ligados à via campesina. O inicio de sua 
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construção é marcado por muito dificuldades: “Nós criamos um grupo de coordenação 

estadual que se reunia com a transferência das regiões, eu morava na fronteira oeste do Rio 

Grande do Sul e ia para Porto Alegre, pegava carona, não tinha duas passagens, era tudo 

muito difícil” (Rodrigo, 29 anos). 

Construir um movimento social com e para os/as jovens representa uma das 

grandes novidades inauguradas pelo LPJ. Durante a pesquisa, acompanhei o movimento em 

suas atividades na qual observei uma profunda dedicação coletiva em fazer e construir o 

movimento com o jeito juvenil de ser, aliando a ludicidade, a irreverência, a criatividade, mas 

também o compromisso político em manter uma organização social da juventude. Esse 

projeto com e para os jovens se materializa em seu modelo organizativo que pode ser 

observado durante os eventos: acampamento nacional e estadual, seminários, encontros, 

Estágio de Vivencia, entre outros em que os jovens fazem efetivamente os espaços 

acontecerem, colocam “a mão na massa”. 

Reunir a juventude da cidade e do campo e unificar suas demandas em torno de 

um projeto comum para a juventude representa um grande desafio, uma vez que a juventude é 

una e diversa (DAMASCENO, 2003). Desse modo, para melhor compreender as formas como 

os jovens estão fazendo política, partiu-se da linguagem, dos exercícios políticos e da própria 

forma de organização dos jovens que constitui o LPJ. A diversidade encontrada dentro do LPJ 

parece estar sendo canalizada para a luta social como horizonte maior em defesa de uma 

sociedade mais livre e justa, tolerante aos modos de existência juvenil no tempo presente. 

Os passos traçados no percurso da pesquisa revelam que os jovens chegam até o 

LPJ por diversas razões/motivações. Uma delas é a necessidade de se sentirem parte de uma 

organização, um coletivo e por entender que dentro do grupo se expressa certa força na 

sociedade, tem capacidade de criar alternativas e “espaços de construção de um devir, onde 

podem agir, falar, lutar, produzir” (SALES, p. 27).  

Dessa maneira, os jovens instalam um grito que pronuncia que eles/elas sabem 

falar de si, negando a desqualificação de seus discursos e práticas. Os/as jovens despertam o 

interesse em estarem organizados durante sua trajetória escolar, alguns com experiências do 

ensino médio, outros já na universidade, na qual buscam no movimento estudantil um atalho 

para depois vir a ser parte do LPJ.  

No contexto da diversidade de jovens que compõem o LPJ, também é possível 

encontrar jovens que já participaram de outros coletivos, com viés mais cultural e no LPJ 

passam a ter acesso à dimensão da formação social. 
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Diante disso, a pesquisa anuncia que a instituição escolar é também lugar de 

resistência, indignação e esperança, na qual é possível pensar e problematizar o lugar social e 

político da juventude brasileira. Exemplo revelador disso foram todas as manifestações, 

ocupações e mobilizações que os jovens secundaristas, universitários e de outros coletivos, 

inclusive do LPJ, realizaram entre os anos de 2013 a 2017 no Brasil. 

Por outro lado, é importante destacar acerca dos limites das ações, uma vez que é 

fundamental uma formação que oriente para uma prática verdadeiramente questionadora, 

problematizadora e libertadora (FREIRE, 2006). Uma Educação para além dos interesses e 

controle da classe burguesa se torna fundante na tentativa de uma prática “revolucionaria”, 

uma vez que a teoria e ação se complementam e é um indicativo da práxis humana. 

Desenvolver uma concepção de educação/formação que caminhe na direção de 

instruir sujeitos críticos e reflexivos é o grande desafio da formação no LPJ, sobretudo no 

contexto atual da sociedade brasileira em que a Educação e toda forma de saber/conhecimento 

estão sendo suplantadas pelo modelo de ignorância do atual governo.  

Por exemplo, na tentativa de confundir a população com o argumento de que a as 

ciências humanas seriam um mero reduto de “doutrinação Marxista”, o Governo Bolsonaro 

lançou mão do falso argumento de que é preciso focar em áreas que gerem retorno imediato 

(Medicina, Veterinária e Engenharias). Essa asfixia institucional à liberdade de pensamento 

coloca o LPJ e os movimentos sociais em um desafio ainda maior, o de não deixar morrer a 

luta, instrumento de resistência e poder popular. O desafio se torna ainda maior no atual 

contexto, uma vez que a democracia está fortemente ameaçada, e sem isso construir uma 

formação crítica com valores emancipatórios se torna muito distante. 

Durante o trabalho, pude estar com os/as jovens em diversos momentos e espaços 

em que a formação era realizada. A análise de conjuntura sempre presente nos espaços 

oportunizava conhecer melhor a realidade social e política brasileira. Ao investir em 

formação, o LPJ insiste que é preciso acreditar e buscar outros espaços de educação em que 

outro modelo, com outro referencial teórico possa ser elaborado, essa é também uma forma de 

fazer resistência.  

Concordo com Tonet (2015), quando fala que por mais longe que possamos estar 

de uma sociedade humana e emancipadora, uma vez que as condições estruturais da sociedade 

capitalista não permitem esse projeto, é possível desenvolver experiências que caminhem na 

direção de outro modelo de educação, mediante as “atividades educativas emancipadoras”. 

Diante disso, quais os limites e possibilidades dos jovens do LPJ construírem experiências 
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educativas emancipadoras com a juventude? Seria os movimentos sociais os responsáveis por 

desenvolver espaços e práticas de uma outra formação na busca pela a emancipação humana? 

A reflexão desenvolvida permite inferir que é necessário insistir e recuperar a 

determinação, mediante o movimento do real, de que é possível vivermos numa sociedade 

melhor. 

O LPJ tem buscado, na luta dos povos e o conhecimento de sua história, um 

caminho, no qual revela seu legado que serve de inspiração para a juventude. Em seus espaços 

de formação, os/as jovens são apresentados a autores que realizam discussão a partir das lutas 

sociais, têm oportunidade de entenderem que pela arte e a cultura dos povos existe um grito 

de rebeldia, “poderes dos que vêm de baixo” (ZIBECHI, 2015), resistem ao projeto de 

negação dos pobres, de sua cultura e diferenças. Por isso, para o LPJ é indispensável 

combinar os elementos da organização, formação e da luta para almejarem a construção desse 

outro mundo possível. 

A formação representa um compromisso com o projeto de colocar as ideias em 

ação na busca pelo reconhecimento das diversas formas de existência e resistência juvenil, 

expressos em grande medida, conforme esse trabalho anuncia, nas expressões culturais 

juvenis.  

As ações do LPJ com os/as jovens têm sido recriar, reinventar a utilização do 

tempo e do espaço com música, dança, desenho, grafite, teatralidade, reflexões, no sentido de 

fixar para si mesmos fins e meios. Suas práticas têm função crítica, de desaprender modos que 

regulam sua conduta e instaurar novas representações da condição juvenil militante. 

O modo de fazer política desenhado e divulgado expressa ação e afeto, potencial 

criativo com possibilidade de práticas inovadoras. Desse modo, ao investirem em atos de rua, 

saraus pelos bairros “adentro” da cidade de Fortaleza, escrachos/esculachos pelo Brasil 

“afora”, elaboram e reelaboram linguagens, constroem canais de comunicação que têm a 

capacidade de atrair, encantar e seduzir os jovens para dentro do movimento.  

Essa pedagogia da sedução é marcada por um jogo performativo que envolve o 

corpo, músicas, a batucada, a teatralidade, danças, símbolos, indumentárias que dramatizam 

as cenas juvenis nos espaços públicos, recobertos pela mística, pelas memórias de tantos 

outros lutadores/ancestrais e pelos ritos de passagens entre a condição juvenil e a construção 

do ser jovem militante. 

Feitas estas considerações, o trabalho apresenta como tese que os/as jovens 

realizam política e cultura/arte através da formação permanente, na qual buscam, a partir 
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desse elemento, conectar o caráter indissociável entre a teoria e a prática no processo de 

compreensão da política, e dessa maneira reforçam que a luta pela construção de um mundo 

melhor requer que os jovens reflitam sobre o que querem realizar. 

 Por isso mesmo, a ação não se traduz em um ativismo, mas em um caminho 

capaz de iluminar a prática, de modo que em coletivo e de forma criativa desenvolvam uma 

pedagogia das práticas juvenis em que o potencial transformador dos jovens possa ser 

acionado. 

Rascunhar as pegadas dos jovens do LPJ não se constituiu em tarefa fácil, uma 

vez que seus movimentos eram multiplicados numa espécie de rizomas de tentáculos 

movediços. Como diz Damasceno (2001, p. 19) “a juventude explode em ritos. Sacode as 

tempestades de um mundo atrofiado pelas incertezas do presente. Amplia suas marcas e 

apresenta olhares triunfantes do porvir. Com uma diversidade estonteante de matizes, sons e 

emblemas, constituem novos sujeitos”. 

Tais resultados, ao meu ver, evidenciam que os jovens, ao seu modo, estão 

reagindo, trilhando caminhos de resistência, projetando trilhas de esperança, ainda que 

tenham que encarar o grande desafio de juntar a diversidade juvenil que, dentro do 

movimento, é oriunda do campo e da cidade, vivenciando experiências na condição de jovens 

universitários, secundaristas e daqueles que estão fora do espaço escolar.  
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