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Editorial

“
pá... pá... pá... é o som que fazem os tiros das armas que procuram 
diminuir a grandeza dos protestos dos(as) jovens brasileiros(as) 
espalhados(as) pelas grandes e pequenas cidades em todo o país 
nos últimos dias. São sons raivosos na tentativa de possuir um 
efeito moral, mas o que parece claro é que a moral é a única que 
sofre efeitos. Brasileiros(as) de todas as idades foram às ruas 
na tentativa de cobrar melhorias em diversas áreas, inclusive 
mudanças no ordenamento político. A insatisfação parece ser o 
grande eco das manifestações que tomaram conta do Brasil des-
de junho deste ano.

Os elementos que compreendem esta grande simbiose juvenil nas ruas não são claros e nem tão fáceis 

de serem identificados, visto a diversidade do movimento e a falta de lideranças formais neste processo. 

Esta ausência de lideranças não representa, a meu ver, um ponto negativo, ao contrário, demonstram que 

as juventudes que foram às ruas se sentiram ameaçadas naquilo que é mais inerente ao ser humano: seus 

direitos. Essa massa jovem que foi às ruas, mesmo sem terem envolvimento político-sociais precedentes, 

mostra que a insatisfação é genuína e não construída através de pautas das diversas lideranças, embora 

elas existam e são, sem sombra de dúvidas, genuínas. 

O que me parece pertinente apontar dentro desta “onda” de movimentos que tomaram as ruas no Brasil 

e em tantas cidades de outros países no mundo é como esta população inquieta participa da vida política 

de seus municípios. O questionamento mais importante, é se estes jovens estão politizados o suficiente 

para acompanhar a reforma política de baixo para cima? Ou talvez fosse até mais provocador questionar se 
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Editorialos sistemas políticos, governamentais ou não, estão prontos para atender 

uma demanda que exige novas estruturas? Será possível perceber estas 

nuances?

Parece correto afirmar que uma das respostas do povo nas ruas, princi-

palmente para as organizações sociais populares, é que o seu papel se con-

figura na politização do seu público alvo em caráter de urgência. Quanto 

mais político é o povo, mais ele tende a fazer parte da mudança estruturante 

da sua comunidade. Não é apenas exigir que se mude, mas é primordial ser 

parte dessa mudança. Dessa forma, se nossas organizações da sociedade 

civil, em seu movimento de mudança e controle social conseguirem incutir 

uma cultura político-participativa em suas comunidades, teremos em outro 

momento da história, ruas tomadas por brasileiros(as) conhecedores(as) e 

participantes do processo político-social em seus municípios.

Não dá, de forma alguma, para esquecer que grande parte de todo esse 

processo mobilizador se deu inicialmente online. Foram nas redes sociais  

que a galera manifestava sua indignação e assim mobilizavam algum ato de 

“basta”. O palco das ruas se deu na cibercultura.

É ao som dos gritos jovens que foram às ruas ou que rua se fizeram ao 

longo desses meses no Brasil e no mundo que lançamos a 2ª edição da 

Revista Geração Z, que busca dialogar com a ciência e a sociedade a parti-

cipação popular que seja capaz de provocar mudanças. É envolvidos com 

uma educação que seja responsável pela capacidade do ser humano em 

respeitar, compreender e valorizar a vida que publicamos esta edição que 

tem como tema: Juventude e Educação Popular.

Entrem e fiquem a vontade! 

 >  José Aniervson S. Santos / 

O Editor

http://www.revistageracaoz.com.br
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> espaço do leitor
“Like” us on Facebook – /RevistaGeracaoZ

Follow us on Twitter – @RevistaGeracaoZ

“Legal essa ideia... muito boa iniciativa”

 > Carmem Lúcia Teixeira, Goiânia/GO 

“Maravilho... Sensacional!! Estão todos de 

Parabéns!! E vamos divulgar!!”

 > Gabriel Pomar, Fernandópolis/SP 

“Belíssima! Parabéns a todos! Vou salvar 

e levar para ler em casa.”

 > Ygor Lira, Surubim/PE 

“A revista está bem estruturada com te-
máticas atuais. Gostei muito da repor-
tagem sobre os 40 anos da pastoral da 
juventude, já que neste ano acontece a 
38ª Jornada Mundial da Juventude no 
Rio de Janeiro. Parabéns pela iniciativa 
em abordar o tema tão relevante para o 

nosso país em especial.

 > Romilda Ferreira da Silva, Goiás, pedagoga especialista 

“A revista me trouxe um novo aspecto 
motivador sobre os atuais temas so-

ciais do nosso pais”.

 > Renato Sérgio, Caruaru/PE 

“A revista Geração Z, novíssima por si-
nal, trata de assuntos voltados para 
realidade de muitos jovens. Uma das 
partes que mais gostei foi do papo ca-
beça onde um jovem discorre sobre as 

mídias sociais. 

 > Fernanda Rodrigues Oliveira 21 anos, graduada  em Admi-
nistração de Empresas. Goiás-GO 

“Olá, 
Primeiro gostaria de parabeniza-los 
pela iniciativa da revista, é um ótimo 

tema para falar sobre. E em segundo 
lugar eu gostaria de expressar minha 
felicidade em encontrar a revista de vo-
cês, estou em fase de projeto de Artigo 
para a pós-graduação e o tema escolhi-
do é justamente este, Geração Z, o meu 
artigo vai se fundamentar em adaptar 
empresa e gestores para receber essa 
geração no ambiente organizacional, 
infelizmente não temos muitas biblio-
grafias sobre esse tema, pelo fato de 
ser bastante recente, mas com base nos 
hábitos desses jovens vamos identificar 
formas de adaptar e aproveita-los ao 

máximo. Parabéns, novamente!!

 > Jaina Freitas, Joinvile, SC 

“Estou passando a acompanhar as edi-
ções da revista e vejo que nelas tere-
mos bastante assuntos para discutir e 

acompanhar.”

 > Michael de Paiva Junqueira/ Anápolis-Goias

“Vejo que podemos contar com vocês, 
para poder gritar ao mundo o que o 

jovem é o que os jovens necessitam...”

 > Juliana Arabele/Goiania-Goias

“Queremos ser escutados, ter vez e aqui 
temos um espaçozinho para o mundo 
ver o que podemos e o que vamos fa-

zer.”

 > Thamires Florencio/Goias-Goias

“Através da revista vejo as novidades e 
fico esperando por cada link novo que 

aparece. Xeirrooo.”

 > Edna Faria / Anapolis-Goias



> apresentação

Presentación de 
la Revista

La Revista Electrónica Generación Z es una propuesta de articula-
ción entre la ciencia y la gente con el fin de promover su interacción, 
especialmente en sectores en los que ambos no se encuentran tan 
a menudo. Esta es una propuesta innovadora en lo que se refiere al 
hacer ciencia a partir de las personas.

Con las publicaciones de Generación Z tratare-

mos de resaltar académicos, investigadores y pro-

fesionales que actúan y contribuyen en el área de 

Juventud y afines, dando espacio para contribuir a 

las discusiones que circulan en el entorno social, 

buscando plantear consideraciones relacionadas al 

tema y replantear nuestras opiniones sobre el tema 

en cuestión. Para dialogar con estos pensadores, 

Generación Z también trae elementos oriundos de 

las comunidades y/o instituciones sociales que de-

berán mediar ese contacto y confirmar la presencia 

de estos en la ciencia.

El diálogo ciencia - gente será una constante en 

las ediciones que se inician a partir de esta publi-

cación. Nuestra intención es mostrar cómo en las 

comunidades, las personas comunes producen 

ciencia y  hacen despertar la intención de los investi-

gadores en entender los usos y/o  las reutilizaciones 

de los instrumentos que parecían ser inaccesibles 

para ese tipo de población. También lo es, impulsar 

a los profesionales a tener contacto directo con las 

intenciones sociales y por lo tanto interferir con los 

medios de atención social, tanto desde el mundo 

académico, como el de las expresiones populares.

En las publicaciones de Generación Z, los y las 

lectoras encontrarán artículos científicos, ejemplos 

de usos de ciencia en las comunidades, textos pro-

ducidos en cooperación, informativos y muchos 

otros materiales que contribuirán al estudio de la 

presencia social de las y los  jóvenes en la sociedad 

contemporánea.

Generación Z tendrá una dimensión internacio-

nal y publicará artículos en portugués, inglés y es-

pañol buscando de esa forma diseminar el conteni-

do científico a la mayor cantidad de comunidades 

posibles. Además de recibir artículos escritos por 

profesionales de la temática de la edición  de la re-

vista; también se reserva el derecho a publicar los 
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textos escritos por las comunidades, los individuos 

y las instituciones que no cuenten con un reconoci-

miento académico o científico con el fin de difundir 

lo que es producido y creado socialmente, pero no 

es de conocimiento colectivo.

Para hacer realidad este proyecto, La Revista Ge-

neración Z cuenta con un grupo de profesionales 

de diferentes áreas que integran el Consejo Editorial 

y el Equipo de Colaboradores con el fin de dinami-

zar el contenido de nuestras publicaciones y hacer 

estrechar día a día el diálogo con los diferentes sec-

tores de la sociedad. Estos profesionales tienen la 

misión de distinguirse por el cuidado de los conte-

nidos publicados, además de ser un enlace entre 

sectores sociales y la comunidad científica. 

¿Están listos (as)? Que se abran las cortinas, por-

que Generación Z sube al escenario. Que comien-

cen las presentaciones.

Conheça a equipe da Geração Z

> Conselho Editorial

 

José Aniervson S. dos Santos. Possui licenciatura 

em Ciências Biológicas pela Universidade de Per-

nambuco – UPE e pós-graduação em Juventude no 

Mundo Contemporâneo pela Faculdade Jesuíta de 

Filosofia e Teologia – FAJE. Tem experiência na área 

de ciências sociais, com ênfase em juventude e em 

políticas públicas. Foi o primeiro Diretor Presidente 

do Instituto de Protagonismo Juvenil – IPJ (2010 – 

2012). Escritor e Conferencista. Possui experiência 

de voluntariado na África. 

 > Email: aniervson@gmail.com

Dayse Alvares de Morais Silva/GO. É coordenadora 

do Coletivo Uttopia21, consultora de EAD no Institu-

to de Protagonismo Juvenil e Designer Instrucional 

na Educmedia. É mestranda em Tecnologias da Inte-

ligência e Design Digital pela PUC/SP, tutora, cibera-

tivista e blogueira.

 > Email: uttopia21@gmail.com 

 

Paulene Almeida Rodrigues. Possui Licenciatura 

em Pedagogia e especialização em Psicopedagogia 

Clinica Institucional pela UEG. É tutora presencial 

do curso de Licenciatura em Pedagogia da UnB/

UaB. Atuou nos projetos sociais alfabetização so-

lidária, Brasil alfabetizado e projeto vaga-lume. Foi 

professora de EJA e tutora presencial do curso de 

Aperfeiçoamento em Educação para as Relações 

Étnico-raciais promovido pelo Centro Integrado de 

Aprendizagem em Rede (CIAR) da UFG. É aluna do 

curso de especialização em metodologia do ensino 

fundamental (UFG). Possui Cursos de extensão nas 

áreas de Planejamento em EAD pela Universidade 

Suldamérica; Atendimento Educacional Especiali-

zado pela UEG; Educação Inclusiva pela Faculdade 

Delta; extensão universitária em Bullying e em Edu-

cação para a Tolerância.

 > Email: paulene-almeida@hotmail.com 

mailto:uttopia21@gmail.com
mailto:paulene-almeida@hotmail.com
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Sage Nenyue. Has a Bachelor’s degree in Commu-

nication Studies from The College of Wooster, a 

small liberal arts institution in Ohio, United States. 

His senior Independent Study project allowed him 

to travel to Seoul, South Korea, where he investiga-

ted education and civic engagement for his student 

magazine. He is currently working on his organiza-

tion ModernMo, a resource for travel and culturally-

-inclined LGBTQ youth. 

 > Email: sage@sagesaturn.com

Luisa G. Pareja Villada. Politóloga graduada de la 

Universidad Nacional de Colombia en 2011. Entre 

mis mayores intereses se encuentran las relaciones 

internacionales, cooperación, desarrollo y empode-

ramiento de las comunidades de base y cómo se 

puede dar la articulación de dichos procesos en 

redes horizontales. Le encanta el trabajo con co-

munidad y por ello ha realizado trabajo voluntario 

en Colombia en 2011 y en Mozambique en 2012. 

Actualmente trabaja para la Secretaria de Educa-

ción Distrital de Bogotá en temas de Participación y 

Convivencia Ciudadana. 

 > Email: luisita7@gmail.com

> Equipe de Colaboradores

Alcebino José da Silva/SP. Faz parte do Conselho 

Municipal de Juventude na cidade de Sud Mennuc-

ci/SP, onde também atua como conselheiro muni-

cipal de Meio Ambiente e de Bairros. Atualmente é 

coordenador da região Araçatuba pelo Lambda. 

 > Email: alcebino.silva@ig.com.br 

Douglas Ferreira dos Santos/RS. É militante da Pas-

toral da Juventude (PJ), educador e coordenador do 

Curso Popular Pré-Universitário/Up nas disciplinas 

de História e Atualidades. 

 > Email: douglas.ferreiradossantos@gmail.com

 Jaqueson Antonio da Silva/PE. É estagiário do Tri-

bunal de Justiça de Pernambuco e foi coordenador 

da Pastoral da Juventude na Diocese de Nazaré/PE. 

Atualmente é integrante do Grupo Diversidade da 

Unicap. 

 > Email: jaquesonsilva.direito@gmail.com

mailto:luisita7@gmail.com
mailto:alcebino.silva@ig.com.br
mailto:douglas.ferreiradossantos@gmail.com
mailto:jaquesonsilva.direito@gmail.com
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Leandro Silva Vilaça/GO. Possui formação em li-

deranças juvenis e foi colaborador da Casa da Ju-

ventude Pe. Burnier/GO (CAJU) e coordenador do 

curso de Liderança Juvenil. Atualmente é assessor 

de grupos juvenis em Goiás. 

 > Email: leandrojunqueira15@hotmail.com 

Felipe Rodrigues Inacio Oliveira/SP. Pesquisador no 

projeto sobre Juventudes e Participação na Constru-

ção de Politicas Públicas no Projeto Técnico Cienti-

fico da Etec Polivalente, Americana/SP. Escritor do 

“Projeto 365”. 

 > Email: feeh.rodrigues03@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Giórgia Neiva/GO. Mestranda no programa de pós-

-graduação em Antropologia Social pela Universida-

de Federal de Goiás (2012), linha de pesquisa Corpo, 

representações e marcadores sociais da diferença. 

Graduada em Psicologia pela PUC-GO (2003). Tem 

experiência na área de Psicologia, com ênfase em 

Psicologia Clínica, Psicanálise e Supervisão Clínica. 

Tutora em EaD pelo Coletivo Uttopia 21. É membro 

da Rede de Educadores em Museus - Goiás (REM-

-GO) e pesquisadora do Ser-Tão - Núcleo de Estu-

dos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade da UFG. 

Tem curso de Fotografia pela PUC-GO e nas horas 

vagas escreve contos. 

 > Email: giorgianeiva@gmail.com

mailto:leandrojunqueira15@hotmail.com
mailto:feeh.rodrigues03@gmail.com
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Resumo

Este relato tem por objetivo compreender o compro-

metimento de jovens protagonistas que estão a servi-

ço da educação popular a partir da iniciativa de um dos 

programas de extensão da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). Faz-se necessário conhecer o contexto 

em que está inserido o PAIETS (Programa de Auxilio ao 

Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior) e o curso pré-

-universitário popular.

Palavras chave: Juventudes; Educação Popular; PAIETS; 

Curso pré-universitário Popular Up.

Abstract

Youth Actors: Young People in the Service of Education

This report aims to understand the commitment of 

young players who are in the service of popular education 

from the initiative of one of the extension programs of the 

Federal University of Rio Grande (FURG). It is necessary 

to know the context in which it is inserted PAIETS Pro-

gram (Assistance to Join the Teaching and Higher Techni-

cal) and pre-university course popular.

Keywords: Youth, Popular Education; PAIETS; Course 

pre-university People Up
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Introdução

 Inúmeras são as iniciativas do público juvenil no 

cenário nacional com objetivo da transformação social. 

Grupos de jovens ligados a diversas igrejas, organizações 

juvenis nos partidos políticos, movimentos sociais, grê-

mios estudantis, centros acadêmicos e ONGs espalhadas 

pelo Brasil onde os protagonistas são jovens que, cansa-

dos da atual conjuntura e esperançosos por um mundo 

igualitário e mais justo, vão à luta para a construção de 

uma “civilização do amor”1  .

Este breve estudo tem como objetivo perceber a im-

portância do protagonismo juvenil a serviço da educação 

popular em um dos cursos do programa de extensão da 

Universidade Federal do Rio Grande.

 Primeiramente será apresentado o programa de 

extensão seguido por uma breve contextualização do 

município de Capão do Leão e do curso popular situado 

na cidade. Para finalizar algumas considerações finais.  

Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensi-

nos Técnico e Superior (PAIETS)

 A Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

localizada na cidade histórica de mesmo nome, no extre-

mo sul do Brasil, possui um programa de extensão cujo 

objetivo é ser um espaço de formação para sujeitos que 

desejam ingressar em cursos superiores e técnicos.

 O Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos 

Técnico e Superior é um dos maiores programas de 

extensão da universidade e, surgiu em 2007 com a ne-

cessidade de colaborar com a organização, formação e 

material dos cursos populares já existentes na cidade. O 

primeiro curso foi organizado por estudantes de história 

no ano 2000, o qual serviu de experiência para que ou-

tras iniciativas fossem tomadas em relação a cursos pré-

-universitários.

 A orientação do PAIETS é que os cursos trabalhem 

na lógica contrária dos “cursinhos pré-vestibulares” pri-

vados, que acabam por excluir aqueles que não estão em 

situações econômicas favoráveis. É orientado ainda que 

se utilize a perspectiva da educação popular respeitando 

a realidade dos educandos e aproveitando os saberes já 

existente conforme aborda Brandão:

“
A educação popular emerge 
como um movimento de tra-
balho político com as classes 
populares através da educa-
ção. Diante de um modelo 
oficial de educação compen-
satória a educação popular 
não se propõe originalmente 
como uma forma “mais avan-
çada” de realizar a mesma 
coisa. Ele pretende ser um 
retotalização de todo o proje-
to educativo, desde um ponto 
de vista popular. (2006, p.75)

 

O PAIETS é composto por 12 cursos populares situa-

dos em diversos contextos. Na cidade de Rio Grande, 2 

são destinados à educação de pescadores cujo objetivo 

é a conclusão do ensino básico, localizados na ilhas To-

rotama e Marinheiros e 7 cursos pré-universitários espa-

lhados pela cidade. Os demais cursos encontram-se nas 

cidades de São José do Norte, Santo Antonio da Patrulha 

e Capão do Leão. O programa ainda desenvolve acom-

panhamento com indígenas e quilombolas egressos na 

universidade com o intuito de tornar o processo de adap-

tação e de mudanças menos impactantes.

Capão do Leão, Cidade da Pedra

 A cidade de Capão do Leão faz limites com as ci-

dades de Pelotas, Rio Grande, Arroio Grande, Morro Re-

dondo, Cerrito e Pedro Osório. Possuí, segundo o site2 

oficial da cidade, 23.718 habitantes de acordo com censo 

realizado pelo IBGE no ano de 2000.

 O município foi criado, após emancipação de Pelotas, 

por meio de um plebiscito realizado em 1982. Há várias 

versões sobre o nome da cidade de Capão do Leão, den-

tre elas: a fuga de um leão do circo que estava na região 

e foi hospedar-se em um capão (mato em um campo 
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isolado). A outra hipótese é que perto do capão havia um 

armazém, cujo dono era de nome ou sobrenome Leão. 

O historiador Joaquim Dias confirma que as duas 

hipóteses, a partir de pesquisas em documentos, es-

tão equivocadas. O nome da cidade, antes pertencente 

a Pelotas como distrito, é proveniente da presença do 

Leão – Baio. Era comum na região animais felinos que 

acabavam atacando rebanhos sendo ameaças às comiti-

vas. Tal hipótese, segundo o pesquisador em seu blog3, 

confirma-se a partir de registro encontrado datado em 

1809 do período em que Brasil era colônia de Portugal. 

As versões do nome da cidade a partir da fuga do leão 

de um circo ou o antigo morador, Seu Leão, só poderiam 

ser posteriores, pois só há registro de circos no conti-

nente por volta de 1840 e o armazém do Seu Leão carece 

de provas e de veracidade tendo presente que Pelotas 

estava em sua fase inicial, portanto a presença de um 

armazém em um lugar desabitado é pouco provável. 

 Capão do Leão é conhecido como a cidade da 

pedra por possuir em seu território grandes blocos de 

granito e ter como símbolo a figura do graniteiro, isto é, 

trabalhador que manuseia granito ou pedra granítica.

 A cidade desenvolve-se a passos lentos, devido à 

falta de comprometimento da administração, que encon-

tra-se há 12 anos no governo. Outro fator que, contribuiu 

para o moroso desenvolvimento de Capão do Leão é que 

os moradores, em grande parcela, diga-se de passagem, 

enxergam o município como cidade dormitório, pois tra-

balham e/ou estudam nas redondezas durante o dia, re-

tornando somente à noite para usufruir do descanso. 

 No município há um potencial para o turismo ru-

ral que ainda não é explorado, poucas opções de lazer, 

saúde básica muitas vezes precária e somente uma esco-

la de ensino médio. Dentre os fatores, esses são alguns 

que fazem os leonenses dependerem da cidade vizinha 

da quais décadas atrás fazia parte.

Up, Curso Pré-Universitário Popular

 Em meados de novembro de 2012, três estudan-

tes das universidades federais de Pelotas e Rio Grande 

(UFPel e FURG) comprometidos com a realidade de Ca-

pão do Leão decidiram organizar um curso popular. Além 

de ser um espaço de preparação para prestar a prova do 

Exame Nacional do Ensino Médio (utilizado pela maioria 

das universidades para o ingresso) e fomentar a crítica 

do educando, o curso intenciona também trabalhar o 

pertencimento da comunidade a partir uma identidade 

leonense.

 Percebe-se, através do facebook, por exemplo, que 

os jovens não se identificam como moradores de Capão 

do Leão. Ao informar nas redes sociais a maioria coloca 

que reside em Pelotas. Esse comportamento pode ser 

por vários motivos, dentre eles: vergonha pela cidade es-

tar em desenvolvimento lento; por compreender que o 

lugar que nasce é a referência já que Capão do Leão não 

tem hospitais e a maioria dos sujeitos nasceram nas ci-

dades vizinhas; falta de oportunidades, lazer, cultura...

 Após a organização do curso, foi apresentado 

para o Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Téc-

nico e Superior (PAIETS), a proposta do qual concordou 

que mais um curso pré-universitário fizesse parte do seu 

programa. 

 A comunidade leonense acolheu de forma caloro-

sa o espaço de formação, que acontece de forma gratui-

ta, em uma escola no bairro Jardim América, onde con-

centra-se o maior número de moradores da cidade. Por 

não possuir outro espaço de preparação para o ENEM na 

cidade, a procura pela comunidade é grande. Somente 

em Pelotas (cidade vizinha) que há cursos populares e 

privados, mas o morador gastaria com passagens, além 

de ficar mais distante de suas moradias.

 O nome Up é proveniente do inglês, sendo tradu-

zido “para cima”, termo usado para fazer alusão a cres-

cer, elevar-se. O curso pré-universitário popular Up é um 

local para todos os sujeitos que desejam “elevar-se” ao 

nível superior e “crescer” como sujeitos.

 A partir das orientações do PAIETS, o curso pro-

cura trabalhar na perspectiva da educação popular, pro-

curando envolver o educando a partir da sua realidade. 

Freire (1996) menciona a importância de apropriar-se 

dos saberes e realidade dos educandos: 
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“
Porque não aproveitar a ex-
periência que têm os alunos 
de viver em áreas da cidade 
descuidada pelo poder públi-
co para discutir, por exem-
plo, a poluição dos riachos 
e dos córregos e os baixos 
níveis de bem estar das po-
pulações, os lixões e os ris-
cos que oferecem à saúde das 
gentes. Porque não há lixões 
no coração dos bairros ricos 
e mesmo puramente remedia-
dos dos centros urbanos? [...] 
Por que não discutir com os 
alunos a realidade concreta a 
que se dava associar a disci-
plina cujo conteúdo se ensi-
na, a realidade agressiva em 
que a violência é a constante 
e a convivência das pessoas é 
muito maior com a morte do 
que com a vida? (1996, p.33)

Cuidar dos Filhos

 O curso iniciou suas atividades em março de 2013 

com aproximadamente 70 educandos, 33 educadores e 

3 coordenadores. Durante o caminho percorrido notou-

-se que houve uma evasão significativa de educandos. A 

evasão de educandos já foi tema de pesquisa no ano de 

2011 no PAIETS por perceber o grande índice de desistên-

cia por diversos motivos como: filho, emprego, falta de 

comprometimento de algum educador, dificuldade por 

estarem afastados dos estudos há alguns anos...

 Todos os educadores do curso popular up são 

estudantes universitários que comprometidos com a 

educação disponibilizam seu tempo durante a semana 

partilhando seus conhecimentos. São jovens de diversas 

universidades, cursos e realidades (a maioria residem em 

Pelotas) que propõem-se a trabalhar na perspectiva de 

uma educação libertadora e emancipatória.

Considerações Finais

 Ao contrário do pensamento do senso comum 

de que a juventude é descompromissada, desorientada 

e sem responsabilidade percebe-se que no contexto do 

PAIETS são em maioria os que compõem o quadro de 

educadores.

 Percebe-se ainda que esses sujeitos que ainda es-

tão dentro da faixa etária juvenil se compromete verdadei-

ramente e suas ações são em prol de uma transformação 

social. São sujeitos comprometidos com a realidade que 

caminhando na lógica contrária do atual sistema vigen-

te, o capitalismo, proporciona a outros que ainda estão 

em situações muitas vezes de vulnerabilidade um espaço 

onde possam ter vez e voz.

São educandos que optam por engajar-se em um pro-

grama de extensão e dedicar a organizar aulas, sanar dú-

vidas e caminhar junto com o educando para que haja o 

crescimento que fará a diferença no momento da realiza-

ção da prova do ENEM.

1 Termo utilizado pela pastoral da juventude para designar um mundo mais 
fraterno, igualitário e justo.

2 Disponível em http://www.capaodoleao.rs.gov.br/portal1/dado_geral/mu-
main.asp?iIdMun=100143076

3 Disponível em http://capaodoleaohistoriaecultura.blogspot.com.
br/2007/06/origem-do-nome-de-capo-do-leo.html
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IPJ: 3 anos 
Promovendo a 
Cidadania e o 
Protagonismo 
Juvenil
O Instituto de Protagonismo Juvenil – IPJ completou no últi-
mo dia 17 de maio 3 anos de fundação. A instituição nasceu a 
partir de discussões e estudos sobre Políticas Públicas de Ju-
ventude entre jovens de Surubim liderados por militantes da 
Pastoral da Juventude (PJ) no ano de 2009. Desde sua funda-
ção o IPJ vem desenvolvendo diversas atividades de assesso-
ria, formação, pesquisa e metodologia que buscam promover 
a cidadania e o protagonismo juvenil.
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Para comemorar o seu aniversário de 3 anos o 

IPJ realizou uma semana de atividades entre os dias 

24 a 30 de junho. A Semana Juventude Protagonista 

que teve como tema “Cultura, Diversidade e Direito” 

contou com mobilização online, roda de conversa 

em escola municipal, uma seção de CineJuventude 

e também com a mobilização juvenil para a eleição 

do Conselho Municipal da Juventude em Surubim. 

A festa de aniversário ainda não acabou. No dia 15 

de Agosto será realizado o II Seminário Perspectivas 

de Juventude que terá o mesmo tema da Semana 

Juventude Protagonista e discutirá temáticas sobre 

Políticas Públicas de Juventude, Maioridade Penal 

e Homofobia. No dia do Seminário também serão 

empossados os membros do Conselho Municipal 

da Juventude de Surubim, biênio 2013-2014, o qual 

o IPJ também fará parte.

Dentro dos 3 anos de fundação o IPJ já desenvol-

veu diversas atividades, sob sua responsabilidade e 

em parceria com outras organizações governamen-

tais e da sociedade civil. Destacamos entre as ati-

vidades já desenvolvidas pelo IPJ: pesquisa e publi-

cação de estudos sobre Sexualidade Juvenil e sobre 

Mercado de Trabalho; Diagnóstico Sociopolítico de 

Surubim; Conferências e Seminários sobre juventu-

de; cursos online sobre política de juventude, reli-

gião, sexualidade, drogas, bullying entre outros; for-

mação para educadores de jovens e etc. 

A Semana Juventude Protagonista que procurou 

iniciar a comemoração de aniversário do 3º ano de 

fundação do IPJ discutiu diferentes temas entre di-

ferentes juventudes moradoras de Surubim e região 

e ainda atingirá outro publico jovem com a realiza-

ção do II Seminário Perspectivas de Juventude e a 

continuidade das visitas nas Escolas Públicas para a 

realização das Rodas de Conversas.

 > Cinthia Maria Queiroz da Silva 

Diretora Presidenta do IPJ

Instituto de Protagonismo Juvenil - IPJ

Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Centro

Surubim/PE - CEP: 55750-000

www.juventudeprotagonista.org.br

ipj@juventudeprotagonista.org.br

 > Fotos: Sage Nenyue
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Popular Education 
and LGBTQ/Gender 
& Sexual Minority 
Youth

Lesbian, gay, bisexual, and transgender/Gender and se-
xual minority (LGBT/GSM) youth around the world face 
oppression by way of bigotry, prejudice, and systematic 
and institutionalized discrimination. Despite the recog-
nition and/or legalization of same-sex marriage in a few 
countries in Europe, North America, and Latin America, 
the safety and support of LGBT/GSM youth internationally 
is not necessarily high on the to-do list of many nations. 
Furthermore, the acceptance and legalization of same-
-sex marriage, while a step in the right direction, does 
very little for young people who have to overcome so-
cietal and political marginalization on the basis of their 
status as gender and sexual minorities and their status 
as youth—both typically politically disempowered group. 
Regardless, youth across the world have shown tremen-
dous resilience in coming together and creating sustaina-
ble movements and communities utilizing the power of 
popular education.

 > Fotos: Sage Nenyue
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Most LGBTQ groups succeed in utilizing popular 

education to empower their communities and affect 

change through forming organizations that cater 

to the needs of everyone involved. For example, 

in colleges and universities, groups are founded 

to create safe space and to be informative to the 

campus at large. While empowering their members 

to be confident and true to themselves, they work 

to make their campuses safer and more accepting 

places.

One such organization has become an accepted 

living option at The College of Wooster for several 

years called Gender Neutral Housing. As opposed 

to a traditional dormitory in which students’ living 

quarters and bathrooms are separated by gender 

(and without the isolation as living in a group house 

on the campus outskirts) GNH allows students the 

freedom to be free from the constraints of enduring 

inapplicable gender norms that can cause a lot 

of stress. The students living in the program also 

offer informative programs and seminars, as well 

as social “coffee hours” for students not a part of 

the program to drop in and learn just what Gender 

Neutral Housing entails and why it’s a necessary 

part of campus life.

Outside of the academia-sphere of influence, a 

youth group called JustUsATL, works tirelessly to see 

that the LGBTQ youth community in Atlanta is well-

trained in the art of group facilitation, mentorship, 

and knowing their rights, value, and power as 

human beings. They challenge the negative statistics 

perpetuated about queer youth by providing agency 

to the very demographic that is considered to be at-

risk. Furthermore, it is entirely run by youth, recently 

celebrating its 1 year anniversary.

Another group that empowers its members 

and community is OASIS in Guatemala City, 

Guatemala. OASIS is an acronym for Organizacion 

de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al SIDA, 

or Organization to Support and Integral Sexuality to 

Confront AIDS). It’s a nonprofit that is set up for 

the prevention of HIV/AIDS amongst gay men and 

sex workers. Because of a high rate of homophobia 

and rampant life-endangering crimes in the 90s, 

the organization had to keep silent about its work 

with the LGBTQ community, but it has since been 

very active in the Guatemalan community, openly 

advocating the rights of the people it represents and 

creating solidarity amongst its members.

 > Sage Nenyue  

Member of the Editorial Board

“
LGBT is an acronym that stands for 

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. 

It is an umbrella term that 

collectively refers to non-cisgender/

heterosexual identities in a single 

term. Other identities often added 

are: Q for Queer, I for Intersex, A for 

Asexual, and “+” to include a myriad 

of other unmentioned identities. It 

is a popular and empowering label 

for those with identities mentioned 

in the acronym, but can be further 

marginalizing to those with 

identities that do not conform so 

easily to their situations.  

 

GSM is an acronym that stands for 

Gender & Sexual Minorities, used 

in an all-encompassing manner 

to refer to people marginalized 

by their genders, sexes, and/or 

sexual orientations. Because this 

publication is intended to unite 

youth globally and transcend the 

barriers of a single culture, I will 

use the more accurate GSM. 
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Educação pela 
Paz nas Escolas

A pedagogia vigente sofre os efeitos colaterais da cultura de vio-
lência. As estruturas de construção pedagógica se estabelecem em 
fundamentos materialistas e mecanicistas, produzindo a separati-
vidade do saber e a fragmentação do conhecimento. O modelo de 
escolas que conhecemos e a maneira pela qual se estabelecem os 
métodos que organizam o saber foram pensados pelas mentes ca-
pitalistas com a finalidade de atender as necessidades da produção 
desenvolvimentista do capital. Esses pressupostos constituíram 
um modelo de escola semelhante às fábricas, que colocam os alu-
nos sequenciados em números, em séries, e em compartimentos 
que lembram linhas de produção industrial.
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Os professores, também frutos desse sistema, se 

robotizam na repetitividade, e sem se darem con-

ta, se ocupam de um papel autoritário de deten-

tores do conhecimento, fazendo uma pedagogia 

impositiva que forma gente 

submissa, obediente e dire-

cionada, fazendo o jogo da 

ideologia dominante, que 

atua em um espaço ocul-

to da escola, cujo objetivo 

fundamental é a compe-

titividade e o isolamento, 

tendo como consequência 

a não participação e a sub-

serviência.

Os prejuízos colhidos ao 

longo do tempo foram 

inúmeros: a própria estrutura pedagógica sofreu 

uma verdadeira abstração por parte de alguns 

tecnocratas da educação. O resultado disso, em 

longo prazo, foi a produção final de uma socieda-

de marcada pela indiferença e omissão, fruto de 

uma escola que induz a competitividade e a anti-

-socialização. Até hoje, o objetivo da escola can-

tado e decantado é “A preparação do aluno para 

que o mesmo se transforme em uma ferramenta 

qualificada para disputar o mercado de trabalho”. 

As escolas do mundo ainda não estão preocupa-

das em formar seres humanos melhores. Muito 

se fala em excelência pedagógica, contudo nem 

sequer é mencionada a excelência humana.

As escolas preparam o homem para a vida, mas 

não preparam o homem para viver. O professor 

se tornou um mecanicista, um especialista ape-

nas na sua disciplina. O enfoque disciplinar gerou 

a especialização e o especialista, o “Expert”, que 

passou a ser o novo herói moderno. A fragmen-

tação do saber robotizou a moderna civilização, 

reduzindo o homem, com 

o seu “complexo mistério”, 

ao conjunto de engrena-

gens. Os efeitos colaterais 

deste modelo se fazem evi-

dentes na alienação e em-

pobrecimento do ser, o que 

resultou na construção das 

sociedades infelizes que 

compõem o mundo, fruto 

de uma escola com uma 

educação sem valores hu-

manos.

A paz como princípio governante de todas as re-

lações

É a cultura de violência que estabelece que o ob-

jetivo fundamental das escolas é o mercado de 

trabalho, cujo princípio governante são as estrutu-

ras financeiras que determinam os modelos eco-

nômicos de dominação e exploração do homem 

pelo homem. Quando os valores humanos forem 

inseridos na educação não construiremos apenas 

técnicos repletos de informações no cérebro, apri-

morados no intelecto, porém pobres de sentimen-

to no coração. A instrução puramente dita, sem 

ética e sem valores, se torna perigosa. O conhe-

cimento sem a bondade nos deu as bombas e as 

armas. A educação com valores humanos molda 

e transforma o caráter e nos dará no futuro uma 

sociedade mais humanizada com construções éti-



21

> 
es

pa
ço

 a
be

rt
o

cas de valorização pela vida. Quando a cultura de 

Paz se tornar dominante, passaremos a construir 

as bases de sociedade mais felizes. Somente com 

uma educação pela paz poderemos alcançar um 

dia a condição de termos a Paz como princípio go-

vernante de todas as relações humanas. Quando 

isso acontecer, faremos por esse Planeta, em dez 

anos, o que não conseguimos em muitos séculos.

O resgate da consciência de inteireza

Na educação pela paz também é importante real-

çar a noção de percepção da Terra como a nossa 

grande casa. Quando todas as escolas do mundo 

fizerem disso uma prioridade, isso terá um gran-

de efeito benéfico na própria vida familiar. Todos 

esses princípios propiciam o surgimento de um 

sentimento vivo de altruísmo universal. Nasce a 

percepção de que cada um de nós é responsável 

por toda a humanidade. É preciso para isso desen-

volver, a partir de nós mesmos, uma globalização 

da consciência como uma constante construção.

Agora, mais do nunca, precisamos mostrar às 

crianças que as distinções entre o meu país e o 

seu país, a minha religião e a sua religião, são con-

siderações secundárias. Em vez disso, devemos 

insistir no fato de que o meu direito à felicidade 

não deve ter mais importância do que o direito 

dos outros. Indo ainda mais além, é preciso de-

senvolver uma pedagogia da Terra afim de que 

possamos traduzir em vontade a realização de 

uma cidadania terrena. Precisamos desenvolver 

com urgência uma pedagogia da Terra para que 

também cresça e se desenvolva uma consciência 

planetária que resgate a identidade terrena do ser 

humano.

 > Clóvis Souza Nunes / Coordenador nacional do MovPaz 

Contato@movpazbrasil.org 

www.movpazbrasil.org 

www.facebook.com/movpazbrasil



Em Surubim 
Jovens se 
mobilizam 
para garantir 
a Participação 
Popular

> trazendo ao público

Movidos pelos ideais de mudanças e desejo de uma 
reforma política que acontecia no cenário nacional, 
em meio a uma série de protestos que ficou conhecido 
como “A primavera ou o despertar brasileiro”, nós, 
jovens de Surubim, decidimos que iríamos também 
as ruas, movidos pelo desejo de mudança em nossa 
cidade, assim como fazia no mesmo contexto, 
o resto do país. Foi assim que surgiu O BRADO 
RETUMBANTE.



23

> 
tr

az
en

do
 a

o 
pú

bl
ic

o

A primeira intenção era apenas organizar um 

evento, sob forma de protesto, para reivindicar 

melhorias na cidade, assim como acontecia nas 

grandes capitais do Brasil, mobilizar a juventu-

de e fazê-los pensar em seu papel mediante a 

situação política do município, e incentivá-los 

cada vez mais a usar a participação popular 

como instrumento direto de conexão entre o 

povo e os representantes políticos.  Usando as 

redes sociais, convocamos jovens, e a popula-

ção em geral. Pessoas que estavam esperan-

do uma oportunidade de mostrar insatisfação. 

Nós estamos aqui e fazemos parte desse país 

também. Nossa cidade faz parte desse gran-

de problema que está acontecendo, e assim 

como o resto do país viemos falar. Viemos falar 

porque somos parte do todo, somos parte da 

nação e como parte principal interessada, que-

remos mudanças significativas, que proporcio-

nem melhor qualidade de vida para todos. 

Depois do evento realizado na cidade, que 

mobilizou um grupo significativo de jovens em 

relação a quantidade total de habitantes, o gru-

po que compunha o BRADO RETUMBANTE 

se fortaleceu ainda mais. Ampliamos os con-

ceitos, aumentamos as áreas de ação e parti-

cipação.  Não fazia mais sentido apenas levar 

as pessoas as ruas e reivindicar, era preciso 

mais. Era preciso fazê-los entender o motivo 

que os levava a isso, e desse desejo surgiram 

os princípios que movem o grupo hoje: Levar 

conhecimento político e aproximar a população 

do que acontece no âmbito político, que muitas 

vezes sequer são de conhecimento do povo, e 

promover ações sociais engajando jovens em 

projetos beneficentes a entidades que indepen-

dem do governo, mas que promovem algum 

tipo de melhoria direta no município.

Os jovens são o futuro da nação. Um futuro 

não tão distante quanto o que representam as 

crianças, e nem tão desacreditado quanto re-

presentam os adultos. Somos o brado que ecoa 

nas ruas, somos a voz que denuncia os proble-

mas. Esperamos que não só nós, mas que mais 

jovens possam fazer mais pelo país e cidade 

em que vivem. Que o BRADO RETUMBANTE 

não seja o único, e que as melhorias promovi-

das sejam muitas.

 > Por Erica Cristina Barbosa. Membro do Brado 

Retumbante.  

Email: erica_barbosa00@bol.com.br

 > Fotos: Sage Nenyue
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Grafitti: O Grito 
das Ruas

A arte de rua sempre esteve presente nas 
sociedades. Desde as pinturas rupestres, os 
homens sempre anunciaram a sociedade e 
os acontecimentos sociais através da arte. 
De forma consciente ou não lá estavam os 
indivíduos retratando as mais diversas co-
munidades através de seus traços.
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João Vitor Dias Calzada (DSC), aos 17 anos, já 

faz arte de rua. Seus traços foram influenciados por 

sua avó que era artista plástica. Mas, como todo 

artista que acredita que a reinvenção do contexto 

é possível e necessária, o artista subverteu a tela e 

hoje faz dos muros das cidades sua grande obra de 

arte. Ao ser entrevistado a respeito do que falaria 

para os jovens grafiteiros veio logo dizendo: “saia 

dos muros da escola, navegue pelo mar da internet 

e aprenda de forma individual, livre e aberta atra-

vés da observação participante dos contextos das 

ruas digitais”. De acordo ainda com DSC, o grafitti 

nasceu nas ruas de Bronx e hoje habita as ruas das 

comunidades como forma de liberdade e expressão 

de cada contexto social.

Numa linguagem de grafiteiro me explica que 

‘King’ é uma referência aos grafiteiros já respeita-

dos, enquanto ‘Toys’ seriam grafiteiros iniciantes. 

Neste momento percebo, então, na linguagem de 

conexão local, de grupo, a grandiosidade do uni-

verso do grafitti seja como forma de expressão nas 

ruas, das redes ou das comunidades. 

Em cada traço surge uma história de vida, de sen-

timentos onde o principal fator não é o silêncio, mas 

a arte de saber se comunicar.

 > Por Dayse Alvares / Conselho Editorial

 > Fotos: João Vitor Dias Calzada
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El Proyecto Bogotá Ciudad Universitaria con-
siste en reunir opiniones de los jóvenes y así 
en conjunto con Secretaría de Educación dis-
cutir y crear una política publica que satisfaga 
necesidades y solucione problemas respecto a 
calidad de educación, bienestar universitario, 
financiación, acceso y permanencia, educación 
no escolarizada entre otros. 

Esta iniciativa tiene varias fases la primera, la cual ya culminó, fue 

concretar el Equipo Motor del proyecto que debía ser de 50 personas; 

las cuales en una etapa siguiente llevarían otras dos personas cada 

uno y así formar el equipo dinamizador. La segunda fase ha sido crear 

y planificar actividades para un Encuentro Participativo en el cual se 

esperan 3000 personas y que sea de allí que nazca  la política pública 

o por lo menos las bases para construirla. 

Bogotá Ciudad 
Universitaria
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El proyecto de BCU ha causado diversas emo-

ciones a lo largo del proceso como ansiedad, fe-

licidad,  esperanza, compromiso, responsabilidad 

y nos ha llenado de ilusiones sobre los frutos que 

se recogerán. El grupo de trabajo ha dado pie para 

crear nuevas amistades y se ha vuelto una cues-

tión no solamente enriquecedora para la sociedad, 

sino a nivel personal al conocer y compartir expe-

riencias con otros y otras. En nuestro caso cono-

cimos del proyecto gracias a nuestra ex gestora 

local en educación.

En la primera reunión que asistimos éramos 4 

solamente y esto nos bajo el ánimo respecto a su 

organización, pero decidimos igual asistir a la si-

guiente reunión donde hubo más de 100 personas 

y nos dimos cuenta que valía la pena ser parte del 

proyecto de BCU, luego de más o menos 6 reu-

niones nos dábamos cuenta que se había confor-

mado un grupo sólido, el cual aunque no cumplió 

con el requisito inicial de cantidad personas, tiene 

mucho que dar. 

Poco después se hizo el PLP (Proyecto de Li-

derazgo Participativo) dinamizado por La Arenera 

(www.laarenera.org/) y apoyado por la Secretaría 

de Educación de Bogotá (http://www.sedbogota.

edu.co/index.php/). En el PLP reforzamos nuestra 

capacidad de facilitar discusiones y aclaramos va-

rias dudas sobre los pasos a seguir, y sirvió tam-

bién para integrarnos más como grupo.

Ahora faltando  casi dos meses para el encuen-

tro participativo (EP), los sentimientos y las ganas 

de hacer más aumentan, hemos empezado a leer 

sobre varios temas ligados a la educación superior 

y esto ha sido el detonante de debates grupales 

donde se han perdido temores y elaborado argu-

mentos.  

Este ha sido un gran proceso, creemos que para 

ambas partes ha habido un intercambio de cono-

cimientos y queremos que después del EP conti-

nuemos y logremos una Bogotá más Universitaria 

e inclusiva.

 > Amanda Valencia, Juan Gaitán / 

Estudiantes grado 10º Colegio Antonio José de Sucre IED 

E-mail: jdgf11@gmail.com - amaliberv@hotmail.com 

mailto:jdgf11%40gmail.com?subject=
mailto:amaliberv%40hotmail.com?subject=


Um Cajueiro no 
Cerrado Goiano

“
Em terras goianas reconhecemos um Cajueiro nasceu banhado 
pelas águas de março. Cultivado por muitos anos, forjou frutos, 
sementes com as quais compartilhamos o saber e a alegria em 
nossas vidas.  Percebemos que estes frutos e sementes estão 
em vários lugares.  Há uma variedade de frutos desta árvore 
aqui no cerrado. Aqui conhecemos o cajuzinho, o caju amarelo, 
o caju vermelho. Nestas terras, contudo, se explora pouco a se-
mente. Ela é usada para plantar e a chamamos de careta do caju. 
Ele nasce no cerrado e é parte da paisagem.
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Um Cajueiro no 
Cerrado Goiano

Este Cajueiro, encontrado nas terras do Cerrado 

Goiano, nasceu do desejo de muita gente; nasceu 

com o apoio e o acompanhamento de milhares de 

pessoas espalhadas pelo mundo. 

Não é qualquer Cajueiro!

Ele se propõe a ser abrigo, sempre; resistência, 

em tempo de seca; perfume, em tempo de florada; 

abundante, em tempos de frutos e sementes porque 

acredita que a floresta terá outros Cajueiros que se 

somam com este seu esforço de estar no mundo, 

fazendo diferença em favor da vida dos pequenos.

Este Cajueiro está a beira de uma água que rega, 

todos os dias, a esperança e o sonho de construir 

“um outro mundo possível”. Por isto, em torno de 

sua sombra, junta pessoas, grupos, entidades que 

desejam se alimentar deste sonho de ver a justiça 

e a paz Reinar entre nós. Nesta sombra, alimenta-

da na vida comunitária, no desejo de celebrar a vida 

abundante para todos/as, se cultiva os valores de 

respeito, de cuidado, de liberdade, de acolhida, de 

bem querer. Exercita o conflito das ideias na buscar 

de romper com o homogêneo  e com o massifica-

do. Queremos diversidade e respeito às diferenças. 

Queremos provocar que cada pessoa diga “sua pa-

lavra original” sobre o mundo e sobre elas mesmas.

Na sombra agradável e fresca deste Cajueiro, 

amadurecem projetos de mística e espiritualidade, 

de cidadania e economia solidária, de pesquisa e pu-

blicações, de intercâmbios e esforços na construção 

do bem viver, jovens e adultos, protagonistas autô-

nomos; ali  cuida da saúde e das relações pessoais,  

alimenta-se sonhos em celebrações e partilhas de 

vida.

Na brisa deste Cajueiro estão sendo planejados 

caminhos das políticas públicas e construindo ca-

minhos coletivos para que a vida seja respeitada e 

cuidada. Por isto, neste espaço, grupos se encon-

tram e colocam em prática estes sonhos coletivos. 

Elaboram projetos de vida: pessoais, comunitários 

e do planeta. Este Cajueiro quer acolher aves de 

toda natureza, e confiar(á) que estes pássaros serão 

condutores destas sementes espalhadas por todo o 

mundo.

Uma árvore que produzirá frutos, sementes, som-

bras, brisa para acolher, com carinho, a juventude 

empobrecida. E assim, com ela, espalhar o prazer de 

viver uma vida segura, com direitos garantidos, com 

arte e lazer, com cultura e beleza, a fim de espalhar 

o bem e a bondade, crendo que “gentileza gera gen-

tileza”.

Sou Cajueiro

Somos um Centro de Formação, Assessoria e 

Pesquisa em Juventude, sem fins lucrativos, laico, 

com sede própria e uma coordenação eleita em as-

sembléia pelas pessoas que se juntam nesta causa. 

Estamos localizados na periferia de Goiânia, com 

nossa cara desenhada por jovens que acompanham 

este sonho, que durante a oficina para refletir sobre 

a campanha “A Juventude Quer Viver” e pintura dos 

muros, expuseram seus desejos e expressaram seus 

gritos e necessidades diante da vida e as esperanças 

que depositam neste espaço.

A organização do Cajueiro envolveu pessoas, fa-

mílias, instituições que apostam neste projeto. O 

que temos hoje é doado, sentimos que mais do que 

coisas, desejos de estar junto, de apoiar. É assim que 

se fortalece o movimento “Sou Cajueiro”.

O nome Cajueiro nasce da escuta da juventude, 

uma reação frente à dor da saída do lugar seguro, 

para armar a tenda em outro espaço em construção. 

Um tempo de deserto, portanto, de mudança, de ca-

minho, de busca para montar a tenda da juventude e 

ali construir sonhos coletivos.

Reconhecer como Cajueiro é perceber o caminho 

percorrido juntos/as, os frutos produzidos, a dinâmi-

ca da vida presente em nós e não localizada em um 

tempo ou um espaço. Os frutos estão espalhados, o 

sabor alimentou a esperança na construção de Ou-



tro Mundo Possível.

O que, com quem e pra quem fazemos

Neste ano continuamos alguns projetos que vem 

de longa data: Formação de lideranças juvenis – pre-

sencial e semipresencial; assessoria e acompanha-

mento a grupos, pastorais, dioceses, universidades, 

municípios, assim como o projeto de pesquisa so-

bre a condição juvenil e a distribuição de materiais 

para grupos de jovens.

Atendemos no serviço de acompanhamento e as-

sessoria à Diocese de Goiás, com um contrato de 

parceria na execução do seu Plano Pastoral de 2012 

– 2016, com várias atividades de formação, como 

por exemplo: formação de educadores em Ama-

zonas, Roraima, Uruana/Goiás; formação e acom-

panhamento de lideranças da PJ em vários níveis, 

formação dos presbíteros na diocese de Erexim/RS 

e Regional da CNBB/Ceará, assessoria ao CESSEP/

Encontro Latino Americano com a temática Juven-

tude; acompanhamento à conferência ambiental no 

Estado de Goiás, entre outras.

Destacamos algumas atividades como o acom-

panhamento da Semana Missionária, a Tenda das 

Juventudes e o Santuário dos Mártires na Jornada 

Mundial da Juventude com a Diocese de Goiás, 

Pastoral da Juventude Nacional, Cáritas Brasileira, 

Irmandade dos Mártires da Caminhada, entre ou-

tros; Seminário de Estudos: Juventude religião, edu-

cação e violência com a Universidade Federal de 

Goiás; Formação de lideranças no Vicariato Oeste 

de Goiânia; retomada do curso de preparação para 

a Universidade – Pré- Universitário com a Pro-Afro/

PUC, Promenor e Projeto Abuela/Espanha; curso de 

formação de lideranças semipresencial com o Fun-

do Nacional de Solidariedade/Cáritas; Intercâmbio: 

Missão Aprender com o Instituto Paulista de Juven-

tude e a DKA/Áustria com a participação de nove 

países.

Estamos prevendo um Fórum de Planejamento 

em longo prazo para outubro, quando serão forma-

das as equipes com seus respectivos planos para 

os próximos anos. O desejo de envolver outras pes-

soas neste caminho.

“
Sou Cajueiro” é um movi-
mento na direção da vida 
da juventude. Nossa defesa 
e nosso desejo de nos co-
locarmos no serviço dos/
as jovens empobrecidos/
as e da construção de uma 
sociedade justa. Por esta 
razão, todas as pessoas 
que acreditam nesta causa 
podem e são convidadas a 
participar.
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Quem deseja contribuir com um projeto espe-

cífico, com doação de assessoria, bens materiais 

ou financeiro entre em contato com soucajuei-

ro@gmail.com. Se deseja fazer sua doação nossa 

conta – Cajueiro – CFAP é  Banco Itaú, agência 

1590, conta cor-

rente 40002-2. 

O pouco e cada 

um poderá fazer 

diferença na vida 

da juventude e 

expressa nosso 

esforço conjun-

to.

Se você deseja 

nossos serviços 

de assessoria ou 

formação entre 

em contato co-

nosco pelo cor-

reio eletrônico(e-

- m a i l ) 

centrocajueiro@

gmail.com. Infor-

mações sobre as atividades e as causas que defen-

demos estão em nosso Blog 

www.cajueirocerrado.blogspot.com ou no face-

book https://www.facebook.com/centrocajueiro. 

Se deseja adquirir materiais para o uso em gru-

pos de jovens ou reflexões sobre o tema da juven-

tude, os pedidos podem ser enviados para livraria-

cajueiro@gmail.com.

 > Aurisberg Leite Matutino

 > Carmem Lucia Teixeira

Cajueiro: Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Ju-

ventude.

Rua Poços de Caldas, Qd. 113C Lote 02

 Vila Romana - Goiânia/Goiás - Cep 74713.115

Email: centrocajueiro@gmail.com
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A luta da 
Juventude 
na era da 
Internet “

O post é voz que 
vos libertará.”

(O Teatro Mágico)

Resumo

O presente artigo abordará a questão da luta juvenil por 

melhorias no sistema político, educacional, na saúde e ou-

tros setores, na era da internet. As manifestações que se 

iniciaram em São Paulo/SP quando o Movimento Passe 

Livre chamou atos públicos contra o aumento das tarifas 

do transporte coletivo tomou conta de todo o país duran-

te praticamente um mês inteiro. Toda convocação destes 

protestos se deu por meio das redes sociais, a exemplo do 

Facebook, que através do seu recurso “evento” era possível 

ter uma noção de quantidade e de adesão. Outras pautas 

foram sendo incorporadas aos protestos e elas iam toman-

do uma proporção muito maior do que o previsto. É em 

meio a esta perspectiva que levantaremos discussões a cer-

ca da luta da juventude na era da internet.

Palavras-chave: Juventude; Jovens; Internet; Luta; Mani-

festações.

Abstract

The Struggle of Youth in the Internet Age

This article will address the issue of youth fight for impro-

vements in the political system, education, health and other 

sectors, in the internet age. The demonstrations began in 

São Paulo / SP when the Free Pass Movement called public 

acts against rising rates of public transport took over the 

whole country for almost a month. Every call these protests 

occurred through social networks, like Facebook, which th-

rough its feature “event” could get a sense of quantity and 

membership. Other guidelines have been incorporated to 

the protests and they were taking a much higher than ex-

pected. It is within this perspective that will raise discus-

sions about the struggle of youth in the age of internet.

Keywords: Youth; Young, Internet; Fight; manifestations.

> em pauta
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Nos últimos dias, o Brasil tem dormido um pouco 

diferente. Uma onda de manifestações populares tomou 

conta de todo o país durante praticamente um mês in-

teiro. Tudo começou em São Paulo-SP, quando o Movi-

mento Passe Livre (MPL), chamou atos públicos contra 

o aumento da tarifa do transporte coletivo.

O MPL existe desde 2005, por ocasião da Plenária 

Nacional pelo Passe Livre no V Fórum Social Mundial. A 

partir de então o movimento vem debatendo a questão 

da mobilidade urbana e a tarifa zero no transporte coleti-

vo em grandes centros urbanos, bem como organizando 

grandes atos sempre quando é anunciado o aumento da 

tarifa.

Entretanto, dessa vez as manifestações tomaram uma 

proporção muito maior que o previsto. Em poucos dias, 

quase todas as capitais brasileiras e muitas cidades do 

interior também organizaram protestos: o público che-

gou a somar cerca de um milhão de pessoas nas ruas 

em todo o território nacional . Além da pauta do passe 

livre, outras pautas foram aos poucos sendo incorpora-

das aos protestos. Muita gente ficou sem entender ao 

certo o que de fato estava acontecendo, os governantes 

nem sempre sabem como responder aos manifestantes 

e qualquer análise política precipitada pode não corres-

ponder de fato aos acontecimentos.

É provável que a repressão policial e a cobertura ten-

denciosa que a grande mídia realizava nos primeiros 

atos organizados pelo MPL foram o estopim para que as 

manifestações crescessem de forma assustadora. Acon-

teceu uma deslegitimação das manifestações quando a 

grande mídia qualificou os manifestantes como vânda-

los, violentos e baderneiros somado a uma grande re-

pressão policial.

Segundo Foucault (1971) toda a produção do discur-

so é controlada, selecionada, organizada e redistribuída 

com a função de conjurar seus poderes e perigos. Assim, 

a forma como a grande mídia e a força policial tratavam 

os manifestantes tinha um objetivo claro, desqualificar 

a organização dos manifestos e forçar a opinião pública 

a ver com maus olhos aquela situação. Tal postura dos 

grandes meios de comunicação não é inédita quando 

transmite qualquer tipo de manifestação popular.

Nas redes sociais da internet, as notícias eram veicu-

ladas de uma forma bem diferente, podia-se notar cla-

ramente a postura pacífica dos manifestantes e a forma 

injusta como os mesmos tinham seus direitos violados 

pelos policiais. Logo, qualquer pessoa que portasse uma 

câmera fotográfica e pudesse registrar situações violen-

tas, era reprimida pela polícia a ponto de até a própria 

imprensa que fazia a cobertura dos eventos também ser 

tratada com truculência.

A internet acabou mostrando o que de fato aconte-

cia nas ruas, 

e que era di-

ferente do 

que os gran-

des meios de 

comunicação 

mostravam, e 

isso indignou 

pessoas do 

Brasil inteiro, fazendo com que ocorresse uma avalan-

che de protestos por todo o país. Toda a convocação 

desses protestos era realizada por meio de redes sociais 

na internet, fenômeno semelhante ao que ocorreu em 

vários outros países nos últimos cinco anos.

A internet se tornou outro espaço social público, as-

sim como as ruas, praças e parques, basta ter o equipa-

mento necessário para acessar. É mais um local onde 

as pessoas podem se encontrar, conversar e emitir suas 

opiniões sobre qualquer assunto. Além das relações in-

terpessoais, as redes sociais da internet otimizam a cir-

culação de informações sobre qualquer tema. Vivemos 

em um mundo onde a comunicação e a informação são 

constantes e é nesse ambiente que muitos adolescentes 

e jovens constroem sua forma de pensar e agir. Portanto, 

a internet se torna decisiva para definição de posições, 

preferências e a construção da identidade das pessoas 

que estão conectadas.

Nos anos 70, sem conhecer as redes sociais, Jacob 

Levi Moreno já pensava que a força da interação entre 

as pessoas pudesse resultar em construções sociais. A 

Sociometria criada por Moreno (1972) é um instrumento 

psicológico de configuração das interações espontâneas 

entre os indivíduos e construção social de grupos, no 

qual é possível entender a importância da organização 

“
Vivemos em um mundo 
onde a comunicação e a 
informação são constan-
tes e é nesse ambiente 
que muitos adolescentes 
e jovens constroem sua 
forma de pensar e agir.
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das alianças sociais.

Com as redes sociais, os protestos antes de ganhar 

as ruas, ganham primeiro a “multidão virtual” onde 

é possível, através de uma ferramenta no Facebook, 

por exemplo, criar um evento e ter noção da quantida-

de de participantes que poderão ou não se fazer pre-

sentes. Interessante é que quanto maior a “multidão 

virtual”, mais pessoas se interessam em participar do 

evento presencialmente.

Castells (2013) diz que qualquer manifestação so-

cial e política está primeiro em nossas mentes, só se 

materializa na prática depois na interação com ou-

tras pessoas. A internet possibilita esse encontro com 

outras pessoas, portanto as manifestações também 

acontecem antes nesse novo espaço social, que é a 

internet, para depois chegar às ruas em forma de pro-

testos.

Tal fato comprova que a onda de manifestações no 

Brasil não tem essência puramente digital, pois passa 

a existir presencialmente quando toma as ruas. Ou-

tras características interessantes são as formas como 

os atos vêm sendo organizados. Diferente de tudo o 

que estamos acostumados, não existem líderes, coor-

denadores, presidentes, diretores, ou qualquer outra 

forma verticalizada de organização. Por mais que pos-

teriormente seja possível identificar lideranças infor-

mais, as pessoas que constroem as manifestações 

prezam por uma organização horizontal. Tal caracte-

rística deve ser analisada com cuidado.

Grande parcela dos manifestantes que no passado 

ajudaram a mudar a história do país, era jovem. Na 

atual onda de manifestos que acontecem no Brasil não 

é diferente. Não que outras pessoas não estejam nas 

ruas, mas é visível nas atuais manifestações a gran-

de massa de jovens. Uma característica interessante 

é que a grande maioria nunca havia participado de 

uma manifestação pública, muito menos de qualquer 

outro tipo de organização como movimentos sociais, 

sindicatos, partidos políticos, entidades estudantis, e 

outros.

A baixa experimentação política abre margens para 

um comportamento de senso comum. São jovens que 

estão indignados com alguma coisa. Não só com o 

preço do transporte coletivo, mas que carregam con-

sigo uma gama das mais variadas insatisfações. Não 

é à toa que, além do passe livre, muitas outras pautas 

foram acrescentadas aos protestos, como: liberdade 

de expressão e manifestação; altos gastos de dinhei-

ro público nas Copas das Confederações e Copa do 

Mundo; não a violência policial; contra a corrupção; 

educação e saúde pública de qualidade; PEC 37 e prin-

cipalmente uma aversão geral a todos os políticos e 

seus partidos, não importando quem eles sejam ou 

que cargos ocupam. A luta é por mais qualidade nos 

serviços públicos e reformas estruturais no estado. 

Apesar de falarem muito em “Revolução”, a pauta nas 

ruas não é revolucionária, mas reformista. Parece que 

a indignação tomava conta da juventude que resolveu 

gritar isso pros quatro cantos do mundo. Uma indig-

nação não somente com temas específicos, mas com 

todo o sistema no qual estamos inseridos, insatisfa-

ção com esse sistema que oprime, exclui e mata as 

pessoas. 

Para Bock (2006), a atual geração de jovens vive 

em um padrão de sociedade de dominação, inclusive 

a dominação do adulto sobre o jovem. Instituições ge-

rais de formação de adolescentes e jovens, na verdade 

são vistos por eles como instrumentos de controle, 

para que o jovem de hoje, seja o adulto bem com-

portado e obediente de amanhã. Talvez isso explique 

a grande aversão a todos os tipos de instituições e 

organizações políticas demonstradas nos manifestos. 

Também pode explicar o motivo de preferirem a or-

ganização de forma horizontal, diferente das nossas 

instituições políticas que se organizam verticalmen-

te. A juventude não se sente representada por muitas 

de nossas organizações atuais, instituições políticas, 

sindicatos, movimentos sociais, igrejas, partidos polí-

ticos, e outros. São símbolos de burocracia, se mos-

tram arcaicas e servem para controlar e não para ou-

vir as necessidades dos adolescentes e jovens. Diante 

dessa demanda as redes sociais, como o Facebook, 

tornaram-se instrumento para que os adolescentes e 

jovens se fizessem ouvidos.

É uma geração que, vivendo em um ambiente de 

comunicação e informação da internet, aprendeu a 

manifestar a sua opinião sobre qualquer coisa e tam-
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bém que pode ser ouvida fora das redes sociais. É 

como se o Feed de Notícias do Facebook tivesse saí-

do às ruas. É a expressão de uma insatisfação difusa 

que vem especialmente da juventude urbana, focando 

principalmente no sistema político e nas políticas pú-

blicas.

Contudo é difícil identificar nas ruas uma predo-

minância de jovens de classe média ou classe traba-

lhadora. O que torna a identificação das pautas ain-

da mais difícil. Protestar contra tudo e contra todos 

pode parecer que é 

o mesmo que pro-

testar contra nada. 

Qualquer levante 

popular com uma 

pauta muito pul-

verizada dá mar-

gem a sentimento 

de instabilidade 

política, que pode 

resultar em muita 

coisa, inclusive em nada. Essa pulverização de pautas 

abre espaço para oportunistas que queiram se apro-

veitar das manifestações e fazer aparecer as pautas 

que lhe convêm.

Dessa forma é possível interpretar que essa juven-

tude, a que está saindo às ruas pela primeira vez, é 

como diria Karl Mannheim (in BRITTO, 1968, p. 74) 

“não é nem progressista, nem conservadora: é uma 

enorme potencialidade em disputa”. São corações 

e mentes indignados com a sociedade e abertos a 

ideologias que os acolham. Assim está feita uma das 

maiores disputas ideológicas da atualidade. A direi-

ta investe massivamente em quadros, equipamentos, 

profissionais, tempo e muito dinheiro, para impor que 

uma pauta conservadora seja posta nas ruas a fim 

de consumir seus interesses particulares. A esquer-

da se sente acuada, pois, desde sempre foi ela que 

esteve nas ruas liderando grandes protestos. Agora, 

se estiver junto a essa juventude portando bandeiras 

partidárias, simplesmente não é bem-vinda, e o pior, 

é muitas vezes vítima de violência dos manifestantes 

que antes pregavam a paz.

Os grandes meios de comunicação, com o tempo, 

também passaram a operar apoio às manifestações, 

mas com finalidade de diluir as bandeiras legítimas 

dos movimentos sociais e partidos de esquerda ao 

mesmo tempo em que tentam inserir as suas pautas 

reacionárias capitalizando jovens sem experiência po-

lítica. Nota-se que quando o bordão “não é por centa-

vos” se espalha na grande mídia, é aberto espaço para 

inserção de qualquer outra pauta, inclusive temas 

como “por diminuição de impostos”, “fim dos progra-

mas sociais do governo”, “contra a ditadura gay”, “não 

a corrupção”, “fora presidenta”, 

que vão de encontro aos inte-

resses da direita conservadora. 

Em diversos lugares já foram 

identificadas pessoas inseridas 

como espiãs nas manifestações 

a fim de incitar a violência, des-

politizar e desvirtuar os objeti-

vos das manifestações . Outra 

movimentação interessante foi 

a introdução de slogans como 

“O gigante acordou”, fazendo alusão a um levante da 

população que estaria adormecida e desmerecendo 

toda uma história de luta dos mais diversos movi-

mentos sociais que atuam há anos no Brasil e sem-

pre estiveram saindo às ruas em busca de direitos. 

Também é possível notar um forte nacionalismo nas 

manifestações, onde muitas pessoas carregam ban-

deiras do Brasil e repetidamente insistem em cantar 

o hino nacional nas ruas. Essas demonstrações não 

são ao todo incoerentes, mas abrem espaço para apa-

gar as cores, músicas e palavras de ordens típicas dos 

movimentos sociais.

Tais operações da direita conservadora também fez 

com que todos os segmentos de esquerda se unissem 

para disputar as ruas e opiniões dos adolescentes e 

jovens manifestantes. Em muitos lugares, a esquerda 

constituiu um grande bloco que forçou as pautas nas 

ruas a se fortalecerem nos interesses de toda a popu-

lação e não somente da mídia conservadora. Militan-

tes de movimentos sociais que sempre estiveram nas 

lutas e nas ruas há muito tempo, se veem forçados a 

somar a esses grandes atos, além de também botar 

o bloco na rua com força total em outras oportunida-

“Os movimentos sociais, 
partidos políticos, igrejas, 
sindicatos e demais enti-
dades, simplesmente dei-
xaram de lado o cuidado 
com as suas juventudes.
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des, aproveitando o estado de mobilização da juven-

tude e garantindo a luta e garantia de novos direitos. 

Os três poderes também se veem na obrigação de dar 

respostas rápidas ao clamor das ruas resultando, por 

exemplo, nos cinco grandes pactos propostos pela 

Presidenta Dilma Rousseff: Pela mobilidade urbana; 

Responsabilidade fiscal; Saúde; Educação; e Reforma 

política.

Apesar de todos os resultados políticos relativa-

mente positivos que as manifestações trouxeram, nas 

quais os adolescentes e jovens que foram às ruas de-

ram o recado de que não estão satisfeitos com nos-

sas instituições políticas, vale a pena fazermos uma 

reflexão: os movimentos sociais, partidos políticos, 

igrejas, sindicatos e demais entidades, simplesmente 

deixaram de lado o cuidado com as suas juventudes. 

Já imaginaram como essas manifestações poderiam 

ser muito mais eficazes com jovens extremamente 

politizados nas ruas? É crucial para qualquer entidade 

a revitalização nas formas de organização e a escuta 

dos adolescentes e jovens. Não dá mais para nossas 

organizações se manterem afastadas de suas bases, 

bem como desconsiderar o potencial criativo e luta da 

juventude.
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Educação e 
Desigualdade

Resumo

A posição social foi transformada em um importante indicador nas pesquisas em sociologia da educação 

a partir dos anos sessenta, quando diversos estudos nos Estados Unidos e Europa revelaram incontestáveis 

associações estatísticas entre os níveis de acesso à escola e os grupos sociais (BARBOSA, 2009). O objetivo 

deste artigo é refletir brevemente, com base nas teorias do capital humano, teorias reprodutivistas, teorias 

neoweberianas e pesquisas empíricas realizadas no Brasil, sobre as desigualdades perante o ensino. 

Palavras Chaves: Juventude, Políticas Públicas, Educação.

Abstract

Education and Inequality

The social position was transformed into an important indicator in research in sociology of education 

from the 1960s, when several studies in the United States and Europe revealed indisputable statistical asso-

ciations between levels of access to schools and social groups (BARBOSA, 2009). The purpose of this article 

is to reflect briefly, based on theories of human capital theories reproductivist, neoweberianas theories and 

empirical research conducted in Brazil, on inequalities in education

Keywords: inequality, education, social position.
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 Ao longo do século XX predominou sobre a so-

ciedade moderna um otimismo, atribuindo a esco-

larização um papel fundamental na nova sociedade 

moderna, justa e democrática, onde a educação rea-

lizaria transformações sociais, culturais, tecnológicas 

e produtivas. A economia moderna, orientada pelos 

ideais iluministas, premiaria os indivíduos por sua 

educação, treinamentos e outras fontes de conhe-

cimentos e informações adicionais, adquiridos prin-

cipalmente no sistema de ensino. A escola pública 

e gratuita potencialmente resolveria os problemas 

de acesso à educação, garantindo os princípios de 

igualdade de oportunidade a todos os cidadãos. Os 

indivíduos concorreriam em condições igualitárias, 

prevalecendo à meritocracia, que por sua vez levaria 

ao bom posicionamento social (NOGUEIRA E NO-

GUEIRA, 2002). 

Ao final da década de cinquenta, Theodore Schultz 

elaborou o conceito de capital humano, consideran-

do-o como os investimentos privados em educação. 

Pontuando que a maioria dos trabalhos analíticos 

sobre o capital humano referem-se principalmente 

às propriedades economicas da educação. Quanto 

maior o nível educacional de um país, maior seu po-

tencial em elevar a produtividade, a competitividade 

e a capacidade de geração de emprego e renda, re-

duzindo assim as desigualdades sociais. Schultz  ob-

servou que em se tratando de investimentos priva-

dos em capital humano as pessoas pobres seriam as 

mais prejudicadas na aquisição deste tipo de capital. 

Seu conceito foi construído na fase áurea do modo 

de regulação fordista. O modo de regulação fordis-

ta transcendeu o âmbito econômico, constituindo-se 

em uma matriz cultural, centrada nas ideias de pro-

dução em massa, consumo em massa, plena busca 

por emprego e diminuição das desigualdades sociais, 

com pressupostos de desenvolvimento harmônico, 

progressivo e ilimitado. O impacto de sua formula-

ção sobre o capital humano lhe rendeu o Prêmio No-

bel de Economia de 1979 (FRIGOTTO, 2000). 

Já Gary Becker (1964), ao investigar os retornos 

privados da educação nos Estados Unidos, observou 

que os investimentos relacionados à educação eram 

semelhantes a outros investimentos que as pessoas 

faziam. Tais investimentos, para além do contexto 

monetário, estender-se-iam a tipos diferentes como 

escolaridade, formação integral, treinamentos, habi-

lidades, conhecimentos, saúde, dentre outros ativos. 

O investi-

mento e es-

toque des-

tes ativos 

cons t i tu i -

riam o ca-

pital hu-

mano do 

individuo. 

O investi-

mento em 

capital hu-

mano proporcionaria qualidade de vida, ganhos mais 

elevados e uma melhor socialização. O sucesso indi-

vidual e social dependeria principalmente do investi-

mento das pessoas em si mesmas. 

Na década de sessenta e setenta, a educação pas-

sa a ser encarada principalmente, como um instru-

mento de manutenção das desigualdades sociais. As 

correntes reprodutivistas, inspiradas nas teorias mar-

xistas, emergiram considerando o sistema de ensino 

um espaço reprodutor, legitimador e pouco efetivo 

na mudança da estrutura social. Nesta corrente, au-

tores como Bourdieu e Passeron (1970), caracterizam 

a educação como um mecanismo de reprodução cul-

tural. Em seu livro A Reprodução (1970), suas inves-

tigações apontaram a necessidade de se repensar a 

pratica educacional. Onde se esperava a igualdade 

de oportunidades, a meritocracia e a justiça social via 

escola, estes autores enxergavam a reprodução e a 

legitimação das desigualdades sociais. A escola deixa 

de ser uma instância transformadora e democratiza-

dora, passando a ser encarada como uma das princi-

pais instituições por meio das quais se mantêm e se 

legitimam os privilégios sociais e as desigualdades. 

Os alunos não seriam indivíduos abstratos compe-

tindo em condições relativamente igualitárias, mas 

sim atores socialmente constituídos, que trazem em 

“
Quanto maior o nível 

educacional de um país, 
maior seu potencial em 

elevar a produtividade, a 
competitividade e a capa-
cidade de geração de em-
prego e renda, reduzindo 

assim as desigualdades 
sociais. 
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alguma medida uma bagagem de atributos diferen-

ciados adquiridos no ambiente familiar, rentáveis ou 

não ao mercado escolar. Haveria um claro continuum 

entre os ensinamentos de casa e os ensinamentos da 

escola.  Neste contexto, os filhos da classe dominan-

te seriam extremamente favorecidos em relação aos 

filhos das classes dominadas, na medida em que en-

trariam para o sistema de ensino melhor preparados 

para se suceder. Estas crianças compartilhariam de 

um modo comum de expressão, estilo de interação 

social e orientação estética com os professores, que 

nem mesmo o conteúdo ensinado e a forma como 

é ensinado seriam susceptíveis de serem estranhos 

a elas, os quais Bourdieu classifica como habitus. 

O habitus refere-se às características das diferentes 

classes e frações de classe. Sendo um princípio de 

diferenças não somente nas competências adquiri-

das, mas também nas maneiras de implementá-las. 

Um conjunto de propriedades secundárias que reve-

lam diferentes condições de aquisição, predispostas 

a receberem valores muito diferentes nos distintos 

mercados. Principio gerador de praticas que classi-

fica, ao mesmo tempo sendo objetivamente classifi-

cáveis. Capacidade de diferenciar e apreciar práticas, 

que constituem o mundo social representado. Apro-

priação material ou simbólica que encontra origem 

no estilo de vida. Interiorização de representações e 

práticas, que apesar das aparências, são sempre ajus-

tadas às condições objetivas das quais são produtos 

(BORDIEU, 2006). Assim, enquanto os filhos da clas-

se dominante progressivamente se beneficiariam de 

uma interação positiva entre as influências de casa 

e da escola, as crianças menos favorecidos encon-

trariam dificuldades, provavelmente crescentes, de 

ajuste. Estas últimas falhariam em alcançar os níveis 

mais elevados do sistema educacional, ou porque 

seriam excluídos pelo desempenho inadequado, ou 

porque na verdade se autoexcluiriam (BOURDIEU, 

1982). 

Boudon (1981), no livro A Desigualdade de Opor-

tunidades, investiga a desigual distribuição das opor-

tunidades perante o ensino e a mobilidade social nas 

sociedades industriais avançadas do tipo liberal - Eu-

ropa Ocidental e América do Norte - visando cons-

truir um modelo teórico sobre as desigualdades, na 

medida em que estas sociedades dispõem de um 

maior conjunto de estatísticas sociais e escolares. No 

que concerne ao ensino às diferentes origens sociais 

possibilitam ou dificultam o individuo em relação ao 

acesso, permanência e conclusão. No que tange a 

mobilidade social, a distribuição desigual de opor-

tunidades em função da origem social, dificulta a 

ascensão dos indivíduos a níveis sócio-profissionais 

mais elevados. O desenvolvimento das sociedades 

industriais não teria sido acompanhado de mobilida-

de social, ocorrendo sob considerável diferenciação 

na distribuição das oportunidades, especialmente as 

econômicas, principalmente desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial (BOUDON, 1981). Boudon investiga 

aspectos sobre a estrutura familiar como a origem 

social dos pais e o comportamento escolar dos fi-

lhos, a posição social da família e suas expectativas 

sobre o individuo, a estrutura das relações familiares 

e o clima familiar. O nível de aspiração escolar seria 

diferenciado de acordo com a história e a imagem 

social que a família tem de si. Além disto, para este 

autor uma teoria completa sobre desigualdades pe-

rante o ensino deve considerar aspectos como a taxa 

de fecundidade em função das classes sociais e sua 

influência no comportamento e nas expectativas es-

colares dos indivíduos. 

Partindo destas analises, Boudon segue para um 

esquema teórico do processo de decisão escolar em 

função da posição social, no que concerne aos cus-

tos, benefícios e riscos, chegando às seguintes pro-

posições: o Individuo e/ou sua família são chamados 

a tomar decisões de continuidade ou não ao longo do 

curso escolar, achando-se associados para cada posi-

ção social um determinado risco, custo e beneficio, 

podendo-se distinguir antecipadamente e em graus 

ordenados. Nos riscos intervêm elementos como ida-

de ou êxito escolar, o custo corresponde a dois graus 

consecutivos do sistema escolar, mostrando-se ele-

vado quanto menos privilegiada for à posição de um 

individuo no sistema de estratificação. E o beneficio, 

corresponderia a dois graus consecutivos do sistema 
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escolar, sendo maior quanto mais próximo estivesse 

um individuo dos níveis mais elevados de estratifica-

ção social. Dado um risco, o beneficio pode não ser 

recuperado em função dos altos custos. O interes-

se subjetivo do individuo em alcançar determinada 

posição social, dependeria da posição social de sua 

família. A posição social confere distintos significa-

dos aos riscos, custos e benefícios, correspondentes 

à aquisição de um dado nível de estudo (BOUDON, 

1981).   

Goldthorpe (2010) presume que o desenvolvi-

mento de uma população melhor instruída pode 

significar que as famílias mais favorecidas estão sob 

a constante pressão de realizarem maiores investi-

mentos na educação de seus filhos como uma forma 

“defensiva”, isto é, como um consumo necessário 

apenas para manter sua posição social de vantagem. 

Considerada como um bom investimento, a educa-

ção seria em larga medida “posicional”. Desta forma, 

dentre as famílias das classes privilegiadas a impor-

tância da qualificação adequada seria a manutenção 

da estabilidade da classe, juntamente com capacida-

de dos pais absorverem os custos envolvidos, incen-

tivando suas crianças a tentarem ingressar no ensino 

superior.  Supondo-se que ao ver a educação como 

um bom investimento, a principal preocupação das 

famílias em posições sociais privilegiadas é que seus 

filhos obtenham qualificações suficientes para pre-

servar uma estabilidade intergeracional da posição 

de classe, ou no mínimo evitar qualquer mobilidade 

descendente, incentivando seus filhos a graus edu-

cacionais mais elevados (GOLDTHORPE, 2010). Já 

dentre as famílias da classe trabalhadora, ao invés do 

nível superior, a tendência seria o investimento em 

cursos profissionais ligados à formação profissional 

de seus filhos, no intuito de reduzir suas chances de 

rebaixamento para as fileiras dos não qualificados ou 

desempregados. Entre as crianças de origens menos 

favorecidas prevaleceria uma tendência exatamente 

oposta as dos filhos das classes mais favorecidas, 

os quais recorreriam principalmente ao nível superior 

de ensino (ARUM E SHAVIT, 1995).

Por outro lado, também é possível observar que 

muitos indivíduos mesmo pertencentes às camadas 

menos favorecidas da sociedade, almejam os níveis 

educacionais mais elevados e principalmente seus 

benefícios. Os indivíduos têm objetivos e meios para 

persegui-los, avaliando em certa medida os prová-

veis custos e benefícios. Orientando-se por normas 

sociais e pela expressão de valores culturais, os indi-

víduos conheceriam em certa medida sua sociedade 

e os constrangimentos que caracterizam sua situa-

ção. Sendo capazes de agir de forma autônoma em 

favor dos seus interesses e de maneira mais ou me-

nos adequada em relação à situação social em que se 

encontram, apesar de não serem totalmente esclare-

cidos e perfeitamente conscientes dos seus objetivos 

e dos meios ideais 

para persegui-los. 

Nestes contextos, 

a teoria da ação ra-

cional poderia au-

xiliar na compreen-

são sobre como 

os atores sociais 

escolhem e bus-

cam seus objetivos, adaptando-se às oportunidades 

e constrangimentos que caracterizam sua situação 

social (GOLDTHORPE, 2010). 

Nos últimos anos, o Brasil tem realizado grandes 

esforços no sentido de aumentar o atendimento es-

colar para jovens e adolescentes. De acordo com o 

Censo Demográfico de 2010, o ensino fundamental 

está universalizado: 96,9 % das crianças entre 07 e 14 

anos frequentam a escola. O grande desafio é a co-

bertura do ensino médio entre jovens de 15 a 17 anos. 

Nesta faixa etária, 83,3% frequentam a escola, mas 

apenas 50,9% concluem esta etapa da escolarização. 

A meta nacional para 2022, é que pelo menos 90% 

dos jovens nesta faixa etária esteja matriculados no 

ensino médio, condição necessária para progressão 

rumo ao ensino superior (SOUZA et al., 2012). 

Souza e colaboradores (2012) ao estimarem flu-

xos escolares do ensino fundamental para o médio 

e os fluxos ao longo do ensino médio, observando 

variáveis associadas às características do aluno e sua 

“
O interesse subjetivo 
do individuo em 
alcançar determinada 
posição social, 
dependeria da posição 
social de sua família.
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família, do mercado de trabalho e das condições de 

oferta escolar, evidenciam em seus resultados a re-

levância do background  familiar para a aprovação 

no ensino fundamental e médio, bem como na pro-

babilidade do indivíduo progredir ao longo do ciclo 

escolar. A qualidade da educação revela-se como um 

importante fator associado a maiores chances de 

aprovação e continuidade dos estudos. Quanto ao 

mercado de trabalho, os salários e empregabilidade 

influenciam na continuidade dos estudos, embora 

não seja possível afirmar que estariam diretamente 

associados às chances de aprovação. Suas conclu-

sões indicam que a não aprovação ainda é uma bar-

reira para o ingresso no ensino médio e sua progres-

são ideal, embora tenha perdido a importância nos 

últimos anos para explicar a evasão escolar. A educa-

ção dos pais ainda é um fator relevante tanto para a 

aprovação, quanto para a continuação dos estudos. 

A aprovação seria um fator importante na explicação 

das probabilidades de evoluir ao longo do ciclo edu-

cacional, contudo torna-se menos significante para a 

continuidade dos estudos ao longo do ensino médio 

(SOUZA et al., 2012).         

Menezes-Filho (2007) ao examinar o desempenho 

dos alunos da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 

da 3ª série do ensino médio em testes de proficiência 

em Matemática, utilizando os dados do Sistema de 

Avaliação do Ensino Básico (SAEB), observou gran-

de heterogeneidade nas notas dentro de cada estado 

brasileiro, com escolas muito boas e muito ruins. Os 

dados revelaram que entre 10% e 30% das diferen-

ças de notas obtidas pelos alunos da rede pública, 

ocorrem devido a diferenças entre escolas. O restan-

te da variação ocorre em razão das diferenças entre 

os alunos e suas famílias. Seus exercícios economé-

tricos revelaram que as variáveis mais explicativas 

no desempenho escolar seriam as características do 

aluno e sua família (tais como educação da mãe, cor, 

atraso escolar, reprovação, número de livros, presen-

ça de computador em casa e trabalho fora de casa). 

Outra variável importante seria a idade de entrada 

no sistema escolar: os alunos que fizeram pré-escola 

apresentaram um melhor desempenho em todas as 

séries. Variáveis relativas à escola, como o número 

de computadores, o processo de seleção do diretor e 

dos alunos, além da escolaridade, idade e salário dos 

professores, apresentaram efeitos muito reduzidos 

sobre o desempenho dos alunos. A variável escolar 

que parece afetar consistentemente o desempenho 

do aluno é o número de horas-aula, ou seja, o tempo 

que o aluno permanece na escola.  

A literatura científica nos aponta variadas evidên-

cias teóricas e empíricas sobre as interferências das 

desigualdades sociais no acesso e trajetória educa-

cional dos indivíduos em posições sociais desfavore-

cidas.  A permanência no sistema educacional nestas 

circunstancias é condicionada por inúmeros fatores, 

que vão desde a falta de recursos econômicos e cul-

turais, até outras desigualdades sociais e perante o 

ensino. Contudo, muitos indivíduos mesmo sob tais 

circunstâncias, se mantêm na escola e realizam com 

sucesso sua trajetória educacional, tornando-se im-

prescindível a investigação dos determinantes do su-

cesso educacional dentre estes indivíduos.
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> arte e cultura

S
oneto das Reflexões

Quando nasci ganhei um 
tablet

Tão bonito era, dizia mamãe
Tanto, tanto quanto eu
Secava até o pranto seu

* * *

Corria de skate, andava de jet-ski
Tão perfeito era, nem do sofá sai

Tanto, tanto que esqueci
A direção do evoluir

* * *

Não sei a relação entre caneta e 
cassete

Tampouco musica e vinil
Sinto que sejam coisa de gente 

senil

* * *

Sei rotear internet, mudar ip de 
maquinas

Sei que velharias serão sempre 
relembradas

Mas então fica a dúvida: por-
que, diabos, foram deixadas?’’

FIM

 > Texto: Rafael Henrique / 

E-mail: rafs.h.s@gmail.com
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Educação Perinatal 
Popular: o trabalho 
de humanização 
do parto com 
mulheres jovens 
da comunidade da 
Várzea
Resumo

Este trabalho analisa como as propostas do Movimento de Humanização do Parto são compreendidas e recria-

das em contextos marcados pela falta de acesso a oportunidades, marginalidade e exclusão social. Para isto, utiliza-

mos os relatos de partos de mulheres jovens que participaram do Projeto Mãe Terra, um grupo de preparação para 

o parto que funciona na ONG Lar Fabiano de Cristo na Várzea. A pesquisa utiliza uma metodologia qualitativa com 

elementos da pesquisa-ação e da intervenção sociológica, apresentando-se como um elemento de reflexão sobre a 

pertinência do trabalho de educação perinatal, quando as necessidades materiais vão de encontro às necessidades 

“efetivas”, pautadas pela Medicina Baseada em Evidências. O movimento pela humanização surge como um des-

dobramento do Parto Sem Dor, importado do contexto europeu para o Brasil. O contexto histórico em que emer-

gem as políticas e propostas de uma assistência humanizada, baseada em evidências emergiu no seio do conflito 

ideológico entre a social-democracia e o neoliberalismo. O Movimento de Parto Humanizado faz uma constante 

relação entre parto e mudança social, apesar de suas propostas apresentarem fortes co-relações com a doutrina 

neoliberal. Procura-se assim compreender como este movimento rompe ou reproduz a ordem social capitalista, ao 

demonstrar a distância entre o discurso “humanista” e as possibilidades reais de ampliar o acesso a este o modelo 

para todos os “humanos”. 

Palavras-chave: humanização do parto – crítica política – educação perinatal – mudança social
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Entre maio de 2007 e junho de 2010, um grupo 

de mulheres voluntárias desenvolveu um trabalho 

singular dentro do movimento de humanização do 

parto em Pernambuco: O Projeto mãe terra que con-

sistiu num trabalho de educação perinatal popular 

com mulheres jovens da comunidade da Várzea. A 

educação perinatal compreende a troca de informa-

ções e saberes que giram em torno do parto e nas-

cimento. O termo educação perinatal popular, foi 

cunhado pela equipe para destacar nossas referên-

cias em educação popular, a pedagogia transforma-

dora/crítica de Paulo Freire. 

           Em 2010, a experiência deste trabalho foi 

sistematizada como um trabalho de conclusão de 

curso em licenciatura em ciências sociais, compreen-

dida como uma metodologia de intervenção socio-

lógica na comunidade. Neste sentido este trabalho 

reflete uma trajetória de vida onde a educação (de 

si e do outro) busca intervir diretamente numa rea-

lidade onde as experiências de parto e nascimento 

reproduzem e produzem um contexto marcado pela 

violência, marginalidade e exclusão.

           A partir de uma série de inquietações e 

questionamentos, demos por início a um projeto exe-

cutado por uma equipe multidisciplinar formado por 

mulheres voluntárias, universitárias, terapeutas, fe-

ministas e militantes, o Projeto Mãe Terra, como uma 

reação ao monopólio de grupos sobre as discussões 

e ações que giram em torno do movimento de hu-

manização do parto em Pernambuco, no Lar Fabiano 

de Cristo , durante a Semana Mundial pelo Respeito 

ao Nascimento . O evento da Semana Mundial pelo 

Respeito ao Nascimento organizou a primeira roda 

de diálogos realizada com mulheres pertencentes a 

grupos sociais vulneráveis, onde discutimos saberes 

sobre Fisiologia do parto , exercícios, posturas, téc-

nicas de respiração da yoga, que permitem lidar com 

a dor assim como facilitar a descida do bebê e po-

tencializar as contrações ; também conversamos so-

bre direitos, como a lei do acompanhante  e sobre a 

importância de buscar informação para evitar certos 

procedimentos e maus tratos sofridos nos hospitais. 

            Este trabalho foi o marco inicial do meu 

processo de ensino-aprendizagem com as mulhe-

Abstract

Perinatal Popular Education: the work of humanization of birth to young women from the community of 

the Várzea

This paper analyzes how the proposals of the Movement for the Humanization of Childbirth are unders-

tood and recreated in contexts marked by lack of access to opportunities, marginalization and social exclu-

sion. For this, we use the reports of births to young women who participated in the Project Mother Earth, a 

group of childbirth preparation that works in the NGO Lar Fabiano de Cristo in the Várzea. The research uses 

a qualitative methodology with elements of action research and sociological intervention, presenting itself 

as an element of reflection on the relevance of the work of perinatal education when the material needs will 

meet the needs “effective”, guided by Medicine Evidence-Based. The movement for humanization arises as 

an offshoot of Childbirth Without Pain, imported from Brazil to the European context. The historical context 

in which emerging policies and proposals of a humanized, based on evidence emerged within the ideological 

conflict between social democracy and neoliberalism. The Movement Humanized Birth is a constant relation-

ship between labor and social change, despite their proposals presented strong co-relations with neoliberal 

doctrine. It aims to understand how this movement breaks or reproduces the capitalist social order, to show 

the distance between the speech “humanist” and the real possibilities of expanding access to this model for 

all “human”.

Keywords: humanization of birth - political criticism - perinatal education - social change.
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res da comunidade de 21 de Abril, um terreno que 

foi invadido por muitas famílias e que lá construí-

ram suas casas . Foi numa manhã de junho de 2007 

quando decidi (depois de uma longa conversa com 

uma assistente social do Lar Fabiano de Cristo sobre 

a possibilidade de fundar um grupo de apoio para es-

tas mulheres) procurar elas para conhecer um pou-

co de suas histórias, de seus partos e do interesse 

delas em participar de um grupo de gestantes que 

pudesse lhes dar apoio e oferecer alternativas para 

experimentar o processo da gestação, parto e ama-

mentação de uma forma mais respeitosa. Foi desta 

maneira que fui levantando as necessidades das mu-

lheres, interesses e deficiências de informação sobre 

o assunto para fundar o grupo de gestantes, Projeto 

Mãe Terra (PMT). Durante as entrevistas, à medida 

que eu ia conhecendo e aprendendo sobre as mulhe-

res, ia também ensinando e esclarecendo certos pro-

cedimentos e condutas pelas quais elas passavam 

desde o pré-natal até os cuidados com o bebê. 

            Alguns fatores contribuíram para o de-

senvolvimento do projeto, cuja matriz teórica partia 

fundamentalmente que todas as pessoas possam 

ter acesso à informação e assistência humanizada, 

como postulam: 

As Recomendações da Conferência Internacional 

para o Parto (Escri-

tórios regionais da 

Europa e das Amé-

ricas, Organização 

Mundial de Saúde), 

1985, que diz: Toda 

comunidade deve 

ser informada so-

bre os procedimen-

tos relativos à aten-

ção na Gravidez e 

parto, permitindo a 

cada mulher eleger 

o tipo de cuidado 

que preferir. (LU-

ZES, 2007). 

            Outros fatores diziam respeito às condições 

objetivas que estavam dadas e que eu compartilha-

va cotidianamente com as mulheres que fazem parte 

da ONG Lar Fabiano de Cristo, da qual também sou 

cooperada. A convivência cotidiana com as mulheres 

denunciava um ciclo contínuo de gestações sucessi-

vas, onde na grande maioria, eram não desejadas, se-

guidas por histórias violentas de assistência ao parto 

e a consequente não adesão ao aleitamento materno 

exclusivo mesmo em situações tão precárias de so-

brevivência. O resultado era um grande quantitativo 

de crianças em situação de desnutrição grave e uma 

série de problemas de saúde, físico, emocional e es-

piritual.    

             O projeto se consolidou com uma equipe 

multidisciplinar, onde cada mulher era responsável 

pelo desenvolvimento de uma atividade: aconselha-

mento de amamentação, educação para cultura sus-

tentável, aprendiz de parteira, parteira tradicional, 

assessora pedagógica, terapeuta reikiana, educação 

perinatal popular, doula comunitária e massoterapia. 

Foi desta forma, que o Projeto consolidou-se no Lar 

Fabiano de Cristo, como uma ação desenvolvida de 

forma independente da instituição, com a qual man-

tínhamos a princípio uma parceria.  

            Os encontros no início da ação funciona-



47

> 
em

 p
au

ta

vam num período quinzenal (esta foi a dinâmica da 

ação durante os primeiros seis meses de existência) 

para depois se estabelecer no formato atual, sema-

nalmente. O trabalho educativo é desenvolvido a par-

tir de rodas de diálogos, que segue uma metodologia 

pautada no trinômio corpo-emoção-informação.  O 

encontro inicia-se com o que chamamos de “traba-

lho de corpo”, que reversa, técnicas da yoga, shiat-

su/do-in, lian gong, relaxamento, respiração, dança 

circular/dança espontânea, exercícios para o parto, 

visualização entre outros. 

            Depois conversamos um pouco com elas 

sobre como estavam e trazíamos um tema para o 

debate, no qual utilizamos de alguns para fomentar 

a discussão, por exemplo, filmes, técnicas de tea-

tro, desenho, escrita, colagem entre outros. A partir 

das percepções e contextos trazidos pelas mulheres 

compartilhamos os saberes trazidos pela MBE sobre 

o tema. A escolha dos temas é trazida a partir das 

falas das mulheres sobre determinado assunto, ou 

então definido a partir das mudanças de grupos, o 

que requer sempre a repetição de alguns conteúdos 

já trabalhados. Desta forma nosso trabalho educati-

vo tem a seguinte concepção de humanização: 

Um dos equívocos de uma concepção ingênua 

do humanismo está em 

que, na ânsia de corporificar 

um modelo ideal de “bom 

homem”, se esquece da si-

tuação concreta, existencial, 

presente dos homens mes-

mos. “o humanismo consis-

te (diz Furter) em permitir 

a tomada de consciência de 

nossa plena humanidade, 

como condição e obriga-

ção; como situação e pro-

jeto.” (...) Para o educador 

humanista ou revolucioná-

rio autêntico, a incidência 

da ação é a realidade a ser 

transformada por eles com 

os outros homens e não es-

tes. Quem atua sobre os homens para, doutrinando-

-os, adaptá-los cada vez mais a realidade que deve 

permanecer intocada, são os dominadores. (FREIRE, 

1087, p.84)

             O principal objetivo do PMT é a manuten-

ção de um espaço de apoio, que centre suas poten-

cialidades na produção de alternativas e oportunida-

des para o cuidado respeitoso em saúde perinatal, 

que não se encontra disponível pelo movimento de 

humanização em Pernambuco para grupos sociais 

vulneráveis. O processo educativo pauta-se no dese-

nho de possibilidades para que as mulheres possam 

realizar escolhas críticas sobre sua saúde e de seus 

filhos.                    

             Desde que o projeto se iniciou em 2007, só 

tivemos três histórias de mulheres que solicitaram 

os serviços prestados pelo projeto ao parto (Estas 

mulheres solicitaram o serviço de doula). As demais 

continuaram a procurar os hospitais e maternidades 

(inclusive, os que não recomendamos) para terem 

seus filhos. Embora coloquemos em debate outras 

possibilidades de parir com menos violência, não 

existe dentro do projeto uma pressão para que as 

mulheres adotem, lutem, incorporem as postulações 

do movimento de humanização. Contudo a ausên-
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cia de mais histórias positivas de assistência por um 

logo tempo de desenvolvimento da ação, permane-

ceu como uma incógnita, para nós quais eram os im-

pactos reais que esta ação estava proporcionando ao 

grupo. Esta pesquisa também pretende compreen-

der melhor. 

             Porém, o principal norte que adotamos 

para o desenvolvimento de nossa prática educativa e 

intervenção busca como objetivo fundamental “lutar 

com o povo pela recuperação de sua humanidade 

roubada e não conquistar o povo” (FREIRE, 1987, p. 

85), esta foi uma questão sempre debatida nos pou-

cos encontros em que a equipe esteve reunida em 

encontros de formação pedagógica.                   

            O projeto também desenvolvia ações 

que extravasavam o espaço dos encontros (essas 

ações não acontecem mais, exceto o suporte de dou-

la), onde as mulheres podiam agendar sessões de 

massagem e reiki, aconselhamento domiciliar pós-

-parto sobre qualquer dificuldade na amamentação, 

o acompanhamento de uma doula em seus partos, 

e ainda planejar um parto domiciliar, pois tínhamos 

uma parteira tradicional e uma aprendiz de parteira 

na equipe para assistir aos partos. 

Resultados da pesquisa-ação

     Aprendemos que o trabalho educativo com es-

tas mulheres tem demonstrado uma não aceitação 

ou reação ao modelo de assistência preconizado pelo 

movimento de humanização, no qual constatamos 

nas sucessivas histórias de parto hospitalares violen-

tos, desrespeitosos, quando não traumáticos, viven-

ciados na maioria das vezes, como sujeitos passivos 

do processo, como se nunca tivessem recebido algu-

ma informação e/ou preparação para o parto. Isto se 

demonstra ora pela fala marcada por um imaginário 

popular “o povo diz”, ou pela reprodução/adesão ao 

discurso “humanizado” sem, contudo concretizá-lo 

efetivamente em sua experiência.  

             Como analisamos anteriormente, a condi-

ção social na qual estas mulheres estão mergulhadas 

talvez reflitam a insuficiência que a informação sobre 

o assunto representa para elas, o que para outras 

camadas sociais talvez bastem. A tentativa de reali-

zar mudanças na realidade das mulheres, mediante 

a possibilidade de vivência do modelo, sugerem uma 

prática permeada de contradições remetendo a ne-

cessidade de outras práticas, condutas e paradigmas 

alternativos. 

             Dentre as questões que norteiam o 

olhar desta pesquisa, constatamos que as mulheres 

apreendem muito pouco do conhecimento trazido 

pela MBE, não conseguindo desenvolver uma per-

cepção do fenômeno do parto violento e desumano 

que permita uma ruptura radical diante do modelo 

tecnocrático disponível. Este pouco entendimento 

reflete mais uma vez as condições sociais objetivas, 

de desigualdade social que pode ser lido também 

como o paulatino processo histórico de exclusão ét-

nica e racial a que estão submetidos os mais pobres 

do Brasil, assim como uma inadequação do modelo 

a realidade das mulheres em situação de vulnerabi-

lidade.     

            Para as mulheres jovens da Várzea, as 

informações mais relevantes são aquelas ligadas à 

questão de como “lidar com o corpo”, mais do que 

qualquer informação técnica sobre os procedimen-

tos e sua falta de evidência científica, o que fica mais 

gravado em seu imaginário são os exercícios e postu-

ras que facilitam o parto e como lidar com a dor. Este 

é o elemento central de apropriação/adesão das mu-

lheres, que as conectam com a proposta de humani-

zação. Entretanto, a reflexão sobre suas experiências, 

demonstra possibilidades de ruptura e transfor-

mação, na medida em que representam exemplos 

educativos vivos, para outras mulheres como pos-

sibilidades, alternativas, criticas que se constroem e 

reconstroem a partir da reflexão continua sobre suas 

historias, oferecendo momentos de vislumbre, pro-

posição, desenho de estratégias e soluções para a 

realidade disponível. 

         Se atentarmos para o fato de que durante 

o processo de hospitalização do parto, as principais 

vítimas e cobaias, do modelo “moderno” de atendi-

mento eram as prostitutas, escravas, negras livres, 
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mães solteiras e viúvas do interior que não tinham 

casa para ter seus filhos, pois a mulher brasileira sen-

tia-se humilhada e ofendida em sua vaidade quando 

era aconselhada a internar-se nestas acomodações 

precárias, de morte (LUZES, 2007); hoje, talvez es-

tas mesmas mulheres serão novamente as maiores 

vítimas do retorno para casa, pois é no hospital que 

elas encontram (quando não esbarram com uma má 

equipe, ou com uma situação precária de atendimen-

to) a possibilidade de descansar num local “mais dig-

no” e se alimentar. 

           A reflexão crítica sobre os projetos humanos 

deveria permear todo processo de educação sério 

em torno de experiências primárias de socialização, 

como o parto e nascimento. Sobretudo porque, uma 

prática educativa não se produz dissociada da histó-

ria dos homens, mas se produz e reproduz as neces-

sidades e valores que permeiam a ordem societária. 

Treinar as mulheres, ensinar as suas necessidades, é 

um ato cultural violento, provavelmente, não isento 

de consequências danosas para suas experiências. 

           O trabalho de pesquisa-ação desenvolvi-

do com a comunidade reflete uma śerie de questões 

que remetem a uma análise política sobre o fenô-

meno. Os relatos das mulheres denunciam que criar 

condições de acessibilidade ao parto humanizado, 

oferecendo grupos de informação e preparação co-

nectados a redes de profissionais não basta para que 

estes grupos sociais possam escolher/optar por uma 

assistência humanizada.              

          Mulheres em condições de vulnerabilidade 

social necessitam de uma intervenção mais ampla 

do que as propostas oferecidas pelo movimento de 

humanização a grupos sociais dominantes. Elas re-

querem o diálogo entre várias esferas das políticas 

públicas que possam promover o acesso à educação 

básica (programas de alfabetização), programas ha-

bitação, suporte para alimentação e oportunidades 

de empregabilidade.  

          Disponibilizar informações, profissionais e 

um espaço de apoio a estas mulheres, não cria con-

dições para que este grupo possa realizar uma rup-

tura consciente com o modelo de assistência tecno-

crático ao parto, pois o modelo se apresenta como 

uma proposta inadequada à realidade/necessidade 

daquele grupo. Para Freire (1987):

Por isso é que não podemos, a não ser ingenua-

mente, esperar resultados positivos de um progra-

ma, seja educativo num sentido mais técnico ou de 

ação política, se, desrespeitando a particular visão de 

mundo que tenha ou esteja tendo o povo, se cons-

titui numa espécie de “invasão cultural”, ainda que 

seja feita com a melhor das intenções. Mas “invasão 

cultural” sempre. (FREIRE, 1987, p. 86). 

As propostas de humanização do parto, como um 

evento que é eleito pela mulher, planejado, comparti-

lhado com profissionais especializados (como as dou-

las), vivenciados num contexto de privacidade (em 

domicílio), envolvendo a 

família, o pai, e toda uma 

série de recursos tecnoló-

gicos a que outros grupos 

de gestantes em Pernam-

buco e no país tem a dis-

posição, não se efetivam 

no âmbito do Projeto Mãe 

Terra. Talvez por este gru-

po encontrar-se no reino 

das necessidades básicas, 

necessitando, portanto, 

conquistar condições mí-
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nimas de subsistência para que o fator educativo/es-

piritual apareça como uma prioridade, uma necessi-

dade destas mulheres no período em torno do parto 

e nascimento. 

        Esta questão é verificada no fato de que 

muitas mulheres que participam do projeto, chegam 

no grupo em busca de apoio material (alimentos e 

enxoval para o bebê), mais do que o desejo de se in-

formar, preparar e planejar o parto. Porém, isto não 

significa que este tipo de ação não deva ser disponi-

bilizado para estes grupos, pelo contrário, mas sim, 

que ele deve levar em consideração as necessidades 

culturais mais amplas (fundamentalmente de ordem 

material) que extravasam as necessidades propugna-

das pela “evidência científica” que a MBE dissemina 

sobre todas as mulheres.  

        O acesso a sistemas menos burocráticos de 

planejamento familiar, estão entre as causas básicas 

da alta taxa de cesarianas entre as mulheres, que se 

sentem apreensivas de perder a oportunidade de la-

quear as trompas numa cesária (apesar de haver um 

reconhecimento deste parto como mais doloroso/

danoso) porque podem se ver grávidas novamente. 

Este é uma esfera de intervenção que deve caminhar 

lado a lado de qualquer programa de educação sério 

de humanização do parto no contexto destes grupos.

        As mulheres jovens que participam e parti-

ciparam do Projeto Mãe Terra irão desempenhar o 

mesmo papel que hoje realizam suas famílias no fu-

turo. O acesso a informação desta geração, em lon-

go prazo, permitirá uma postura mais crítica e infor-

mada diante dos processos de decisão sobre saúde 

nas futuras gerações. O modelo de humanização do 

parto, assim como o trabalho de educação perina-

tal popular alcançaria os objetivos de humanização, 

que significa o acesso incondicional a liberdade de 

escolha crítica e a oportunidade de empreender seus 

projetos pessoais, se a máxima de Michel Odent fos-

se invertida: Para mudar a forma de nascer é preciso 

antes mudar o mundo.    
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Você é educador(a) na rede pública ou privada de 

ensino?

>> Sou educadora na rede privada de ensino há 10 

anos

Qual é a sua formação?

>> Sou pedagoga especializada em metodologia 

do ensino Fundamental. 

Qual público é atendido, ou seja, qual é a faixa etá-

ria dos alunos?

>> Meus alunos são do terceiro ano do ensino fun-

damental. Idade entre oito a dez anos.

> papo cabeça

A prática da 
Educação Popular 
na Escola 
Tradicional
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Na instituição em que atua qual a pedagogia uti-

lizada na promoção do ensino e da aprendizagem 

dos discentes matriculados?

>> A pedagogia utilizada é voltada para a forma-

ção do sujeito crítico e reflexivo atento às transfor-

mações do mundo a sua volta.

 Você utiliza de uma pratica inovadora tais como a 

inserção de games, pesquisa e internet que difere 

das exigidas pelo projeto Político Pedagógico?

>> Sim, todos os meses escolhemos um tema vol-

tado para a realidade onde os alunos que têm o 

poder do voto, podem realizar pesquisas na inter-

net, livros e revistas tais como jogos, variedades, 

alimentação, esporte, música dentre outros.

De que forma você a aplica? Que métodos utiliza 

para atrair a criançada? 

>> Funciona assim: no Mural exposto em sala su-

giro um tema e dentro deste tema os alunos esco-

lhem um subtema a ser trabalhado, por exemplo:

Futebol de:

a) Salão,

b) Rua,

c) Campeonato.

O tema mais votado será trabalhado naquele mês 

na sala de computadores, os alunos fazem pes-

quisas e depois apresentam para os colegas por 

meio de cartazes, músicas, vídeos, visitas de cam-

po com registros fotográficos e algumas vezes em 

vídeos etc.

A escola fornece subsídios para que esta prática 

desenvolva na criança o senso crítico, o respeito às 

regras e aos limites?

>> Sim, sem a colaboração da escola não podería-

mos pôr em pratica o nosso trabalho, porque é na 

escola que eles os alunos começam a entender as 

regras, os valores e limites. Embora já tragam con-

ceitos próprios adquiridos em família é na escola 

que começam a conviver com as diferenças.

Como você avalia o seu trabalho e por quê?

>> O meu trabalho é muito singelo, porém colabo-

ra para que as crianças aprendam na pratica que 

a pesquisa é uma ferramenta muito importante, 

porque através dela os alunos podem conhecer 

muitos fatos históricos e atuais que vão ajudá-los 

a fazer escolhas diferentes alicerçadas no conhe-

cimento que obtiveram no decorrer de sua esco-

larização e também de acordo com os preceitos 

familiares. 

Qual a maior dificuldade vivenciada por você no 

cotidiano escolar para execução das atividades de-

senvolvidas?

>>A maior dificuldade é a burocrática e a financei-

ra.

Você é feliz exercendo a profissão de educadora?

Sim, sou feliz embora reconheça a necessidade e 

reconhecimento do professor por parte dos gover-

nantes e também de boa parte da população. Sou 

realizada como educadora.

Nome: Maria Aparecida Santos 

Idade: 36 anos

Formação: Pedagogia

Profissão: Educadora

Cidade: Goiânia/GO



Às vezes temos um sonho de criança, que não 

se apaga com o passar do tempo... Acho que foi 

assim comigo, desde muito jovem eu sempre tive 

vontade de vir para África, de conhecer de perto a 

realidade do povo daqui e principalmente de algu-

ma forma poder ajuda-los.

Com o passar dos anos, vamos crescendo, te-

mos que estudar, trabalhar, ter responsabilidade 

e foi assim que muitos anos se passaram, porém 

mesmo depois de ter conquistado uma certa esta-

bilidade, estar formada, tendo um bom emprego, 

carro, apartamento, alguma coisa ainda me fazia 

falta...

Em 2011, eu realmente já estava um tanto satu-

rada da minha vida e quando chegava em casa em 

vez de ficar feliz por estar em meu próprio lar, eu 

sentia um vazio enorme... Foi aí que eu comecei 

a acompanhar uma colega de faculdade que havia 

saído do Brasil para ser voluntária na África e con-

fesso que aquilo mexeu muito comigo.

A África e Eu

> jovens no mundo
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Resumindo no final de 2011 tomei a decisão de 

ingressar no programa e abandonei tudo, emprego, 

vendi o carro, aluguei o apartamento, deixei família 

e amigos e segui em busca do meu sonho de meni-

na, trabalhar na África.

O caminho foi longo até a minha chegada aqui, 

nove meses até finalmente eu desembarcar em solo 

africano, no entanto tudo valeu a pena...

O projeto

Eu atuo numa escola que forma professores em 

uma comunidade chamada Nwachicoluane, que 

fica a aproximadamente 270km de Maputo a capi-

tal de Moçambique. A minha vila é um retrado do 

que é boa parte da África, muitas pessoas vivem 

em péssimas condições, sem água e luz em casa, 

cozinham em fogões improvisados a lenha...

Mas sem duvida alguma o que mais me sensi-

biliza aqui, são as crianças, que, aliás, são muitas. 

Diariamente eu percorro as vielas de Nwachicolua-

ne e sou saudada pelas dezenas de miúdos que me 

dizem bom dia em qualquer momento do dia, por-

que a maioria das crianças de lá só falam a língua 

local (changana).

   

Eles passam o dia brincando nas ruas, descal-

ços, transformando o lixo em brinquedos, já que a 

maioria não tem e talvez nunca terá algum brinque-

do de verdade é uma dura realidade que nos choca 

e nos faz repensar a nossa vida.

  

Desafio

Depois de observar esta realidade por algumas 

semanas, decidi que precisamos fazer alguma coi-

sa e finalmente tomei coragem e iniciei um projeto 

para a implementação de uma pré-escola para as 

crianças de 3 a 6 anos.

Confesso que não tem sido fácil tocar este pro-

jeto, no entanto a minha motivação é renovada a 

cada sorriso que recebo. Recebi algumas doações 

de amigos do Brasil e também consegui doação de 

matérias de duas lojas de material de construção e 

foi assim que finalmente começamos a tornar este 

sonho real.

“
talvez o meu maior desafio 
seja a mobilização da comu-
nidade, já que em duas ten-
tativas de mutirões ninguém 
apareceu, mas felizmente eu 
consegui o apoio dos alu-
nos da 7ª classe da escola 
primária e são estes adoles-
centes com idade entre 14-18 
anos que estão nos ajudan-
do na reforma e pintura da 
sala que vai abrigar a escoli-
nha.

  

Durante o início da reforma aconteceu uma coisa 

que me marcou muito, foi o gesto de uma meni-

ninha de uns 3 anos de 

idade. Quando olhei 

para a entrada da 

sala percebi que 

ela tinha nas 

mãos um pe-

daço de pa-

pel e imitava 

o que está-

vamos fa-

zendo. Sim, 

ela também 

achou que 

estava li-



55

> 
jo

ve
ns

 n
o 

m
un

do

xando as paredes, realmente foi uma cena que me 

comoveu muito.

 

É por eles que eu estou aqui! São nas crianças e 

adolescentes que podemos depositar a nossa es-

perança de mudança, pois está nas mãos deles o 

futuro deste continente. São eles que precisam do 

nosso apoio e incentivo!

Não podemos desistir por que os adultos não 

tem compromisso, temos que ajudar esta nova ge-

ração a transformar este país, e mostrar que eles 

precisam lutar por melhores condições de vida, que 

podem caminhar com seus próprios pés, sem de-

pender do assistencialismo mundial.

Estou muito orgulhosa de todos aqueles ado-

lescentes que tem trabalhado conosco, pois vi que 

eles querem continuar o trabalho e nos ajudarão até 

o fim!

Terminarei as minhas atividades aqui no início 

de setembro, e finalmente depois de 17 meses vol-

tarei para casa, com certeza não sou mais a mesma 

Loriana e sei que daqui para frente o meu olhar aos 

excluídos será ainda mais sensível. 

Acredito que um mundo melhor é possível e ne-

cessário, e nós somos os protagonistas dessa nova 

história!

 > Texto e fotos: Loriana Simplício, 31 anos, natural de Vi-

tória – ES, Jornalista e voluntária em Moçambique. 

Email:  simplicio.loriana@gmail.com
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