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E vamos à luta 

 

Eu acredito é na rapaziada 

Que segue em frente e segura o rojão 

Eu ponho fé é na fé da moçada 

Que não foge da fera, enfrenta o leão 

Eu vou à luta com essa juventude 

Que não corre da raia a troco de nada 

Eu vou no bloco dessa mocidade 

Que não tá na saudade e constrói 

A manhã desejada 

(Gonzaguinha) 



 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa a ação coletiva do Levante Popular da Juventude (LPJ), movimento 

social que apresenta algumas tipologias atuais e fluentes do sentido e formas de participação 

política. Apesar de apresentar uma análise dos aspectos e panorama nacional de sua produção 

política, este estudo investiga a ação do movimento no município de Natal (RN). No processo 

investigativo apontamos como e a partir de quais referências o movimento responde aos 

desafios político-organizativos para construção de um projeto popular. Analisamos sua prática 

militante a partir da rede de relações sociais, de significados e contradições que imprimem um 

dinamismo a sua ação enquanto sujeito coletivo. Aspectos subjetivos da cultura política das 

juventudes militantes aparecem na pesquisa relacionados a fatos da realidade objetiva – 

conjuntura econômica, crises e tensões políticas. Por isso, consideramos o contexto das 

transformações socioeconômicas e político-culturais que influenciaram as mudanças de focos, 

formas e experiências de atuação dos movimentos sociais e outros atores coletivos na 

América Latina e no Brasil. Nesse sentido, o conceito gramsciano de hegemonia nos auxilia 

na análise das formas de domínio e subordinação aos processos de organização social 

característicos dos contextos em que as juventudes organizadas desenvolvem ações culturais e 

reais de denúncia, de luta e resistência. Utilizamos ainda o materialismo cultural de Raymond 

Williams para pensar a dinâmica dos processos de produção da realidade a partir das práticas 

e experiências de participação desse sujeito coletivo juvenil, na perspectiva do “residual” e do 

“emergente”.  

 

Palavras-chave: Levante Popular da Juventude. Movimentos sociais. Participação. Projeto 

popular.   

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the collective action of Levante Popular da Juventude (LPJ), a social 

movement that presents some current typologies concerning the meaning and forms of 

political participation. Though it presents an analysis of aspects and nationwide overview of 

LPJ’s political production, this study looks into its activity in the city of Natal, RN. During 

the investigative process, we point the references from which the movement responds to 

political organizational challenges for developing a popular project. We analyze its activistic 

practice from the network of social relationships, meanings and contradictions that instill 

some dynamism to its activity as a collective subject. Subjective aspects of activist youth’s 

political culture are related to facts of objective reality – economic situation, crises and 

political tensions. Thus we consider the context of socioeconomic, political and cultural 

transformations that influenced the changing of focuses, forms and experiences of activism in 

Latin American and Brazilian social movements and actors. In this sense, the Gramscian 

concept of hegemony helps us out at analyzing forms of domination and subordination to the 

processes of social organization that characterize the contexts in which the organized youth 

groups develop real, cultural actions of denunciation, struggle and resistance. We also deploy 

Raymond Williams’ cultural materialism in order to think the dynamics of the processes for 

the production of reality from practices and participation experiences of that young collective 

subject, considering the perspectives of the “residual” and the “emergent”. 

 

Keywords: Levante Popular da Juventude. Social Movements. Participation. Popular Project. 
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INTRODUÇÃO: CONSTRUÇÃO DOS SIGNIFICADOS DO TEMA DA PESQUISA  

  

A realidade se apresenta a partir da relação dialética entre nossa subjetividade e os 

acontecimentos objetivos que experenciamos ao longo de nossas trajetórias pessoais e 

coletivas. O aspecto subjetivo da prática científica diz respeito à dimensão do vivido, aquilo 

que trazemos como resultado dessas trajetórias. A pesquisa sociológica e o que 

experenciamos enquanto sujeitos não estão rigidamente separados, pois estamos inseridos no 

mesmo contexto e imersos nas mesmas relações que elegemos como objeto. Dessa forma, há 

uma influência mútua e complexa entre essas duas dimensões experimentadas pelo 

pesquisador – a individual e a dos processos de produção sociológica (MILLS, 1969). Essa 

influência, quando mediada pela reflexão sistemática e utilização de métodos, possibilita o 

registro dos aspectos e fatos essenciais de nossa experiência.  

Este panorama reflete-se aqui. A inserção militante e o entusiasmo político da 

pesquisadora deste trabalho com a pauta e com a luta social da juventude culminaram no 

interesse acadêmico pelo campo de estudo das ações coletivas, da problemática da 

organização, das formas de atuação e das experiências político-organizativas dos sujeitos 

coletivos juvenis. A noção de inserção constitui-se nesse sentido, a partir de nossa experiência 

de análise e sistematização dos processos como agentes comprometidos com a ação política 

do sujeito coletivo investigado. 

Por isso o fazer metodológico desta pesquisa se fundamenta em uma análise 

qualitativa. Opta pela qualidade no contexto social, pois entende que o fenômeno da 

organização e militância política da juventude exige mais que uma simples mensuração de 

dados. Entendemos, conforme Pedro Demo (2009, p. 159), que a pesquisa qualitativa busca 

aprofundar a análise estabelecendo relações de convivência, familiaridade e comunicação.  

A configuração de novos espaços, formas e experiências de participação da juventude 

traz a perspectiva de que este sujeito coletivo imprime novos significados à noção de 

militância política. Não estamos falando de um processo pronto, acabado, mas de práticas 

socioculturais “em se fazendo”, em construção, propensas e sem margens precisas ou 

determinadas, totalmente contrárias à absolutização (EAGLETON, 2011a, p. 139). No campo 

amplo e complexo das organizações de juventudes, elegemos como objeto deste estudo o 

Levante Popular da Juventude (LPJ), movimento social que atua em 23 Estados brasileiros e 

que apresenta uma multiculturalidade de aspectos político-organizativos, na perspectiva de 

problematizar como este movimento juvenil responde aos desafios político-organizativos e 

culturais de hoje.  
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Maria da Glória Gohn (2014a, p. 90) nos fala que a consciência do cientista e seu 

empreendimento são políticos. A escolha do Levante Popular da Juventude como sujeito 

dessa investigação reflete parte de nossa trajetória. A autora deste trabalho acompanhou os 

primeiros passos do LPJ no Estado do Ceará no final do ano de 2011 e, depois de participar 

do seu primeiro acampamento nacional na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) em fevereiro de 

2012, começou a atuar organicamente no movimento. Esse acampamento reuniu mais de mil 

jovens vindos de quinze Estados brasileiros. Chegou a compor a coordenação estadual
1
 do 

LPJ no Ceará durante três meses, trajetória interrompida na ocasião do retorno para Natal 

(RN) em função do ingresso no programa de pós-graduação dessa universidade.  

Durante o tempo em que militou no LPJ-Ceará, participou de cursos de formação, 

ações diretas e intervenções públicas, atividades de agitação, campanhas e reuniões de células 

e da coordenação estadual. As atividades de agitação envolvem manifestações públicas como 

atos e passeatas, em que se faz uso da música, teatro e outras formas de expressão cultural, 

tendo por objetivo a comunicação alternativa das pautas. Já as células são subdivisões do 

movimento, essenciais para estudos e atividades de base. A autora assistiu o processo de 

construção e crescimento do movimento no Estado do Ceará e, em certa medida, 

nacionalmente, já que teve acesso às primeiras elaborações do sujeito coletivo juvenil, no que 

se refere à construção coletiva da organicidade, do alinhamento político e outros elementos da 

estrutura político-organizativa. 

O Levante Popular da Juventude é um movimento social que, na nossa análise, 

apresenta algumas tipologias atuais e fluentes das formas e dos sentidos de participação 

política hoje. Nossa perspectiva considera a dialética entre o local e o global. Logo, situa a 

reflexão sobre a dinâmica dos movimentos sociais e o panorama da participação juvenil numa 

perspectiva global e no contexto de cultura de massa, de troca constante de produtos culturais 

(HOBSBAWM, 2002, 2008); sem, contudo, deixar de tentar superar os lugares comuns que 

ocupam a juventude na aldeia global e buscar a compreensão de uma realidade de contextura 

peculiar que nos propomos investigar. A inserção das juventudes organizadas nas sociedades 

globais, seus dilemas e descontinuidades trazem a perspectiva da geração como um campo de 

“vivências comuns” que deriva de situações objetivas, de acontecimentos desde os mais 

universais aos puramente domésticos (ECHEVARRÍA, 1968, p. 201). 

                                                 
1
 Escolhida durante a realização do 1º acampamento estadual do LPJ do Ceará, Frei Tito de Alencar, entre os 

dias 15, 16 e 17 de novembro de 2013, na Universidade Estadual do Ceará, campus Itaperi. Esse acampamento 

constitui etapa preparatória para o segundo acampamento nacional do movimento, realizado em abril de 2014 na 

cidade de Cotia (SP).  
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Nossa pesquisa funda-se na dialética do pesquisar/participar (BRANDÃO, 1981).  

Nossa inserção social, experiências individual e coletiva condicionam a visão de homem e de 

sociedade. Constituem nosso ponto de vista e o modo como interagimos com a realidade 

investigada. Em suma, a intencionalidade dos atos, a finalidade da pesquisa, a escolha dos 

instrumentos metodológicos utilizados são determinadas a partir de nossa relação de inserção 

no mundo.  

As modalidades participativas de investigação social (investigação participativa ou 

pesquisa participante) surgem do ponto de vista conceitual e metodológico no início dos anos 

1980, quando parte dos países latino-americanos enfrentavam regimes políticos ditatoriais 

acompanhados por um modelo de desenvolvimento excludente no que diz respeito à 

participação política, e concentrador do ponto de vista econômico (GAJARDO, 1987, p. 39). 

Nesse contexto se desenvolvem experiências de investigações participativas vinculadas a 

esforços de intelectuais engajados em formular um novo paradigma nas ciências sociais, 

vinculadas diretamente a práticas político-sociais.   

Segundo Demo, a opção metodológica condizente com os princípios investigativos da 

pesquisa participante é a dialética porque 

[...] assume o contexto histórico, privilegia a apreensão e o tratamento dos 

conflitos sociais, propugna a transição histórica e acredita no fator humano 

como capaz de interferir em condições objetivas dadas (DEMO, 1987, p. 

129).   

 

 A metodologia da pesquisa participante/militante (BRANDÃO, 1981) parte do 

pressuposto de que os grupos e movimentos sociais, sujeitos da realidade que pretendemos 

compreender, não são simples objetos concebidos a partir de categorias abstratas, mas sujeitos 

conscientes de sua prática, “[...] sujeitos tanto do ato de conhecer de que têm sido objetos 

quanto do trabalho de transformar o mundo que os transformou em objetos” (BRANDÃO, 

1981, p. 11). Dessa forma, pesquisador e pesquisado são sujeitos agentes de um mesmo 

trabalho comum, apesar das situações e dos diferentes papéis que assumem no desenvolver da 

pesquisa.   

Essa concepção de participação ultrapassa a ideia mais tradicional de observação 

participante dos estudos antropológicos. Trata-se de uma investigação participativa de cunho 

dialético-popular que nega criticamente a política da neutralidade científica e pauta a criação 

de novas relações com o objeto/sujeito investigado, relações que não se intimidam ao trazer o 

compromisso político do agente-pesquisador com a realidade/grupo pesquisado. Há nessa 

perspectiva uma dupla postura do agente-pesquisador, ao mesmo tempo crítico atento às 

contradições e limitações existentes nas experiências investigadas e participante ativo.  
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Numa perspectiva que se aproxima da adotada neste estudo, embora conserve 

diferenças importantes, Rosiska e Miguel Darcy de Oliveira (1981) apresentam também uma 

modalidade de pesquisa-ação, condizente com a investigação do fazer político de grupos ou 

realidades que desafiam o consenso da ordem sociocultural e poder político estabelecido. 

Nela, o objetivo do agente-pesquisador é colocar as ferramentas científicas e políticas de que 

dispõem a serviço do movimento social com que está comprometido (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 1981, p. 26).  

Os traços metodológicos fundamentais da pesquisa participante/militante enquanto 

método de aproximação, estudo e compreensão do movimento ou realidade investigada são: 

1) opção crítica e política de análise; 2) a união entre teoria e prática; e 3) o envolvimento 

com o grupo, movimento ou realidade investigada. Sobre este último ponto, é preciso dizer 

que a identificação político-ideológica com o movimento social investigado não relega para o 

segundo plano as exigências do conhecimento científico. Não remete ao abandono dos fatos 

objetivos em detrimento do subjetivismo.    

No que se refere à “natureza” de nossa investigação, os aportes metodológicos de 

nosso estudo possibilitam a sincronização permanente entre reflexão e ação no trabalho de 

campo (BORDA, 1981, p. 55), principalmente nas questões que dizem respeito ao papel de 

pesquisador e o envolvimento com o movimento pesquisado. Partimos do pressuposto de que 

a ciência é um produto cultural do intelecto humano; logo, corresponde a necessidades 

coletivas simbólicas e concretas, bem como a interesses específicos de classes situados 

historicamente (BORDA, 1981, p. 44).  

A participação na pesquisa/militância ocorre a partir do envolvimento do agente-

pesquisador com os sujeitos coletivos que em sua luta cotidiana questionam a organização 

social dominante e inventam novos contextos de vida, de trabalho e produção humana 

coletiva (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1981, p. 21). Sob certo aspecto, esse método de pesquisar-

participar se constitui como uma ferramenta de transformação e fortalecimento da luta política 

desses sujeitos.  

Essa perspectiva problematiza tanto o sentido da inserção e intervenção do 

pesquisador/militante na realidade investigada quanto a compreensão, por parte do 

grupo/movimento pesquisado, dos motivos que levaram a essa inserção e o alcance dessa 

intervenção. O pesquisador não pode prescindir da utilização das ferramentas críticas de que 

dispõe e se converter em mais um simples militante que obstinadamente segue a pauta do 

grupo. Por isso, tivemos o cuidado de especificar nosso papel de pesquisador/militante, bem 
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como a contribuição que podemos oferecer sem, contudo, cair no “basismo” ou no ativismo 

vulgar (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1981, p. 28).  

Nossa pesquisa se debruça sobre a dinâmica das ações coletivas do Levante Popular da 

Juventude na perspectiva de compreender sua atuação na cena sociopolítica e cultural, mais 

especificamente no município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Interessa-

nos entender como o movimento responde aos desafios políticos organizativos da juventude 

de hoje. Para tanto, atentamos para sua prática militante com vistas a apreender a rede de 

relações sociais, de significados e de conflitos que imprimem um dinamismo permanente a 

sua ação enquanto sujeito coletivo juvenil, e ainda a explorar as contradições que abrem 

caminho para as rupturas e inovações.  

Isso exige certa distância crítica com relação à realidade e ação política cotidiana do 

movimento, uma vez que a inserção da pesquisadora na realidade e proximidade com o sujeito 

investigado traz a tensão permanente entre o risco de identificação desmedida e a necessidade 

de manter um recuo que permita a reflexão crítica e aguda sobre a experiência em curso. 

Deparamo-nos na pesquisa com o desafio de “[...] alcançar uma síntese entre o militante e o 

cientista social, entre o observador e o participante, sem sacrificar nenhum polo desta relação” 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1981, p. 28).  

 

Itinerário metodológico e estrutura dos capítulos  

 

O processo investigativo desse estudo funda-se na utilização sistemática das técnicas 

de pesquisa participante a partir: 1) da experiência de participação em espaços, ações 

coletivas e atividades nacionais e estaduais (CE e RN), de intervenção e de formação, bem 

como utilização de registros de observação e relatoria de reuniões e encontros do Levante 

Popular da Juventude na cidade de Natal/RN, no período de outubro de 2014 a abril de 2015; 

2) da análise de documentos internos como circulares informativas, convocatórias nacionais e 

estaduais de campanhas e atividades de agendas específicas e, em função da proximidade com 

o movimento, de relatórios de plenárias, sínteses de encontros e atividades de formação 

(oficinas) realizadas pelas frentes, setores e células nos níveis estadual e municipal, textos de 

análise conjuntural e político-estratégica do movimento. 
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Recorremos ainda à “carta-compromisso” do movimento, elaborada no 1º 

acampamento
2
,  realizado no ano de 2012 na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) entre 01 e 05 

de fevereiro e atualizada durante o segundo acampamento nacional, em Cotia (SP) de 17 a 21 

de abril de 2014.  O material analisado
3
 compreende aproximadamente o período entre 

meados do ano de 2012 e início de 2015.  

Constam nesse material sistematizações e relatórios de reuniões do LPJ-Ceará 

elaborados pela pesquisadora, referentes ao período em que atuou em uma célula territorial na 

região metropolitana da capital, Fortaleza, por pouco mais de dois anos. Por fim, realizamos 

uma dinâmica de grupo focal/de discussão com nove jovens militantes (três homens e seis 

mulheres) na cidade de Natal/RN, no bairro de Pitimbu. Esta ocorreu nos momentos finais da 

reunião da operativa municipal do movimento, na data de 25 de outubro de 2015. A dinâmica 

realizada nos ajudou a compreender o ponto de vista dos sujeitos militantes acerca de suas 

experiências de participação no movimento, do significado de estar organizado e do alcance 

do discurso na construção do movimento.  

 Iniciamos a dinâmica de grupo focal com um diálogo sobre os valores e conceitos 

fundantes da prática e norteadora do discurso da militância do Levante. Com isso dispomos de 

treze (13) tarjetas (todas viradas para o chão, de modo a não revelar ainda o que estava 

escrito) com palavras-chave cuja recorrência no discurso foi constatada ao longo da pesquisa 

– no sentido de construção de um universo semântico comum e compartilhado. As palavras-

chave são: projeto popular, campo popular, movimento popular, luta, organização, identidade, 

tarefa, classe, trabalhador/a, militância, participação, ousadia/disciplina e construção coletiva. 

Dispostos em um círculo, cada jovem militante foi orientado a pegar uma tarjeta; depois da 

primeira rodada, três jovens escolhidos aleatoriamente repetiram essa ação. No círculo, cada 

jovem mostra que palavra tirou e em seguida fala (a partir de sua experiência de inserção no 

movimento) sobre o significado dela para o Levante. A dinâmica teve duração de 

aproximadamente uma hora, foi gravada em áudio e transcrita pela pesquisadora.   

                                                 
2
 “Carta compromisso do Levante Popular da Juventude” 

(<http://levantepopulardajuventude.blogspot.com.br/2012/02/carta-compromisso-do-levante-popular-da.html>, 

acesso em 29 jan. 2016). 
3
 Foram analisados trinta e dois documentos. Alguns exemplos: Circular 01/2015 – Seminário Nacional da 

Frente Territorial; Circular 02/2014 - Seminário de Formação Política “Ernesto Che Guevara”; Circular 13/2014 

– Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político; I Caderno de Debates 

Preparatório para o II Acampamento Nacional do LPJ – março de 2014; Circular 15/2013 – 

INTERNACIONALISMO; Circular 16/2014 – 2º Curso Nacional de Comunicadores do Levante e Circular 

20/2014 – Atuação Setor de Diversidade; Síntese Política da Coordenação Nacional (CN) Levante Popular da 

Juventude – 23 a 26 de Abril de 2015; dentre outros.   
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Utilizamos a técnica de grupo focal, a partir da dinâmica realizada, como fonte 

complementar de dados, associada às técnicas de observação e pesquisa participante com o 

intuito de aprofundar a compreensão acerca de nosso objeto. Essa técnica contribuiu para um 

dos propósitos metodológicos traçados na pesquisa, que é criar condições para que os 

participantes, jovens militantes, exerçam um papel ativo nos processos de produção de 

conhecimento. Esse processo interativo possibilitou a coleta de material discursivo a partir da 

participação ativa dos membros no grupo de discussão. Nesse sentido, foi crucial para a 

apreensão dos sentidos das experiências de participação da juventude organizada no LPJ na 

cidade de Natal/RN.  

O fundamento da realização de grupos focais/de discussão justifica-se pelo interesse 

em aprofundar as interações e a partilha de ideias possibilitadas pelas discussões intragrupais 

que fazem emergir com maior facilidade a diversidade de pontos de vistas. Espera-se que os 

participantes do grupo de discussão tragam elementos de vivência com o movimento a partir 

de suas experiências cotidianas. Interessa-nos através dessa técnica coletiva, de discussão 

entre os membros do grupo, apreender conceitos e sentidos de experiências de participação 

militante.  

Metodologicamente recorremos ainda à construção de “tipos-opostos”, uma técnica de 

contraste de objetos sugerida por Charles Wright Mills (1969) para facilitar a caracterização 

do objeto de estudo. Assim, no capítulo II discorremos sobre os espaços, as formas e 

experiências passadas de participação política da juventude organizada/militante no Brasil, no 

período da pré-ditadura e dos governos autoritários (1964-1984), contrastando-os com os 

novos espaços, sentidos e experiências de atuação política das juventudes de hoje. Trata-se de 

delinear os elementos essenciais do cenário sociopolítico, econômico e cultural de 

determinado tempo histórico, para então obter um retrato do contexto presente analisado 

(GOHN, 2014a, p. 08). 

Analisamos o contexto de constituição de novos sujeitos coletivos juvenis e das 

mudanças que ocorreram nas ações coletivas dos movimentos sociais e populares na América 

Latina e no Brasil. Nesse sentido, apontamos para os elementos de uma nova cultura de 

participação, de práticas que se fazem e refazem presentes na ação coletiva do LPJ. Não há 

uma ruptura definitiva entre os antigos e novos espaços, formas e experiências de participação 

política, mas um deslocamento ou mesmo uma ressignificação de sentidos que, direta ou 

indiretamente, permitem o diálogo entre as formas/experiências (antigas e novas) de atuar da 

juventude. Nesse cenário a juventude organizada no LPJ traz a perspectiva de mudanças 
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estruturais, mas também emerge nesse novo cenário com novas motivações e 

individualidades. 

Novos conflitos e experiências de organização gerados pelas mudanças decorrentes da 

globalização (em suas muitas faces) nas últimas décadas do século XX configuram a realidade 

dos movimentos sociais e populares hoje. José Medica Echevarría nos fala que é preciso 

estudar as diferentes juventudes em função da sociedade global (ECHEVARRÍA, 1968, p. 

180). Independentemente da maneira como a interpretamos, a categoria juventude está 

inserida no campo mais amplo do processo histórico, seja ela tratada como um aglomerado 

estatístico, um grupo social específico ou uma estrutura permanente da vida (ECHEVARRÍA, 

1968, p. 184). Os novos espaços e experiências de participação dos movimentos juvenis 

situam-se em um contexto sociopolítico e cultural globalizado, de mudanças nas formas de 

mobilidade humana, da intensidade e dinâmica cada vez mais célere das trocas e das 

convivências culturais (HOBSBAWM, 2008). Nesse cenário assistimos a transformação ou a 

conciliação de pautas políticas estruturais em políticas identitárias focalizadas, orientadas para 

grupos sociais específicos.   

Charles Wright Mills (1969, p. 242), com vistas à compreensão das relações 

complexas que ocorrem entre biografia e a história, aponta a necessidade de compreensão da 

estrutura e da tendência, do condicionamento e dos sentidos das instituições de nosso tempo, a 

partir da problemática que envolve tanto a biografia dos indivíduos como as tramas do 

desenvolvimento histórico das sociedades. É necessário “[...] analisar a relação dos fatos 

menores com os grandes acontecimentos (MILLS, 1969, p. 241)”. A compreensão da 

dinâmica global, dos fatos e acontecimentos da estrutura, é fundamental para a apreensão das 

transformações das experiências e sentidos da participação dos sujeitos coletivos juvenis no 

Brasil de hoje. 

A perspectiva da totalidade e da processualidade na compreensão da dinâmica dos 

fatos e acontecimentos da estrutura é fundamental para a apreensão das transformações dos 

espaços e sentidos da participação dos sujeitos coletivos juvenis hoje. A análise da realidade 

histórica (HOBSBAWM, 2002, 2008) e a imaginação investigativa nos permitem passar de 

uma perspectiva ou realidade à outra e ter uma percepção mais ampla da sociedade sem, 

contudo, esquecermo-nos das partes (ou realidades) que a integram (MILLS, 1969, p. 241-

242). 

Trata-se de verificar e compreender a influência mútua entre nosso objeto (recorte na 

realidade) e a estrutura. Perceber os aspectos particulares imbricados em um todo mais amplo 

de fatos e acontecimentos é entender que a problemática da participação política das 
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juventudes hoje reflete uma configuração política maior, sem desconsiderar os modelos e as 

referências organizativas herdadas do passado. É preciso considerar ainda o conjunto das 

transformações socioeconômicas e político-culturais que influenciaram as mudanças de focos 

e formas de atuação das ações dos movimentos sociais e outros atores coletivos na América 

Latina e no mundo. 

O segundo capítulo traz ainda uma discussão sobre as transformações ocorridas nas 

formas de atuação das juventudes organizadas – diversificação das pautas, dos espaços de 

sociabilidade política – pensando as gerações da ditadura, passando pela geração dos anos 

1980 e 1990, até a juventude militante de hoje. Ocorreram mudanças significativas no 

contexto sociopolítico e culturalmente globalizado, a partir do surgimento de atores distintos 

daqueles outrora consagrados, como a juventude militante dos partidos comunistas e do 

movimento estudantil. Elegendo como eixo sintetizador a dinâmica da produção da realidade 

humana, a proposta é discutir as novas produções, formas e experiência de participação na 

perspectiva do residual e do emergente, conforme Raymond Williams.  

No terceiro capítulo discorremos, a partir do que constatamos no decorrer da 

investigação, sobre as possibilidades sociopolíticas transformadoras presentes nas ações 

coletivas da juventude militante/organizada hoje, com destaque para a atuação do Levante 

Popular da Juventude. Apresentamos como o movimento responde aos desafios culturais e 

político-organizativos postos e; com isso, problematizamos as análises que apontam, no caso 

brasileiro: 1) para a apatia política como marca geracional da juventude de hoje; 2) para os 

diagnósticos recentes que associam a juventude, de forma muitas vezes generalizada, a formas 

e experiências de participação mais espontâneas, sem direcionamento e pautas políticas 

definidas. Trata-se de certa ênfase no jovem ativista em detrimento do militante.  
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CAPÍTULO I: SITUANDO O OBJETO E OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA 

PESQUISA 

 

1.1 A juventude enquanto categoria sociológica e sua relação com o campo de atuação 

dos movimentos sociais 

 

Na modernidade a categorização dos indivíduos em grupos de idade ocorre em função 

dos papéis sociais atribuídos a partir de sua referência cronológica, fato que é construído e 

acordado pela sociedade. Neste estudo concebemos a juventude como uma categoria social, 

pois a definimos para além dos limites etários e das faixas de idade estritamente delimitados. 

Enquanto categoria social, a juventude é uma situação social e uma representação 

sociocultural criada por determinada sociedade e pelos próprios sujeitos jovens para justificar 

e significar comportamentos, condutas e atitudes (GROPPO; ZAIDAN FILHO; MACHADO, 

2000, p. 08). Como categoria de análise sociológica a juventude evidencia a impossibilidade 

de utilização de uma concepção estática e homogeneizada. Os grupos juvenis constituem um 

conjunto heterogêneo que experienciam de diferentes maneiras oportunidades, possibilidades, 

dificuldades e poder nas sociedades.   

De cada realidade e recorte sociocultural surgem subcategorias de indivíduos e grupos 

juvenis com identidades, símbolos, comportamentos e visão de mundo própria. A juventude é, 

por definição, uma construção social, uma produção de determinada sociedade gerada a partir 

das múltiplas formas por ela vislumbradas sobre os sujeitos jovens. Nessa produção, é preciso 

considerar diversos fatores que concorrem para a definição de juventude para tal sociedade, 

tais como estereótipos, momentos históricos e diferentes posições de classe, situações de 

gênero, etnia, grupo etc. (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007, p. 21). Cada juventude 

(periférica, de classe média, trabalhadora etc.) concebe ou reinterpreta a sua própria maneira o 

significado “ser jovem”, em contraste tanto com outros grupos etários quanto com em relação 

a outras experiências de juventude.   

A juventude é uma situação social vivida de maneira diversa na realidade cotidiana 

dos grupos juvenis em função da combinação com outras situações sociais, como a de classe. 

Luís Antônio Groppo descreve os processos mais gerais da construção da juventude na 

modernidade e suas contradições e aponta para o fato de que, inicialmente, a juventude foi 

vivida pela burguesia e aristocracia, para só depois se tornar um direito conquistado pelas 

classes trabalhadoras. Enquanto representação idealmente construída na e pela modernidade, 

temos uma concepção de juventude urbana, branca, ocidental, masculina (GROPPO, 2000, 
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p.16). Para o autor, “[...] a juventude típica do século XX, a juventude “rebelde sem causa”, 

radical ou delinquente, é, primordialmente, uma imagem baseada nos jovens das chamadas 

novas classes médias” (GROPPO, 2000, p. 16).    

Outras construções de juventude – não ocidentais, negras, mestiças, rurais e femininas, 

não legitimadas pelas práticas e discursos das instituições oficiais, liberal-burguesas e 

capitalistas – surgem em contraponto ao ideal de juventude da modernidade burguesa, 

juventudes que forjaram para si mesmas representações, construíram relações sociais 

concretas e distintas do padrão típico ou ideal do “ser jovem” na época. O direito à juventude 

chega mais tardiamente para as juventudes das classes operárias e segmentos sociais 

marginalizados, fato que levou essas juventudes a criar, no decorrer do século XIX e 

principalmente no século XX, identidades juvenis a partir do reconhecimento e explicitação 

de suas diferenças e singularidades (GROPPO, 2000, p. 17-18).     

O projeto social disciplinador da modernidade desencantada e ocidentalizante, no 

sentido weberiano, liberal ou mesmo socialista, não constrói somente representações sobre a 

juventude e o individuo jovem. Constrói também juventudes de fato, imbricadas e 

influenciadas pela configuração mais ampla da realidade em que vivem e motivadas pelas 

suas contradições. Temos com isso o advento de experiências juvenis disciplinadas ou 

revolucionárias e radicais, agitadoras ou consumidoras (GROPPO, 2000, p. 277).  

Juventude, do ponto de vista do grupo etário, é o segmento da população que se 

encontra na faixa que vai dos 15 aos 29 anos
4
. No Brasil, esse enquadramento etário facilita a 

realização de comparações que analisam dados regionais, temporais e elementos 

socioeconômicos que se refiram à caracterização das juventudes. No entanto, quando se trata 

de um estudo que objetiva construir uma análise qualitativa do tema, a realidade demonstra 

que o critério da faixa etária não permite homogeneizar ou apreender as manifestações 

socioculturais presentes no comportamento juvenil, tampouco as relações que a sociedade 

estabelece com seus indivíduos jovens.  

Como já apresentado, além das dimensões estruturais, essas manifestações são 

estimuladas por diferentes processos sociais e outros recortes identitários. O que é possível 

supor, preservando-se a diversidade de realidades e os condicionamentos sociais em que 

vivem os sujeitos, é que existam “experiências geracionais comuns”, conforme aponta a 

antropóloga Regina Novais (1998, p. 27).  

                                                 
4
 No Brasil, algumas instituições de pesquisa, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), consideram jovens, dentro de perspectivas demográficas, os 

indivíduos de 15 a 24 anos.  
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Relativizado o alcance da unidade de geração, concordamos que indivíduos de um 

mesmo grupo etário possam construir diferentes interpretações para experiências comuns de 

acontecimentos históricos e transformações sociais. No entanto, reconhecemos também que as 

experiências geracionais, no sentido trazido por Regina Novais (1998), constituem realidades 

sociais importantes que não podem ser desprezadas para o entendimento da dinâmica e 

dilemas das experiências juvenis. Nesse sentido podemos falar, por exemplo, de experiências 

comuns de negação de direitos. Parte considerável da juventude brasileira não exerce 

plenamente sua cidadania, não tem acesso a direitos e prerrogativas cidadãs básicas – 

inclusive, ao direito fundamental à vida, se pensarmos no extermínio sistemático da juventude 

negra e periférica das capitais brasileiras
5
. 

Karl Mannheim (1968, p. 70) também reflete sobre a juventude na modernidade, 

concebendo-a a partir da relação de reciprocidade com a sociedade, e questiona sobre a 

contribuição que se espera dos jovens. Para o autor, essa reciprocidade constitui uma força 

social de transformação da modernidade que não pode ser menosprezada pela sociologia da 

juventude. No contexto da sociedade global, na qual se espera que o jovem ofereça 

contribuição, a relação entre sociedade e grupo social/etário se torna problemática numa 

realidade onde a ideologia neoliberal orienta sua atenção somente para o individuo, 

negligenciando o ambiente concreto e complexo das relações entre este e a sociedade, e entre 

esta e os grupos de identidades.  

Para Mannheim, a juventude representa os recursos latentes que toda e qualquer 

sociedade dispõe e de cuja mobilização depende sua vitalidade (MANNHEIM, 1968, p. 71). 

Em sua análise, a função sociológica da juventude na modernidade ocorre a partir de uma 

relação de reciprocidade com a sociedade e está relacionada com a manutenção da vitalidade 

das instituições sociais. A juventude é, sob esse ponto de vista, intermediária de 

transformações, um agente revigorante que constitui um tipo de “reserva social” necessária 

para a revitalização das instituições. Ela é um elemento necessário ao ajustamento da 

sociedade a novas dinâmicas, a situações em rápida transformação.   

A juventude enquanto reserva latente precisa ser mobilizada e integrada à sociedade 

para se transformar em função (MANNHEIM, p. 72-73). Depende da estrutura social da 

sociedade que essa reserva seja ou não mobilizada e integrada numa função histórica. Para 

                                                 
5
 O relatório anual “Estado dos Direitos Humanos no Mundo”, referente ao ano de 2014 e início de 2015, 

elaborado pela Anistia Internacional, apresenta quadro com a alta taxa de homicídios do Brasil, que acomete, 

sobretudo, jovens negros moradores de periferias (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015). A Anistia 

Internacional lançou, em 2014, a campanha “Jovem Negro Vivo”. O projeto traz dados alarmantes: das 56 mil 

pessoas assassinadas no Brasil em 2012, 30 mil tem entre 15 e 29 anos. Destes, 77% são negros. 
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Mannheim, o papel de destaque dado aos jovens nos processos de transformação acontece 

porque a juventude não está completamente integrada à ordem social vigente. Ao sair da 

infância e da dependência da dominação familiar, o jovem entra em contato de maneira mais 

plena com a comunidade e outras esferas da vida pública. É nessa fase da vida que o jovem é 

confrontado pela primeira vez com um conjunto de valorizações antagônicas:  

Sociologicamente [o jovem] penetra num mundo em que os hábitos, 

costumes e sistemas de valores são diferentes dos que até aí conhecera. O 

que para ele é uma novidade diferenciadora, para o adulto é algo com que já 

está habituado e aceita com naturalidade. Por isso, essa penetração vinda de 

fora torna a juventude especialmente apta a solidarizar-se com movimentos 

sociais dinâmicos que, por razões bem diferentes das suas, estão insatisfeitos 

com o estado de coisas existentes (MANNHEIM, 1968, p. 75).  

 

Otávio Ianni questiona a análise de Mannheim no diz respeito ao “fator especial” que 

faz do jovem um elemento fundamental para a gestação do novo em uma sociedade. 

Mannheim parte, segundo Ianni, do pressuposto de que o jovem vem de fora dos conflitos da 

sociedade moderna; logo, se encontra alheio aos interesses econômicos ou político-

ideológicos. Nesse sentido, o sociólogo brasileiro avalia que “[...] a relativa desvinculação do 

jovem em face da ordem estabelecida é um aspecto útil à compreensão do comportamento 

radical da juventude. Mas a interpretação é insatisfatória, quando pretende reduzir-se a 

descrição funcionalista desta desvinculação (IANNI, 1968, p. 232)”.  

Todos os indivíduos, e não apenas os jovens, argumenta Ianni, possuem faculdades 

criadoras e inventivas que se manifestam no campo da produção/reprodução da vida, 

enriquecendo e modificando a sociedade e ele próprio. O que torna uma ação revolucionária 

são as condições estruturais de sua realização e os significados que os próprios agentes 

vislumbram ao realizá-la. Otávio Ianni (1968, p. 225) aponta ainda a profundidade das 

transformações nas condições de vida dos grupos sociais no capitalismo em face da sociedade 

global. Segundo ele, é nesse contexto socioestrutural que a juventude se torna elemento 

fundamental dos movimentos sociais, sejam estes de orientação ideológica de esquerda ou de 

direita. 

 José Medica Echevarría afirma que a questão da juventude durante muito tempo foi 

abordada sob a ótica do problema, seja na literatura sociológica ou psicológica, concebida 

enquanto sujeito “naturalmente” mais suscetível a problemas ou constituindo ele mesmo um 

problema dentro da estrutura social (ECHEVARRÍA, 1968, p. 183). Echevarría formula suas 

análises fundamentadas no reconhecimento de que a juventude não pode ser compreendida 

sem considerar a estrutura geral da sociedade, pois suas formas de condutas e 

comportamentos são excelentes indicadores de uma integração social maior ou menor. Este 
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autor problematiza a condição juvenil no contexto de países industriais e também em 

desenvolvimento, apostando numa análise ampla e numa hipótese geral para compreensão das 

semelhanças de condutas das juventudes em ambos os contextos (ECHEVARRÍA, 1968, p. 

185).   

O capitalismo afeta profundamente as condições de vida dos grupos sociais e faz da 

juventude elemento fundamental nas lutas cotidianas dos movimentos sociais, sejam 

orientados para a esquerda ou a direita da ideologia política (IANNI, 1968, p. 225). Para 

Otávio Ianni (1968), a singularidade do comportamento político do jovem abre possibilidades 

para uma interpretação globalizadora. Em função das contradições das sociedades capitalistas, 

estruturadas a partir de uma democracia legal/procedimental, o processo de incorporação dos 

grupos etários nem sempre ocorre de forma automática ou espontânea. Isso reflete no fato de 

jovens das diversas camadas sociais desenvolverem atuações políticas geralmente 

incompatíveis com os interesses de sua classe.  

A incorporação de tais grupos se realiza por meio de mecanismos complexos que nem 

sempre agregam plenamente o indivíduo. Por isso o jovem se encontra “desvinculado” ou em 

processo de ajustamento com relação às polarizações de interesses de sua classe, fato que 

pode muitas vezes levá-lo a se aproximar de ideologias políticas contraditórias com a 

preservação da conjuntura atual, desenvolvendo então o comportamento radical: “Na maior 

parte dos casos, esse comportamento é o produto de uma consciência peculiar da condição 

social do próprio jovem, da sua situação de classe e da sociedade global” (IANNI, 1968, p. 

226). Assim, a formação de uma consciência singular que torna o jovem um indivíduo 

político ativo se explica em parte pelos processos que envolvem os fundamentos dos 

comportamentos divergentes do jovem numa estrutura de classe.  

Diferentes formas de “desajustamento” social encontram-se certamente ligadas a uma 

origem comum quando se trata da ação política. A inteligibilidade dos processos de 

participação política da juventude, concebidos enquanto fenômeno singular, está atrelada à 

compreensão histórico-estrutural da sociedade. O inconformismo juvenil é um produto 

possível do modo pelo qual a pessoa globaliza a situação social, pois, no momento em que o 

jovem ingressa na sociedade mais ampla (sai do seio estritamente familiar), descortina 

condições e possibilidades de existência que o tornam consciente tanto das condições reais 

quanto das emergentes (IANNI, 1968, p. 228). 

A organização do comportamento radical ocorre, nessa perspectiva, numa relação de 

negatividade que se estabelece com a realidade presente. Há um momento da trajetória do 

jovem em que ele é inserido em grupos sociais mais dinâmicos, amplos e diversificados, o 



27 

 

que possibilita a criação das condições reais para a emergência de outras feições da 

consciência social (IANNI, 1968, p. 229). O radicalismo político comum entre jovens de 

diferentes contextos é a manifestação de um tipo peculiar de consciência histórico-social 

desenvolvida pelo jovem em condições situadas e determinadas. Nas palavras de Ianni, 

[...] exprime a apreensão, pela consciência, dos primeiros sintomas da 

própria alienação, que se manifesta já no próprio lar no interior da família 

onde se organiza e se condensa a práxis dos primeiros anos da vida da 

pessoa, exprimem-se evidências iniciais de contradições insuportáveis 

(IANNI, 1968, p. 230). 

 

A inserção do jovem em outros grupos sociais mais amplos estrutura a consciência de 

uma situação paradoxal e insuportável. Isso porque os processos de socialização a que se 

submete nem sempre conseguem responder satisfatoriamente os componentes controversos do 

sistema sociocultural. O comportamento político de jovens radicais ilustra esse processo 

complexo que opera em determinadas fases da vida desse sujeito. No momento em que a 

consciência das contradições inerentes à situação se estrutura, o jovem canaliza politicamente 

a sua ação, transformando-se em agente dinâmico da história (o agente revigorante de 

Mannheim). O jovem radical é um produto do sistema sociopolítico e cultural no qual se 

encontra imerso (IANNI, 1968). A ação político-radical do jovem é produzida no momento 

em que descobre que seu comportamento é tolhido, prejudicado e muitas vezes deformado 

institucionalmente.  

Em meio às contradições e as condições reais de ação, o jovem vislumbra tanto as 

contradições estruturais do sistema como as alternativas concretas apresentadas a sua 

consciência. Não esqueçamos que o processo de socialização é contínuo e atuante, sendo 

estruturado de acordo com as exigências atuais da sociedade. Dessa forma, os indivíduos são 

levados a se ajustarem aos padrões e normas vigentes, desenvolvendo atitudes e opiniões 

políticas condizentes com as necessidades da sua nova situação (IANNI, 1968, p. 240).  

Este trabalho se funda em uma compreensão histórico-estrutural da juventude, não 

desvincula o jovem do universo sociocultural e político que afeta a consciência da situação da 

pessoa, da classe social e da sociedade global. Nessa dimensão é que ocorre a vinculação 

necessária e real entre a biografia e a história. O caráter fundamental do comportamento social 

juvenil deve ser investigado a partir de sua inserção na estrutura global, na apreensão das 

significações principais da condição dos jovens na sociedade capitalista. Quando Ianni 

concebe a consciência de alienação como elemento básico para o desenvolvimento do 

comportamento político-radical do jovem, focaliza todas as dimensões básicas das atuações 

do jovem inconformado: “A consciência da alienação é, nesse sentido, um processo 
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complexo, sintetizador, que alcança todos aos níveis fundamentais da manifestação da 

personalidade” (IANNI, 1968, p. 241).    

Juventude e sociedade capitalista se encontram intrinsecamente vinculados, são frutos 

da modernidade. Há uma relação dupla de confronto e cumplicidade entre elas, na perspectiva 

de assimilação e reprodução de valores capitalistas, mas também de sua negação em alguns 

aspectos. As experiências das juventudes no âmbito das práticas socioculturais perpassam 

valores e princípios capitalistas muitas vezes levados ao extremo por grupos de sociabilidade 

juvenil, como consumo, o desenraizamento e assim por diante (GROPPO, 2000, p. 284-285).  

Juventude e capitalismo movem-se no terreno comum da produção da vida e das 

práticas socioculturais. As práticas de oposição e resistência aos valores da organização da 

sociedade capitalista pela juventude se articulam no terreno comum da cultura, fruto da 

modernidade capitalista (SAID, 1995, p. 322-338). A apropriação perversa do significado de 

“ser jovem” hoje pela sociedade de consumo é um exemplo disso.  A “juvenilização” substitui 

o sentido da vivência e experiência juvenis em si, passando a se identificar com valores de 

bem-viver e de consumo. Essa juvenilização da vida cotidiana se associa à aparência dos 

clientes da cultura de mercado e retira da representação juvenil elementos de rebeldia e 

inconformismo (GROPPO, 2000, p. 284-285).   

Em um trabalho recente, Maria da Glória Gohn (2014a) reflete sobre a juventude e sua 

relação com a sociologia dos movimentos sociais hoje, no Brasil e em outras partes do 

mundo. Em linhas gerais, ela questiona sobre quem são os jovens que entram em cena nos 

movimentos e protestos públicos atuais, que forma de associativismo eles se propõem a 

construir e quais são suas demandas (GOHN, 2014a, p. 12). A autora parte da premissa de que 

se trata de um novo momento e da emergência de um novo modelo de “associativismo” 

juvenil, diferente tanto dos movimentos da década de 1960 quanto de movimentos 

altermundialistas da década de 1990. A esse respeito, ela identifica diferenças de repertórios, 

agenda política, formas de comunicação, construção de identidades, pertencimento de classe e 

sociocultural e, principalmente, a forma como concebem e se relacionam com sujeitos 

políticos mais tradicionais como os partidos e os sindicatos (GOHN, 2014a, p. 12).  

André Singer, em artigo publicado em outubro de 2013, analisa a composição social e 

as ideologias presentes nas ruas do que ele chama de “acontecimentos de junho” no Brasil, 

negando- se a definir como jornadas, no que diz respeito ao significado, a dimensão de classe 

e a supostas semelhanças com as jornadas de junho de 1848 na França. Apesar da dimensão 

dos protestos em pelo menos dez capitais brasileiras e da mobilização de milhões de pessoas 

que foram às ruas, o alicerce fundamental da ordem social capitalista não foi questionado. 
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Para Singer, as relações de classe e a propriedade privada não estiveram diretamente no centro 

das manifestações; tampouco houve clareza do que se queria ao pautar mudanças nas regras 

do jogo político democrático. Quanto ao caráter de classe, diferente da insurreição proletária 

de 1848 na França, em junho de 2013 no Brasil “[...] ninguém seriamente imaginou que está 

em curso uma tentativa de revolução” (SINGER, 2013, p. 24). 

A hipótese levantada pelo autor é a de que junho de 2013 expressou ao mesmo tempo 

a insatisfação de uma classe média tradicional com alguns aspectos da realidade nacional e os 

sentimentos e atitudes de revolta de um “novo proletariado” jovem que, apesar da situação de 

emprego, sofre com suas condições como baixa remuneração, rotatividade de postos e más 

condições de trabalho. A heterogeneidade das manifestações permitiu que diferentes 

ideologias se cruzassem e disputassem os sentidos das ruas, de ecossocialistas a impulsos 

fascistas, e diversas gradações, tanto reformistas quanto liberalistas (SINGER, 2013, p. 32).  

A análise do autor, baseada em entrevistas realizadas por institutos de pesquisa nas 

capitais brasileiras que tiveram maior mobilização nas ruas, apontou que o perfil e a posição 

ideológica dos manifestantes são de centro. Ficou caracterizado um grande centro ampliado 

tanto como centro-esquerda quanto como centro-direita. Segundo Singer, “[...] esquerda e 

direita se encontraram no centro ao se cruzarem, em sentidos opostos, nas avenidas do país” 

(SINGER, 2013, p. 38). No auge das manifestações, diversas ideologias se encontraram nas 

ruas; apesar da “expulsão” da esquerda social, ela lá permaneceu representando uma parte 

significativa dos protestos, embora não majoritária. Essa esquerda não orientou 

ideologicamente a direção das manifestações, tampouco conseguiu ser “porta-voz” das 

indignações da rua. A direita era bem menor do que pareceu nas primeiras impressões, e o 

centro, por sua vez, predominou do ponto de visa não só numérico, mas também cultural 

(SINGER, 2013, p. 40).    

A esta pesquisa interessa indagar, no caso brasileiro, sobre o potencial de contestação 

política e alcance dessas ações coletivas e seus agentes jovens, bem como seu caráter de 

classe. O cenário global apresenta novas dinâmicas dos movimentos e nos leva à questão, 

também posta por Maria da Glória Gohn (2014a), de saber se essas ações coletivas constituem 

movimentos socais ou somente protestos episódicos, contestações ocasionais que em pouco 

tempo se diluirão. As marchas, ocupações e manifestações, protestos públicos protagonizados 

por jovens, constituem desde o final do século XIX estratégias dos sujeitos políticos coletivos 

organizados que retornam à cena política globalizada hoje como aspectos, elementos residuais 

significativos de formas socioculturais de mobilização e organização passadas (WILLIAMS, 

1979, 2011).  
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A forma emergente, por outro lado, se configura na utilização das novas ferramentas 

de comunicação da mídia, no ciberativismo em redes virtuais na internet. Essas formas e 

elementos socioculturais residuais e emergentes são concebidos por Raymond Williams 

(1977; 2011) como relações dinâmicas dentro do processo cultural. O fenômeno da 

participação política da juventude é complexo e diverso; nele temos a interpretação do que se 

apresenta como novo a partir da reelaboração do velho, bem como a emergência de novas 

formas de ativismo, com experiências de articulação interessantes no ciberespaço. 

Glória Gohn (2014a) descreve e analisa o “novo” cenário de ativismo político mais 

solto, sem filiação político-ideológica clara a um projeto, como um novo paradigma de 

participação, uma realidade que se apresenta de forma mais ou menos geral e que explica hoje 

as experiências de participação das juventudes. Apesar de atenta a aspectos relevantes das 

formas, experiências e sentidos da participação juvenil hoje, a análise da autora generaliza 

aspectos de uma realidade que se mostra mais complexa e diversa, pois nossa investigação 

aponta para o fato de que um movimento como Levante Popular da Juventude, de militantes e 

não de ativistas, atuante na cena sociopolítica brasileira, destoa desse modelo de organização, 

ou melhor, paradigma de participação.  

Caracterizamos movimento social como um sujeito político coletivo que apresenta 

elementos como lideranças, bases, demandas claras e um projeto político, conflitos sociais, 

antagonistas. É certo que este modelo, sob certos aspectos, refluiu em seu formato mais 

clássico em consequência dos desafios postos pela globalização e das transformações 

socioeconômicas e culturais. Mas isso não significa que os movimentos juvenis organizados 

de militantes e não de ativistas tenham sucumbido totalmente às novas formas de participar, 

que o significado da participação tenha se desvencilhado plenamente das influencias dos 

modelos e experiências do passado. 

Apostamos, sob alguns aspectos, numa retomada na primeira década dos anos 2000 do 

formato, sentido e experiências coletivas dos anos de 1975 a 1980. No Brasil dos anos de 

1990, o cenário das lutas e movimentos sociais se configurou sob novas práticas associativas 

e formas de reivindicação por direitos e bens sociais, com o aparecimento das ONGs e as 

políticas de parcerias implementadas pelo poder público, principalmente no âmbito do poder 

local. Os movimentos sociais populares das décadas de 1970/80 entram em crise interna de 

mobilização, militância e também em crises externas – em termos de referenciais, temos a 

queda do muro de Berlim (1989), o fim das repúblicas socialistas soviéticas e a crise de 

utopias e ideologias.  
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A esse respeito, Eric Hobsbawm (1995) reflete sobre a situação da esquerda no mundo 

num contexto de declínio e/ou desmantelamento da ferramenta “partido” com base de classe, 

que cumpria a função, em tese, de organizar homens e mulheres na perspectiva de transformá-

los em cidadãos ativos. Do ponto de vista político cultural, a identificação coletiva com a 

nação, com o país, ocorre mais facilmente através de símbolos não políticos como equipes de 

esportes nacionais. Essas rupturas são trazidas pelo autor como formas de rever a 

sociabilidade política. Assistimos nesse cenário à emergência e, noutros casos, à renovação 

dos sujeitos políticos coletivos em cena, em suas práticas e formas organizativas. 

Concebemos o processo histórico como experiência e não como fato acabado, que 

aponta para a relação inerente entre o passado e o presente que nos propomos a analisar 

(HOBSBAWM, 2008). Nesse sentido, concordamos com a ideia de que 

[as] manifestações atuais são diferentes das dos anos 1990, mas são, ao 

mesmo tempo, resultado de conjunturas econômicas e políticas que foram 

estruturadas naquela década com a globalização que produziu uma geração 

ampliada de excluídos. Aos excluídos da pobreza, agregaram-se os excluídos 

pelas novas regras da divisão internacional do trabalho, ao acesso ao 

emprego no mercado de trabalho, especialmente aos jovens, limitando-lhes 

também o acesso ao mundo do consumo, consumo esse que foi negado nas 

manifestações de seus pais na década de 1960, mas que foi o grande fator de 

integração social dessa geração de pais na década de 1990 (GOHN, 2014a, 

p.19). 

 

1.2 “A Juventude do Projeto Popular”: panorâmica nacional 

 

O Levante Popular da Juventude surge nas periferias de Porto Alegre, no Estado do 

Rio Grande do Sul, no ano de 2005/06, impulsionado inicialmente pelos movimentos da Via 

Campesina. O processo de organização desse movimento tem início com a realização de um 

acampamento de jovens no ano de 2006, na cidade de São Gabriel (RS). Esse acampamento 

homenageou Sepé Tiaraju, índio guarani que liderou uma rebelião contra a invasão e 

dominação portuguesa e espanhola, e é considerado um ato simbólico e fundacional para o 

Levante. De acordo com seus manifestos e carta de princípios, o movimento surge com o 

objetivo de organizar a juventude do campo e da cidade, das periferias e estudantil, para a luta 

por um projeto popular, por transformações estruturais na sociedade brasileira.  O LPJ está 

presente hoje em 23 Estados e aproximadamente 300 municípios brasileiros.   

Em fevereiro de 2012 o movimento ganha certa projeção política na mídia (mesmo 

hegemônica) com a campanha Levante pela Memória, Verdade e Justiça (Levante pela 

Verdade!) em apoio à instalação da Comissão Nacional da Verdade. Essa campanha, realizada 

entre os meses de março e abril de 2012 em diversas capitais brasileiras, consistiu na 
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realização de um dia nacional de “escrachos”, ações diretas de denúncia de ex-torturadores da 

ditadura militar que estão impunes
6
. Importante frisar que essas ações diretas do LPJ não 

constituem manifestações coletivas violentas. Diferente do sentido muitas vezes utilizado na 

América Latina para as ações de grupos clandestinos que substituem a política pela violência 

– as ações diretas de saques, quebra-quebras etc. –, o sentido de ação direta para o LPJ 

aparece como um elemento importante para a luta social, de pressão e denúncia. Veicula 

valores coletivos, exige organização e colaboração do conjunto da militância. 

Ainda no ano de 2012, o movimento recebe da presidenta Dilma Rousseff o Prêmio 

Nacional de Direitos Humanos, devido a sua atuação militante em apoio à abertura dos 

arquivos da ditadura militar. Em novembro de 2014, retomando mais uma vez o debate sobre 

direitos humanos, o Levante Popular da Juventude de Vitória da Conquista (BA) participa de 

uma entrevista no programa “+Direitos+Humanos”, exibido pela TV Brasil
7
. O tema do 

debate girou em torno das ações desenvolvidas pelo movimento nas universidades e escolas 

públicas e nos bairros periféricos da cidade. A pauta da participação popular, atrelada ao 

debate sobre reforma política, também foi objeto da conversa.   

A estrutura organizativa do movimento se baseia no centralismo democrático, o que 

significa que as orientações e a linha política das ações do movimento são construídas nos 

                                                 
6
 Ver repercussão nos meios de comunicação em: “Movimiento de jóvenes inicia acciones contra los torturadores 

de la dictadura” (<http://albatv.org/Movimiento-de-jovenes-inicia.html>, acesso em 29 jan. 2016); “Movimento 

de jovens inicia ações contra torturadores da ditadura” (<http://www.brasildefato.com.br/node/9147>, acesso em 

29 jan. 2016); “Grupo faz protestos contra acusados de tortura na ditadura” 

(<http://www1.folha.uol.com.br/poder/1067442-grupo-faz-protestos-contra-acusados-de-tortura-na-

ditadura.shtml>, acesso em 29 jan. 2016); “Jovens constrangem militares e policiais da ditadura” 

(<http://oglobo.globo.com/pais/jovens-constrangem-militares-policiais-da-ditadura-4417722>, acesso em 29 jan. 

2016); “Jovens protestam contra torturadores” (<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,jovens-protestam-

contra-torturadores-,853793,0.htm>, acesso em 29 jan. 2016); “Em protesto, jovens acusam ex-delegado por 

crimes cometidos na ditadura” (<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-protesto-jovens-acusam-ex-

delegado-por-crimes-cometidos-na-ditadura,853603>, acesso em 29 jan. 2016); “Jovens protestam contra 

torturadores em todo o País” (<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,jovens-protestam-contra-

torturadores-em-todo-o-pais,853660,0.htm>, acesso em 29 jan. 2016); “Atraso em indicação para Comissão da 

Verdade motivou atos” (<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,atraso-em-indicacao-para-comissao-da--

verdade-motivou-atos-,853796,0.htm>, acesso em 29 jan. 2016); “Manifestantes fazem ato contra torturadores 

da ditadura em 7 capitais” (<http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano/2022-manifestantes-fazem-

ato-contra-torturadores-da-ditadura-em-7-capitais>, acesso em 29 jan. 2016); “Manifestantes fazem ‘escracho’ 

em frente à casa de acusados de tortura em seis Estados” (<http://noticias.r7.com/brasil/noticias/manifestantes-

fazem-escracho-em-frente-a-casa-de-acusados-de-tortura-em-seis-estados-20120326.html>, acesso em 29 jan. 

2016); “Protestos condenam tortura durante a ditadura” 

(<http://www.band.com.br/noticias/brasil/noticia/?id=100000493686>, acesso em 29 jan. 2016); “Jóvenes 

escrachan militares en seis ciudades brasileñas” (<https://www.marcha.org.ar/jovenes-escrachan-militares-en-

siete-ciudades-brasilenas/>, acesso em 29 jan. 2016); “Jovens promovem ‘esculacho’ contra torturadores 

impunes por todo o Brasil” (<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2012/03/jovens-promovem-esculacho-

contra-torturadores-impunes-por-todo-o-brasil.html>, acesso em 29 jan. 2016).  
7
 O 10º episódio, “Periferia e Participação Popular”, com duração de 50 minutos, foi ao ar no dia 12 de 

novembro de 2014. Ver <http://tvbrasil.ebc.com.br/maisdireitosmaishumanos/episodio/periferia-e-participacao-

popular> e <https://www.youtube.com/watch?v=tZDUaDZVls8> (acesso: 29 jan. 2016).   
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espaços de direção política – nas instâncias deliberativas das coordenações nacional, estadual 

e municipal. Circulares nacionais orientam e/ou propõem estratégias de agitação e propaganda 

das ações nos Estados. Temos da mesma forma instâncias executivas e operativas nacionais, 

estaduais e municipais. A coordenação nacional é composta por jovens representantes de cada 

Estado, membros da coordenação estadual ou de outras instâncias de deliberação no Estado, 

que se reúnem periodicamente pelo menos três vezes no ano. Já a executiva nacional se reúne 

seis vezes durante o ano. O LPJ admite certa flexibilidade em função da diversidade de 

contextos e condições reais de articulação e força política, mas a orientação é que se tente 

garantir essa estrutura de organização nos Estados onde o movimento atua.   

A cada dois anos o movimento realiza um acampamento nacional, espaço de encontro 

massivo que reúne a militância para debater os rumos do movimento. Trata-se de um espaço 

deliberativo, mas com caráter de formação e mística. A estrutura interna do movimento 

mantém sua organicidade a partir dos setores e coletivos nacionais, estaduais e municipais. Os 

setores constituem espaços internos de debate, reflexão e proposição que agregam e reúnem 

os militantes do movimento em função de suas identidades – mulheres, negros/as e 

diversidade. Diferente de outros movimentos e organizações de juventude que não articulam 

necessariamente tais reivindicações identitárias com a questão de classe, no LPJ as categorias 

étnicas e de gênero trazem em seus esquemas discursivos, de ação, e de organização um 

apelo, ou melhor, um recorte de classe.  

Assim é comum no movimento, por exemplo, o autorreconhecimento das militantes 

como “mulheres do projeto popular” com menção a palavras de ordem que giram em torno 

“do projeto feminista e popular”.  Podemos dizer o mesmo sobre o discurso dos jovens auto-

organizados nos demais setores. Os coletivos, por sua vez, são espaços em que se realizam as 

tarefas fundamentais para a manutenção da organicidade do movimento – os coletivos 

nacionais, estaduais e municipais de comunicação, agitação e propaganda, formação e 

finanças.  

Nos Estados e municípios onde atua, o LPJ se organiza em três frentes: estudantil 

(secundaristas e universitárias, atuando e disputando espaços como DAs, CAs e DCEs); 

territorial (nas periferias de bairros populares) e camponesa (onde se articula com os 

movimentos sociais do campo, principalmente com a Via Campesina). Nas frentes estudantis, 

o LPJ busca resgatar a tradição latino-americana de combinar o trabalho de base estudantil e o 

popular.  

Em 2013, o LPJ inicia a construção do processo de disputa no movimento estudantil 

dentro da UNE, hoje espaço estratégico para o movimento. Naquele ano, participou do 53º. 
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Congresso da UNE (CONUNE) com cerca de 700 militantes de 18 Estados, elegendo nas 

universidades e faculdades onde tem inserção 205 delegados, o que lhe garantiu uma cadeira 

na diretoria executiva da entidade. O desafio é chegar ao máximo possível de universidades e 

faculdades nos Estados onde atua, com o objetivo de incidir mais diretamente sobre a direção 

política dessa entidade estudantil.  

As “frentes” compreendem o trabalho de base realizado pelo movimento em 

determinado espaço de atuação. São compostas por “células de trabalho” de base localizadas 

em escolas públicas, bairros, universidades e assentamentos rurais. “Uma célula do Levante 

que atua junto à juventude, muito ligada à dinâmica do bairro ou comunidade, compõe a 

frente territorial, e procura alinhar sua ação com os desafios que essa realidade coloca 

(informação verbal)”
8
.  

Nessas células são planejadas atividades de formação, de agitação – compreendida 

como atividade de mobilização ou promoção política – e propaganda; são realizadas “lutas” e 

ações diretas em torno de agendas e demandas políticas locais e nacionais.  O movimento se 

baseia no tripé organização, formação (práxis transformadora) e lutas. Suas ações e denúncias 

são realizadas por meio de agitação e propaganda (agitprop), com a combinação de várias 

técnicas de comunicação e expressão como músicas, grafismo, teatro, fanzines, faixas, 

adesivos, murais e palavras de ordem.  

A estrutura de organização em frentes específicas de atuação e a capilarização do 

movimento em células não é exclusividade, tampouco uma invenção do Levante. Outras 

experiências de organização de movimentos sociais populares e organizações políticas de 

esquerda na América Latina adotam essa estrutura organizativa e de ação. Do ponto de vista 

da produção humana, toda forma política e cultural como as experiências de participação do 

LPJ traz elementos do passado, mesmo que sua força no processo cultural contemporâneo seja 

variável. Trata-se de considerar o elemento residual nas práticas e realidades humanas que, 

apesar de formado no passado, exerce papel ativo no processo, concebe experiências, 

significados e valores que não são verificados e que não podem ser expressos nos termos de 

práticas dominantes, mas que, de alguma forma, são vividos e praticados como resíduos 

(WILLIAMS, 2011, p. 56).  

Desde que se tornou um movimento social com base nacional, atuante em mais de 20 

Estados brasileiros, o LPJ vem experimentando e aprimorando sua organicidade. Sua estrutura 

                                                 
8
 Trecho do texto “A função das frentes do Levante Popular da Juventude nos espaços de trabalho de base”, 

elaborado por um militante da frente territorial e discutido numa reunião da operativa municipal do LPJ de 

Natal/RN, em 22 de novembro de 2014. 
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organizativa não é estática; enquanto prática e construção coletiva está em contínua 

elaboração (EAGLETON, 2011a). O movimento parte do pressuposto de que a organização 

política da juventude é fundamental para o processo de disputa, de luta por direitos e 

mudanças na perspectiva de realidades mais justas. O método utilizado pelo LPJ é pautar a 

necessidade da organização coletiva da juventude como única forma possível de fazer e 

participar da política. A organização é a resposta e a saída coletiva da juventude para as 

contradições geradas pela sociedade capitalista e a alienação individual.  

As ações do movimento se baseiam nos princípios da democracia popular, da 

diversidade (pautadas nas lutas antirracistas, anti-homofóbicas etc.) e do feminismo popular 

expresso na defesa da pauta e na luta feministas
9
. A juventude militante do LPJ orienta-se 

ainda pelo princípio da solidariedade internacionalista; seus manifestos e discursos apontam 

para a compreensão da inter-relação da história das sociedades e culturas humanas, de modo a 

não perder de vista o fato de nossa história estar imbricada a história de outros sujeitos e 

nações subjugadas.  

Nesse sentido, a solidariedade política constitui um elemento agregador dos interesses 

heterogêneos de diferentes sujeitos e agentes políticos coletivos em cena. Da mesma forma, as 

culturas constituem nessa perspectiva realidades permeáveis, formadas a partir de 

apropriações, de experiências comuns e interdependências construídas ao longo da produção 

histórica. De acordo com Edward Said (1995), embora os discursos se desdobrem em 

diferentes projetos devido aos diferentes contextos, todos se movem num terreno comum da 

cultura. 

O trabalho de base e a unidade na luta também são princípios trazidos pelo LPJ em 

seus discursos e ações. Glória Gohn (2014b, p. 237) aponta que a “unidade”, pensada a partir 

da articulação entre diferentes lutas e movimentos sociais, é um fato recente na história 

política da América Latina. Segundo a autora, nas décadas de 1970/80, apesar da 

solidariedade socialista, ações e atos conjuntos entre os novos movimentos sociais acorriam 

somente em acontecimentos excepcionais. Contrastando com essa realidade, a importância 

dada à questão da unidade da esquerda é algo recorrente nas práticas e no discurso do LPJ 

“Somos muito mais que a nossa bandeira, somos o nosso projeto de transformação da 

sociedade! Somos os movimentos populares do campo e da cidade, o MST, o MAB, o MPA, 

a CMP, o MOTU, o MTD, na luta por um projeto popular para o Brasil” (LEVANTE 

POPULAR DA JUVENTUDE, 2015, p. 2).  

                                                 
9
 Caderno de debates intitulado “Campanha nacional pelo direito à creche: para estudar e trabalhar, por creches 

vou lutar!” – produzido pelo LPJ de Minas Gerais.  
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É comum na agenda da juventude do LPJ planejar, construir e participar de ações, 

marchas, atos e intervenções públicas protagonizadas por movimentos e organizações do 

campo popular e de outros sujeitos políticos. Esse princípio se torna claro, entre muitos 

exemplos, nas tentativas de superação do sectarismo e construção de pautas conjuntas com o 

conjunto dos movimentos, organizações e forças políticas juvenis, como a participação na 

articulação de lutas da juventude brasileira
10

 – articulação de diversas organizações juvenis 

que objetivam fortalecer a organização política da juventude brasileira a partir da unidade em 

ações nos Estados onde atuam.   

Com base nos princípios políticos trazidos acima, o movimento realiza ações 

organizadas – intervenções públicas, acampamentos, atos, campanhas e atividades nacionais, 

regionais, locais e focalizadas, reuniões, seminários e oficinas –, com vistas ao 

aprimoramento da organicidade, a formação de seus quadros e alinhamento político com os 

movimentos, organizações e forças políticas do campo popular. Nosso estudo apresenta 

elementos que apontam para o LPJ como um movimento social atuante na cena política e 

sociocultural brasileira, apesar de ter suas ações pouco noticiadas e mesmo invisibilizadas 

pela grande mídia, que, quando muito, noticia suas ações na perspectiva da criminalização
11

, o 

que ocorre com outros movimentos sociais e populares. 

O LPJ se mostra atento aos fatos e acontecimentos políticos locais, nacionais e 

internacionais. Dentre diversas ações coletivas organizadas, realizadas pelo movimento 

principalmente entre o segundo semestre do ano de 2014 e início de 2015, destacamos 

algumas aparições e intervenções públicas que evidenciam a diversidade de estratégias 

políticas, os princípios de ação, os elementos culturais e organizativos da sua forma de 

participar e de fazer política, como o ato simbólico exigindo a investigação e punição dos 

responsáveis pelo desaparecimento de 43 jovens estudantes de uma escola rural na cidade de 

Ayotzinapa, México
12

; participação no ato do conjunto dos movimentos sociais populares e 

                                                 
10

 Além do Levante Popular da Juventude, assinaram a convocatória para a primeira reunião do ano de 2014, 

realizada na data de 28 de janeiro na UNE do Estado de São Paulo, 21 organizações, entre setores de juventudes 

de partidos políticos de esquerda, coletivos nacionais de diversidade, juventudes de centrais sindicais populares, 

Movimentos de Mulheres e Juventude do MST, Movimento Hip Hop e outros sujeitos como associações e 

coletivos independentes.  
11

 Matérias do colunista da Revista Veja, Reinaldo Azevedo, publicadas em seu blog, sobre o Levante Popular da 

Juventude em 2012, ano em que surge o movimento nacionalmente, podem ser conferidas em  

<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/tag/levante-popular-da-juventude/> e 

<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/a-tropa-de-choque-do-mst-e-de-maria-do-rosario-tenta-me-

intimidar-e-faz-ameacas-estou-passando-a-informacao-a-pf-e-a-dilma-rousseff-a-chefe-de-maria-do-rosario-

paginas-financiadas-por-estatais-esta/> (acesso: 29 jan. 2016). 
12

 Ato de denúncia e de apoio ao povo mexicano foi realizado por militantes do Levante em dez Estados 

brasileiros, em 04 de dezembro de 2014. Ver “Pelo Brasil, grupo realiza atos em defesa do povo mexicano” 

(<http://www.brasildefato.com.br/node/30749>, acesso em 29 jan. 2016), “Solidariedade ao povo mexicano” 



37 

 

central sindical, realizado em São Paulo (SP) contra proposta de dar autonomia ao Banco 

Central
13

 e; protesto contra homofobia em Brasília (DF)
14

.  

Em campanha nacional pela democratização da mídia, realizada em agosto de 2013 em 

ação organizada nacionalmente, o LPJ realizou “escrachos” em frente às sedes das afiliadas 

da Rede Globo no Brasil
15

; participou da Campanha Nacional do Plebiscito Constituinte, 

Exclusiva e Soberana para Reforma Política
16

; participou do protesto contra a falta d’água em 

São Paulo com movimentos sociais e central sindical
17

; assinou carta enviada por entidades 

juvenis à Comissão Nacional da Verdade (CNV), defendendo revisão da lei de anistia
18

; 

participou de ato pautando a Constituinte e repúdio aos cortes de verba na educação na 

Jornada em Defesa da Educação mobilização realizada em 17 de março de 2015
19

; participou 

                                                                                                                                                         
(álbum de fotos no Flickr) 

(<https://www.flickr.com/photos/levantepopulardajuventude/sets/72157647279659774/>, acesso em 29 jan. 

2016). 
13

 Ver “CUT e movimentos sociais afirmam que tornar BC independente do governo é entregá-lo aos 

banqueiros” (<http://www.cut.org.br/noticias/cut-e-movimentos-sociais-afirmam-que-tornar-bc-independente-

do-governo-e-entrega-7575/>, acesso em 29 jan. 2016); “Para sindicalistas, independência é entregar BC ao 

sistema financeiro” 

(<http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/para-sindicalistas-independencia-e-entregar-bc-ao-sistema-

financeiro-4971.html>, acesso em 29 jan. 2016).  
14

 “Grupo promove “beijaço” contra homofobia em bar do DF (<http://g1.globo.com/distrito-

federal/noticia/2014/10/grupo-promove-beijaco-contra-homofobia-em-bar-do-df.html>, acesso em 29 jan. 2016). 
15

 Entre outros, destacamos: “Levante promove aula pública sobre democratização da mídia em São Paulo” 

(<http://www.cut.org.br/noticias/levante-promove-aula-publica-sobre-democratizacao-da-midia-em-sao-paulo-

cde4/>, acesso em 29 jan. 2016); “Levante da Juventude: ‘Devolvemos à Globo o lixo que ela joga no povo’” 

(<http://www.viomundo.com.br/politica/levante.html>, acesso em 29 jan. 2016); “Democratizar a comunicação, 

democratizar o Brasil!” (<http://levantepopulardajuventudern.blogspot.com.br/2013/08/democratizar-

comunicacao-democratizar-o_16.html>, acesso em 29 jan. 2016); “Aula Pública pela Democratização da Mídia” 

(<https://www.youtube.com/watch?v=BcbFoJLEg8M>, acesso em 29 jan. 2016); “Ato em frente a Rede Globo 

denuncia concentração da mídia” (<http://www.brasildefato.com.br/node/28519>, acesso em 29 jan. 2016); 

“Manifestantes jogam estrume na entrada da Rede Globo durante protesto” 

(<http://correiodobrasil.com.br/destaque-do-dia/manifestantes-jogam-estrume-na-porta-da-rede-globo-durante-

protesto/640790/>, acesso em 29 jan. 2016). 
16

 Circular Interna do Levante Popular da Juventude 13/2014 – Plebiscito Popular por uma Constituinte 

Exclusiva e Soberana do Sistema Político; “Ato pelo Plebiscito Constituinte será resposta à manifestação dos 

golpistas em São Paulo (<http://www.revistaforum.com.br/rodrigovianna/plenos-poderes/ato-pelo-plebiscito-

constituinte-sera-resposta-manifestacao-dos-golpistas-em-sao-paulo/>, acesso em 29 jan. 2016); “Movimentos 

sociais saem às ruas pelo Plebiscito Constituinte” (<http://www.brasildefato.com.br/node/29111>, acesso em 29 

jan. 2016); “Por reforma política, movimentos sociais intensificam campanha por Constituinte” 

(<http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/07/por-reforma-politica-movimentos-intensificam-

campanha-por-constituinte-7277.html>, acesso em 29 jan. 2016); “Ato pró-plebiscito para constituinte ocupa 

faixas da Avenida Paulista” (<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/ato-pro-plebiscito-para-

constituinte-ocupa-faixas-da-avenida-paulista-em-sao-paulo.html>, acesso em 29 jan. 2016).  
17

 “Ato contra falta d’água em São Paulo tem ‘dança da chuva’” (<http://noticias.r7.com/sao-paulo/ato-contra-

falta-dagua-em-sp-tem-danca-da-chuva-22102014>, acesso em 29 jan. 2016). 
18

 “Entidades da juventude enviam carta à CNV em defesa da revisão da Lei da Anistia” 

(<http://www.revistaforum.com.br/rodrigovianna/plenos-poderes/entidades-de-juventude-enviam-carta-cnv-em-

defesa-da-revisao-da-lei-da-anistia/>, acesso em 29 jan. 2016). 
19

 “Estudantes realizam no RJ ato pela Constituinte e contra corte de verbas na educação” 

(<http://levante.org.br/blog/?p=178>, acesso em 29 jan. 2016); “NENHUM CENTAVO A MENOS PARA A 

EDUCAÇÃO, CONSTITUINTE É A SOLUÇÃO!” (<http://levante.org.br/blog/?p=273>, acesso em 29 jan. 

2016) (convocatória). 



38 

 

da construção da Semana Mundial de Solidariedade à Revolução Bolivariana convocada por 

movimentos sociais, organizações, coletivos e entidades políticas de esquerda, de 01 a 08 de 

março de 2015
20

 e; do ato contra a Rede Globo em Brasília (DF), denunciando o apoio da 

emissora à ditadura, no seu aniversário de 50 anos
21

. 

“Historicamente o espaço das ruas é da esquerda” (informação verbal)
22

. “Estar na 

rua” é fundamental para a militância do Levante. Suas ações diretas denunciam atuações 

injustas por parte do Estado e outros agentes, exercem pressão e objetivam fomentar 

mudanças e disputar valores hegemônicos. Por outro lado, a luta institucional não é 

secundarizada pelo movimento, que percebe a importância de ocupar espaços da estrutura de 

poder do Estado – nos atos em assembleias legislativas e câmaras municipais – como forma 

de pressão por participação nos espaços decisórios e exigência de políticas públicas (GOHN, 

2014b, p. 125). O LPJ concilia a ação direta e a intervenção nas ruas com a luta institucional 

por políticas públicas e outras demandas para o seguimento amplo da juventude, entendendo-

as como partes, momentos inseparáveis da luta política.  

O LPJ não elege bandeiras de lutas prioritárias no sentido estrito; tampouco mobiliza 

os militantes em torno de pautas e lutas específicas, em contradição com o paradigma dos 

novos movimentos sociais que, na nossa análise, orienta em parte sua prática político-coletiva. 

Enquanto sujeito coletivo, o LPJ se coloca ao lado das mobilizações que reivindicam 

melhores condições de vida para a juventude brasileira numa perspectiva ampla. Suas lutas 

não giram em torno de questões unitárias, identitárias ou econômicas. Em seu horizonte 

político, o Levante pauta a importância dos elementos estruturais do campo de disputa, dados 

pelo sistema sociopolítico e econômico, sem, contudo, negligenciar aspectos culturais 

identitários da ação dos sujeitos, de suas subjetividades e pertencimentos. Define e redefine 

continuamente sua inserção e intervenção político-cultural, a partir da dialética entre macro e 

microrreferenciais da vida social.  

Glória Gohn (2014a), ao discorrer sobre os movimentos sociais da atualidade, afirma 

que estes não se articulam somente ao redor de questões identitárias em seus recortes e lutas 

especificas, como no paradigma dos novos movimentos sociais. Ela identifica novos 

elementos nas formas de fazer política desses sujeitos coletivos em suas demandas estruturais 

                                                 
20

 “A batalha da Venezuela também é nossa!” (<http://levante.org.br/blog/?p=224>, acesso em 29 jan. 2016).  
21

 “Manifestantes jogam tinta na TV GLOBO em Brasília” 

(<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/manifestantes-jogam-tinta-na-tv-globo-em-brasilia-5089.html>, 

acesso em 29 jan. 2016).  
22

 Fala de um militante da frente estudantil do LPJ-Natal/RN, na ocasião de realização do Curso de Formação 

para Movimento Estudantil realizado pelo LPJ entre os dias 28 e 29 de março de 2015, no Centro de Educação 

da UFRN.  
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e conjunturais mais amplas e generosas (lutam por emprego, pelos direitos sociais dos 

imigrantes e assim por diante). Essa produção histórica de uma “nova” cultura de participação 

nos ajuda a compreender a construção e desconstrução de ideologias, bem como os elementos 

de ruptura e novas sociabilidades políticas presentes na atuação do LPJ.  

Gohn identifica uma tendência dos movimentos sociais contemporâneos na América 

Latina, desde a articulação por demandas identitárias à questão do capital e à 

desregulamentação dos mercados. Essas questões que foram, segundo a autora, obscurecidas 

pelas agendas dos “novos” movimentos sociais no continente por duas décadas (1980-2000) e 

que constituem demandas clássicas de velhos autores (movimento operário, de luta contra o 

capital e por emprego etc.), são retomadas agora com fervor (GOHN, 2014a, p. 103). A 

articulação dessas demandas identitárias e clássicas emerge nos aspectos políticos e 

organizativos como norte da ação coletiva do Levante Popular da Juventude. Sua 1ª carta-

compromisso, redigida em Santa Cruz do Sul (RS), em 05 de fevereiro de 2012, explicita: 

Enxergamos um mundo dividido entre aqueles que exploram e oprimem e 

aqueles que trabalham e que têm o fruto de seu trabalho roubado. Esse é o 

sistema capitalista-patriarcal-racista, que cria uma relação de dominação 

entre culturas e povos, destrói o meio ambiente, oprime e explora as 

mulheres, assassina a juventude negra, silencia gays e lésbicas e tolhe, 

cotidianamente, todos os nossos sonhos
23

. 

 

A atualização da carta compromisso do movimento, na ocasião de seu II 

Acampamento Nacional em Cotia (SP) em 21 de abril de 2014, se compromete com uma 

agenda e pauta ampla de lutas como: 1) a luta por memória, verdade e justiça, pela revisão da 

Lei de Anistia e punição dos torturadores; 2) a luta pela democratização da mídia e contra o 

monopólio midiático; 3) a pauta da educação, a partir da luta por 10% do PIB para educação 

pública, e contra o fechamento das escolas do campo; 4) cotas raciais e sociais; 5) a luta pela 

reforma agrária popular, em solidariedade aos movimentos da Via Campesina, como o MST; 

6) a luta pelo direito à cidade; 7) o combate ao o machismo, pelo fim da violência contra a 

mulher, pela igualdade de salários e oportunidades entre os sexos; 8) o combate à homofobia, 

por políticas públicas e leis anti-homofóbicas; 9) o combate ao racismo, pela desmilitarização 

das PMs (polícias militares) e contra o extermínio da juventude negra e periférica; 10) a luta 

contra a criminalização dos movimentos sociais, pelo livre direito a organização e 

                                                 
23

 “Carta compromisso do Levante Popular da Juventude” 

(<http://levantepopulardajuventude.blogspot.com.br/2012/02/carta-compromisso-do-levante-popular-da.html>, 

acesso em 29 jan. 2016). 
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manifestação; 11) a luta por uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político, 

através da realização do plebiscito popular
24

.   

O LPJ se apresenta como ferramenta de luta e organização, como um movimento 

social voltado para a luta de massas, para mudar a vida da juventude e do povo brasileiro. Seu 

discurso é totalizante e retoma premissas marxistas no que se refere à centralidade e ao papel 

revolucionário de um sujeito histórico – no caso, a juventude militante do projeto popular. No 

trecho da pré-tese para o 54º. Congresso Nacional da UNE (CONUNE 2015), é clara a 

representação da juventude como vanguarda, mesmo que em uma perspectiva popular, 

diferente das referências soviéticas e mais próximas das experiências da esquerda latino-

americanas com trabalho de base nos meios rurais e populares. Há ainda uma centralidade das 

pautas e da questão da desigualdade econômica em seus discursos.  

Na perspectiva do Projeto Popular as lutas da juventude assumem uma 

posição de classe, identificando seu futuro com o destino das lutas de seu 

povo. Acreditamos que é papel da juventude construir um novo país, o Brasil 

que queremos! (LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE, 2015).  

 

O LPJ se define como  

[...] uma organização de jovens militantes voltada para a luta de massas em 

busca da transformação da sociedade. SOMOS A JUVENTUDE DO 

PROJETO POPULAR, e nos propomos a ser o fermento na massa jovem 

brasileira. Somos um grupo de jovens que não baixam a cabeça para as 

injustiças e desigualdades. A nossa proposta é organizar a juventude onde 

quer que ela esteja
25

. 

 

O projeto popular diz respeito às reivindicações históricas, às reformas estruturais não 

realizadas na sociedade brasileira – como reforma agrária, reforma urbano-popular e reforma 

política: “Temos convicção de que o destino da juventude brasileira depende de um conjunto 

de reformas democráticas, nacionais e populares que se expressa no que temos chamado de 

Projeto Popular para o Brasil” (LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE, 2015).  

O trabalho de base, a formação política e a agitação e propaganda são elementos da 

práxis do movimento, tidos como fundamentais para a construção de seu projeto político. 

Além disso, a solidariedade com as lutas e ações de outros movimentos sociais na América 

Latina e no mundo e a unidade política das forças populares são consideradas urgentes para a 

transformação da realidade, tarefa de todas as forças progressistas comprometidas com a 

revolução. “Ousar lutar, organizando a juventude pro Projeto Popular!” é lema, palavra de 
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 A campanha nacional do “Plebiscito popular – por uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político”, 

lançada oficialmente em 15 de novembro de 2013 em Brasília/DF, mobilizou aproximadamente 450 

organizações sociais e coletou, entre os dias 01 e 07 de setembro de 2014, mais de 7,5 milhões de votos a favor 

do plebiscito em todo o País. 
25

 Texto extraído do site do movimento (<http://levante.org.br/#services>, acesso em 12/02/2015). 
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ordem do movimento que expressa o compromisso central de construir a revolução brasileira 

(ou contribuir no processo) – projeto que será construído, na ótica do movimento, a partir do 

enfrentamento cotidiano da desigualdade, das diversas formas de opressão e das limitações da 

democracia burguesa procedimental.  

 

1.3 A experiência do LPJ na capital potiguar: potencialidades, desafios e 

tensões/conflitos    

 

  Nosso estudo não perde de vista a totalidade, mas concebe – numa perspectiva 

weberiana – a importância de ocupar-se com as especificidades dos fatos e movimentos que 

nos propomos a investigar. Por isso a necessidade, além de traçar um panorama mais geral das 

ações do LPJ a partir de suas ações e diretrizes nacionais, de se debruçar sobre as ações do 

LPJ no Rio Grande do Norte, no município de Natal. O LPJ se movimenta na cidade de 

Natal/RN desde 2012, possuindo oito células de atuação/trabalho de base – seis estudantis e 

duas territoriais –, distribuídas em duas frentes.  A frente estudantil universitária tem cinco 

células atuando na UFRN – duas no setor de aulas I; uma no setor II; uma na área de saúde e 

uma última composta por estudantes do departamento de Artes e das áreas tecnológicas. A 

frente conta ainda com uma célula organizada na Estácio/FATERN, instituição de ensino 

superior privada.  

Todas as células estudantis são acompanhadas por um militante mais antigo (uma 

referência) e se reúnem semanalmente. Diferente da realidade de outros Estados, o RN não 

conta com uma frente camponesa, tampouco articula células em comunidades e 

assentamentos rurais. A frente territorial dispõe de duas células, atuantes nos bairros do 

Potengi na zona norte de Natal, e em Felipe Camarão, na zona oeste. A militância dessa frente 

realiza intervenções como muralismo, gincanas escolares, oficinas (trabalho de base) em três 

escolas de ensino médio estaduais, localizadas nos bairros do Alecrim, Potengi e Felipe 

Camarão.  

As células da frente territorial no bairro de Felipe Camarão dialogam e realizam ações 

conjuntas (com foco na juventude) com atores como ONGs, conselho comunitário e unidade 

básica de saúde do bairro. As células que atuam nas escolas estaduais realizam ações e 

mobilizações pontuais com a perspectiva de, entre outras coisas: 1) ajudar na construção de 

grêmios estudantis através do trabalho de base; 2) mobilizar estudantes secundaristas em 

torno das pautas do movimento – como, por exemplo, o ato contra a Rede Globo de 

Televisão, realizado em 26 de abril de 2015; e 3) realizar um trabalho de base permanente por 
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meio de oficinas e outros recursos, como a transmissão de programas de rádio (Rádio 

Ciranda) produzidos pelo movimento nas dimensões das escolas. Esse trabalho de base ocorre 

a partir da inserção e atuação de militantes no espaço escolar, e está sujeito às nuanças e 

dificuldades organizativas enfrentadas pelas células
26

.  

O LPJ em Natal/RN possui equipes de frentes compostas por militantes cuja tarefa é 

acompanhar as células que compõem determinada frente, garantir a sistematização das 

experiências e a elaboração de subsídios para debates, para que as células atuem de forma 

coesa. As equipes de frentes não são uma instância de direção política. Não deliberam. Atuam 

como orientadoras das ações coletivas e de formação das células. No município de Natal, 

assim como no todo da organização nacional do movimento, a célula é o espaço-chave no 

qual se concretiza o trabalho de base, o planejamento e a concretização das ações do 

movimento.  

Apesar do esforço do movimento, inclusive de elaboração teórica, de promover e 

justificar os princípios de sua unidade política e coesão interna, há certo descompasso entre a 

atuação das células territoriais e estudantis nas frentes que atuam na capital potiguar. 

Identificamos pouco diálogo entre pautas, lacunas de comunicação e; em algumas ocasiões, a 

participação pouco expressiva dos militantes de uma frente nas atividades propostas por outra 

frente. Durante um momento de repasse e avaliação das atividades municipais realizadas, 

apontou-se, por exemplo, o pouco envolvimento de militantes mulheres das células territoriais 

em um evento organizado pelas células estudantis/universitárias atuantes na UFRN. O evento 

discutiu os desafios da mulher na universidade, e foi realizado com o apoio de outras 

organizações estudantis, como o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da referida 

instituição. A partir de outros relatos e experiências de ações, percebemos que a perspectiva 

do movimento de garantir a atuação sincronizada e coesa de suas células nem sempre se 

concretiza.  

Verificamos, durante uma reunião da coordenação municipal do movimento realizada 

em 21 de abril de 2015, com a presença de doze (12) jovens militantes que compõem a 

instância, certa tensão entre as frentes estudantil e territorial. Além dos conflitos gerados por 

questões que envolvem a divisão de tarefas, houve divergência entre militantes da frente 

estudantil e direção municipal. A questão da demarcação dos espaços e da função das 

instâncias, que deliberam ou não, foi colocada em evidência. Para um membro da direção 

municipal, uma jovem militante da periferia de Felipe Camarão, a frente estudantil 
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 Texto elaborado a partir de informações e repasses sobre a atuação das células da frente territorial. Relatoria 

da reunião da coordenação municipal do LPJ em Natal/RN, 21 de abril 2015. 
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(universitária) cometeu o equívoco de encaminhar uma demanda que teria que passar 

necessariamente pelo setor de finanças e coordenação municipal do movimento.  “[...] a frente 

estudantil demanda trabalho de base. Não demanda finanças” (informação verbal)
27

.  

Da parte da frente estudantil, argumenta-se que é necessário garantir as instâncias, a 

disciplina e metodologia, mas sem cair no burocratismo, garantindo também a criatividade e 

inventividade. O que subjaz a discussão, no entanto, parece ser um mal-estar gerado por uma 

suposta tentativa da frente estudantil de atropelar certos processos e instâncias. Nesse sentido, 

é colocado ainda que uma frente (no caso estudantil) deve ter cuidado para não agir de modo a 

ditar a linha política para o conjunto maior da militância. A discussão finalmente aponta para 

as contradições e conflitos experenciados pelos militantes, bem como para a necessidade 

“evitar dicotomias entre as frentes” e “afinar as relações”.  

Encontramos nas falas dos/as militantes a preocupação com a dinâmica das funções e 

da importância da atuação articulada de todas as “partes” da organicidade. Trata-se de um 

desafio para o movimento concretizar o debate sobre suas frentes, estudantil e territorial, com 

vistas a enxergar no conjunto das ações das células que atuam na cidade possibilidades de 

estreitamento e construção de atividades e ações comuns. Sobre a necessidade de coesão e 

afinamento entre as frentes, aponta-se como saída a perspectiva da construção coletiva “[...] 

do reforço do trabalho coletivo, seja qual for – produzir um texto ou varrer uma casa [local de 

reunião]. É preciso avançar e desafiar nossa militância com relação a isso. Acredito na 

organização, mas precisamos corrigir nossos erros” (informação verbal)
28

.  

Muitas dificuldades de encontro e afinamento entre as frentes e células estudantis e 

territoriais ocorrem em função de dificuldades reais ainda não superadas pelo movimento, 

financeiras e de mobilidade, pois há perfis distintos de juventude e de espaços de atuação: 

territorial, atuando nos bairros periféricos e escolas públicas; e estudantil universitária, 

atuando no movimento estudantil (ME), junto ao DCE e CAs, por exemplo, na UFRN e outras 

instituições de ensino superior privado. Sob alguns aspectos, prevalece resquícios da divisão 

“tradicional” entre a militância juvenil do meio popular e do ME, apesar do fato de alguns 

militantes que atuam nas células territoriais frequentarem a universidade e do esforço do 

movimento no sentido de orientar a construção de lutas, campanhas e ações comuns ao 

conjunto da militância.  
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 Fala da referida militante na reunião acima mencionada. 
28

 Trecho extraído da relatoria. Fala de um militante da célula Potengi durante reunião da coordenação municipal 

realizada em 21 de abril de 2015, Natal (RN).  
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Identificada a contradição, inerente à prática de todo sujeito coletivo, que permeia em 

muitos casos a relação entre as frentes estudantil e territorial, cabe ao movimento encontrar 

soluções coletivas que apontem para a superação de valores e condutas, incorporados muitas 

vezes de forma inconsciente em função de trajetórias educacionais, formais e não formais, 

arraigadas no tipo de sociabilidade que é confrontada pela juventude do projeto popular:  

[...] Precisamos ter confiança política. Precisamos ter cuidado com o 

simbolismo preconceituoso que existe [...] precisamos cuidar mais dos 

nossos militantes. Nós compreendemos a ferramenta que construímos, só 

falta concretizar as ações [...] Deslocamos militantes [da frente territorial 

para a estudantil] por ter a clareza da nossa organização. Tem valores que 

não são do projeto popular que está dentro de nós, e precisamos trabalhar 

isso. Precisamos olhar um para o outro e se fortalecer. Precisamos mostrar 

que o Levante é além da universidade. Precisamos fortalecer o nosso grupo, 

se sustentar um no outro.   
Precisamos reforçar os cuidados [...] Tento fazer as coisas da forma mais 

didática possível. Eu não sinto tantas opressões, mas somos a mesma classe, 

a classe trabalhadora. Tenho feito o esforço de conhecer mais a periferia. 

Não podemos se partir. Eu sou Levante, não sou frente estudantil 

(informação verbal)
29

. 

 

A orientação de que “[...] as células, componentes de uma mesma organização, devem 

enxergar umas nas outras uma prática cotidiana comum, enraizada na construção do projeto 

popular
30

”, constitui em grande medida um desafio a superar. De toda forma, e apesar dos 

conflitos internos, o movimento consegue se projetar nos espaços e manifestações públicas 

com unidade. Numa visão de totalidade, elaboram discursos e realizam ações, inclusive em 

eventos externos com outros movimentos e sujeitos políticos. Na atuação do movimento, 

sobressaem a ação, o discurso e visão de mundo em comum. Isso porque, internamente, a 

juventude militante cria e compartilha repertórios e demandas a partir de certos valores e 

compreensões comuns, bem como estratégias de ação que os projetem para o exterior 

(GOHN, 2014b, p. 253-255).  

Do que observamos na agenda do LPJ em Natal/RN entre 25 de novembro e 14 de 

dezembro de 2014, os princípios da unidade na luta, da construção com outros sujeitos 

coletivos e agentes políticos de ações de enfrentamento, intervenção e debate estão presentes 

na prática e planejamento cotidiano das ações do movimento. Assim como em outros Estados, 

o Levante potiguar se articula com algumas forças políticas institucionalizadas como 
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 Trechos de falas de militantes extraídos da relatoria da reunião da coordenação municipal do movimento em 

Natal/RN, abril de 2015. O primeiro trecho é de uma jovem militante da frente territorial – Célula Peixe-Boi, no 

bairro de Felipe Camarão – e membro da coordenação nacional (CN). O segundo trecho é de um jovem 

militante, estudante de do curso de Direito, que atua na frente estudantil, célula na UFRN.  
30

 Trecho de um texto elaborado por um militante da frente territorial e apresentado durante reunião da operativa 

municipal do movimento em 22 de novembro de 2014, Natal/RN. Baseado no 1º caderno de debates do LPJ 

sobre a organicidade do movimento – instâncias, setores e frentes. 
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sindicatos, ONGs, conselhos e outras organizações juvenis, e em certa medida a sua força 

social, em determinados atos e ações, está diretamente relacionada com essas articulações. 

Apesar de não possuir nenhuma célula camponesa e da pouca inserção no meio rural, o 

Levante Potiguar consegue se articular com outros sujeitos coletivos do campo como a PJR e 

o MST, construindo com este último algumas mobilizações a partir de ações de agitação e 

propaganda ou formativas.  

A construção de atividades nas células – de formação ou com outro caráter –, de ações 

ou intervenções públicas orientadas pela coordenação nacional e realizada com outros sujeitos 

obedecem ao seguinte processo: preparação, mobilização e agitação e propaganda. A proposta 

do LPJ é realizar intervenções animadas, lúdicas, utilizando teatro e música. Associa-se a isso 

a dimensão necessária do debate, trazida numa linguagem simples de fanzines, por exemplo. 

Discussão e participação são partes das reuniões e planejamento das instâncias de 

direção municipal
31

. Observamos aspectos democráticos de consulta, construção e análise 

coletiva num momento de reunião em que o ponto de pauta é a questão do planejamento 

municipal/estadual do movimento, contemplando os seguintes itens: o encaminhamento de 

data para realização; a definição do caráter do planejamento; a discussão em torno dos 

elementos que oferecem coesão às principais intervenções do movimento desde sua 

nacionalização; a definição de quem participará – equipes de frente e a operativa municipal. 

Também foi decidido que as frentes e os setores se reunissem antes da data do planejamento, 

e que seria elaborado e apresentado um roteiro para facilitar a construção, convergência de 

debate. A divisão de tarefas para realização do encontro aponta para o comprometimento do 

conjunto da militância com a construção do espaço. 

A prática de avaliar as ações depois de realizadas é um aspecto importante do 

movimento. Recupera a dimensão pedagógica da participação popular na perspectiva de 

“voltar” à experiência, de enxergar nos passos dados erros e acertos. Ao avaliar, por exemplo, 

a participação do LPJ-Natal em um ato nacional em apoio ao Plebiscito Constituinte realizado 

em várias capitais brasileiras em 13 de novembro de 2014, a militância aponta para 

dificuldades de integração das forças políticas e movimentos que construíram o ato – “um fato 

a se pensar é que cada força ficou em seu quadrado, tudo estava meio separado” ou “o ato 

estava bem dividido: PT e Levante”. Avaliam o saldo como positivo para o movimento, no 
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 Reunião da operativa municipal do Levante Popular da Juventude de Natal/RN, realizada no bairro de Felipe 

Camarão, em 22 de novembro de 2014, com a presença de 12 militantes. Pauta: formação; planejamento; 

retorno/repasse das atividades municipais; avaliação das eleições; ato da Constituinte. 
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sentido da abertura para a realização de trabalho de base, as intervenções, a agitação realizada 

e o processo de mobilização. 

Algumas atividades planejadas para o ano de 2014, como a realização do 1º. 

acampamento estadual do movimento, não foram concretizadas em função de limitações de 

organização, tempo e militantes para assumirem as tarefas. Apesar disso, os encontros e 

atividades realizadas nas frentes e setores, no final de 2014, trouxeram aspectos importantes 

do projeto, do discurso e da prática do movimento. São preocupações constantes no 

movimento: a importância dada à mística e animação; análise do contexto de atuação, como 

forma de garantir um saldo organizativo para o movimento; a dimensão da ação prática com a 

formação teórica do trabalho de base, no que se refere à preparação, mobilização e realização 

das atividades; a avaliação e retorno; a perspectiva de criação de novas células do movimento, 

de ganho organizativo. “[...] os jovens na maioria das vezes não se organizam politicamente 

com a necessidade de mudar através da teoria, mas na indignação, na ação, temos que saber 

canalizar as energias para o Projeto Popular
32

”. 

 Do ponto de vista político-organizativo, o LPJ em Natal possui limitações e desafios 

reais que se apresentam para um sujeito coletivo real, perpassado por contradições inerentes 

ao contexto social mais amplo em que está inserido e à contextura da realidade local. Não 

cabe idealizarmos uma juventude militante a partir de referências abstratas distantes da 

observação de suas práticas e da reflexão em torno de suas experiências coletivas. Em 

Natal/RN, como em outras cidades do país, o LPJ se organiza para atuar em pequenos grupos, 

células de trabalho de base. A conjuntura e a correlação das forças políticas locais dificultam 

conquistas estruturais no Estado do RN, até mais que em outros Estados. Com inserção no 

meio estudantil (universitário, principalmente), com trabalho de base nos bairros onde atua e 

se movimentando com outros sujeitos e forças políticas, a juventude do Levante consegue 

tencionar certas realidades na capital potiguar, disputar a juventude com outras forças 

políticas, sejam partidos ou sindicatos, apresentando uma ferramenta alternativa de 

organização.  

Apesar de o LPJ em Natal não protagonizar eventos ou acontecimentos políticos de 

maior visibilidade, como em outras capitais brasileiras, e das dificuldades de articulação e de 

projeção na cidade, o movimento apresenta disposição para aprendizagem político-coletiva, a 

reflexão e formulação de sínteses a partir de suas práticas. Sua atuação na cena política 
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 Fala de uma militante da frente territorial, célula peixe-boi, localizada no bairro de Felipe Camarão; e membro 

da Coordenação Nacional (CN-LPJ). Trecho extraído de um documento com informes e orientações para a 

militância potiguar elaborado no segundo semestre de 2014. 
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juvenil de Natal resgata elementos político-organizativos de agitação e propaganda, da 

criatividade das intervenções com teatro e música. O LPJ se compromete com as pautas e 

agenda dos movimentos sociais locais e possui uma base social diversa – estudantil 

universitária e periférica popular – com atuação em bairros populares, escolas públicas e 

universidades, organizações comunitárias etc. A atenção aos acontecimentos da política 

nacional e às pautas estruturais é constante, conforme orientação das instâncias de direção 

nacional do movimento.   

Apesar do esforço crítico da militância (principalmente das instâncias 

municipais/estaduais de direção) na avaliação de suas ações, atividades e intervenções 

públicas, percebemos que algumas vezes a representação e os discursos do conjunto do 

Levante potiguar acerca de si trazem elementos de puro entusiasmo militante. Isso, contudo, 

não diminui a importância da insistência de suas práticas de denúncia e ações políticas 

organizadas, das formas criativas de comunicação e intervenção que propõem, da 

sociabilidade, da centralidade da justiça social e democracia popular em suas práticas e 

discursos, e da natureza do dialogo político estratégico com seus interlocutores, sejam estes 

movimentos sociais e organização de seu campo político ou agentes e instituições do Estado.  

 

1.4 Aproximações e interpretações analíticas: o Levante Popular da Juventude a partir 

de paradigmas, teorias e abordagens sobre os movimentos sociais 

 

Explicar os fatos vinculados à produção da realidade humana não se limita à mera 

descrição. Necessita de uma base interpretativa em torno das experiências que os indivíduos 

constroem em suas ações cotidianas, nas relações sociais. Iniciar essa discussão requer que 

precisemos alguns pressupostos a partir dos quais definimos e especificamos as ações 

coletivas que concebemos como movimento social. O conceito é complexo e traz em sua 

história diversas definições com base em paradigmas, correntes de pensamento, teorias e 

abordagens metodológicas distintas. São fenômenos, fatos históricos sociais interpretados por 

pelo menos três grandes paradigmas: o norte-americano, os europeus e o latino-americano, 

este último concebido a partir das experiências de lutas populares no continente (GOHN, 

2014b). 

Neste estudo, concebemos movimentos sociais como fenômenos históricos que 

expressam lutas sociais que, em seus aspectos dinâmicos, consistem em processos de 

produção e renovação dos aspectos sociopolíticos e culturais da realidade humana. Os 

movimentos sociais se transformam em função de mudanças estruturais e conjunturais que 
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ocorrem nas sociedades históricas, também em função do deslocamento de outros agentes e 

atores da sociedade política. Constituem por excelência espaços não institucionalizados que se 

definem em função de sua ideologia, dos objetivos pelos quais lutam e pela identificação de 

adversários na arena do conflito. Situando o conceito de movimentos sociais dentro dos 

estudos clássicos das ações coletivas, Maria da Glória Gohn os define como “[...] expressão 

de uma ação coletiva [que] decorre de uma luta sociopolítica, econômica ou cultural” 

(GOHN, 2008b, p. 14).  

Para a autora “[...] há diferentes paradigmas teóricos na atualidade para o estudo da 

ação dos sujeitos coletivos que produzem e reproduzem demandas, ações, inovações ou até 

mesmo retrocesso nas ações coletivas organizadas” (GOHN, 2008a, p. 451). Os paradigmas 

europeus ganharam espaço na América Latina depois da década de 1960, representados por 

duas linhas de abordagens dos movimentos sociais, uma neomarxista e outra culturalista-

acionalista. Esta última se consagrou como a via de interpretação dos novos movimentos 

sociais e ganha espaço a partir da crítica à abordagem marxista em seu viés essencialmente 

economicista (GOHN, 2014b, p. 119). A corrente culturalista-acionalista de análise  

[...] constituiu a chamada novidade dos “novos movimentos sociais” ao 

destacar que as novas ações abriam espaços sociais e culturais, eram 

compostas por sujeitos e temáticas que não estavam na cena pública ou não 

tinham visibilidade, como mulheres, jovens, índios, negros etc. (GOHN, 

2008b, p.29). 

 

 Enquanto categoria de análise, os novos movimentos sociais são uma “criação” 

europeia. Seu objetivo imediato foi interpretar o fenômeno das ações coletivas e suas 

conexões de sentido com diversas agências sociais pós-1970. Estes movimentos agiram em 

torno da crise do Estado de bem-estar social e da dinâmica de desenvolvimento da sociedade 

industrial. Fenômeno diferente do contexto europeu, o movimento popular constitui para a 

análise sociológica como uma categoria genuinamente latino-americana, forjada em períodos 

de autoritarismo político e referida ao Estado de negação de direitos. De toda forma, e 

conforme (DOIMO, 1995, p.68), tanto os novos movimentos quanto os populares, na América 

Latina, se inserem no campo de movimentos ético-políticos. Ambos, para além das 

reivindicações locais e especificas de cada contexto, ressoaram e difundiram formas de fazer e 

padrões de convivência política.   

O paradigma latino-americano das décadas de 1970/80 se concentra em torno da luta 

de movimentos libertários e de emancipação de minorias políticas no geral, lutas populares 

urbanas por moradia e acesso a outros bens coletivos, e no campo por acesso à terra via 

reforma agrária. As teorias que interpretaram essas experiências basearam-se no paradigma 
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europeu, nos anos 1970 predominantemente na vertente marxista e na década seguinte sob a 

ótica da abordagem proposta pelos chamados novos movimentos sociais (GOHN, 2014b, p. 

15). 

 A produção teórica sobre movimentos sociais e outros sujeitos e atores coletivos na 

América Latina e no Brasil traz nas últimas décadas diversas transformações na realidade; 

como o surgimento de novos sujeitos e experiências de ação social que repercute na 

necessidade de revisão das teorias das ações coletivas e na criação de novas categorias de 

análises. 

O paradigma dos novos movimentos sociais compreende correntes teóricas 

diferenciadas na análise da realidade e apresenta, de acordo com este estudo, aspectos 

importantes no que diz respeito à análise da ação coletiva do LPJ, uma vez que enfatiza 

aspectos culturais e ideológicos da ação, as lutas sociais cotidianas, as solidariedades criadas e 

a constituição de identidade no interior do movimento.  Para Glória Gohn (2014b), essa 

abordagem analítica está baseada na cultura. Apesar de utilizar algumas categorias marxistas, 

os novos movimentos sociais (NMS) apontam para um novo sujeito coletivo, não mais a 

classe operária fruto das contradições do modo de produção capitalista. A ideia de vanguarda 

é deixada de lado e a política, não mais a economia, assume dimensão central nas lutas 

sociais. 

Os NMS criam identidades sociais e políticas coletivas em torno da definição de seus 

militantes, das fronteiras e do sentido da ação dos sujeitos do movimento. É claro que essas 

identidades não são estanques; há conflitos internos e externos que constituem também parte 

da construção de novos movimentos. O LPJ, apesar da identidade com os movimentos e lutas 

populares, do discurso de “compromisso e pertencimento” à classe trabalhadora, tem uma 

base social diversa que transcende a estrutura clássica de classe, já que nesse caso a 

identidade política se constrói no processo de luta e identificação com determinadas 

problemáticas juvenis. Temos assim uma cultura política e um projeto político de 

transformação da sociedade construído nas trajetórias de experiências coletivas. Na pré-tese 

do 54º. CONUNE elaborada pelo movimento em abril de 2015, a heterogeneidade da 

militância é apresentada da seguinte forma: 

Somos um movimento que se nacionalizou a partir da luta, com os escrachos 

aos torturadores em diversos Estados do país. Somos parte desta grande 

mobilização por memória, verdade e justiça que tem como objetivo trazer 

justiça aos milhares de jovens assassinados na época da Ditadura. Somos a 

juventude negra da periferia dos centros urbanos que está sendo assassinada 

pela PM e que luta pela desmilitarização da polícia. Somos a juventude 

camponesa que luta por educação, pelo direito de permanecer no campo e 
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construir um futuro digno. Somos jovens que estiveram presentes de forma 

ativa nas diversas manifestações a partir de junho de 2013. Somos parte da 

luta pelo passe-livre. Somos universitários e secundaristas, em campanha 

para construirmos um Projeto Popular para a Educação. Somos a juventude 

em luta por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político! Pois 

desde as manifestações de junho de 2013 percebemos o abismo existente 

entre as demandas da juventude brasileira e o atual sistema político herdado 

da Ditadura e dominado pelos interesses do capital. Participamos de forma 

protagonista do Plebiscito Popular que aconteceu entre os dias 01 e 07 de 

setembro de 2014, coletando aproximadamente 8 milhões de votos em todo 

o Brasil (LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE, 2015). 

 

Do ponto de vista tático, e a partir dos pressupostos da ação coletiva dos NMS que nos 

permitem interpretar a ação dos movimentos no plano micro e macrossocial, o LPJ combina 

uma diversidade de ações, diretas e também de apoio a disputas e reformas institucionais com 

vistas à ampliação da participação da juventude urbana, camponesa e estudantil nos processos 

decisórios.   

O LPJ não direciona suas ações e lutas políticas para fora do Estado e suas estruturas 

de poder, o que pode ser constatado também nas estratégias e ações de outros sujeitos e 

movimentos sociais na América Latina – o que significa dizer que suas ações não se 

concentram somente na esfera da sociedade civil, como nos novos movimentos sociais. 

Aproxima-se de partidos e promove lutas em conjunto com sindicatos e outros sujeitos 

políticos numa perspectiva tática, com o objetivo de incidir sobre a sociedade política, na 

busca por políticas públicas – as campanhas do LPJ por um projeto popular para a educação, 

pelos 10% do PIB para educação e o apoio à política de cotas, por exemplo.  

No cenário brasileiro, nos últimos doze anos, ocorreram mudanças no campo das 

relações institucionais entre movimentos e organizações da sociedade civil e o Estado, 

impulsionadas principalmente por políticas públicas que estreitaram o dialogo entre o governo 

e movimentos. Nesse sentido, temos a institucionalização das práticas de alguns sujeitos 

coletivos, antes autônomos. De acordo com Glória Gohn:  

Disso resulta um cenário contraditório no qual convivem entidades que 

buscam a mera integração dos excluídos por meio da participação 

comunitária em políticas sociais exclusivamente compensatórias; com 

movimentos, redes e fóruns sociais que visam a transformação social por 

meio de mudanças do modelo de desenvolvimento que impera no país 

inspirados em um novo modelo civilizatório em que possa haver o exercício 

da cidadania e da ética, a justiça e a igualdade social (GOHN, 2014a, 107). 

  

As ações e intervenções do LPJ não se fecham ou se limitam a uma única dimensão ou 

esfera da vida social, de modo que cultura e política se entrelaçam no sentido da necessidade 

de produção de novos códigos culturais que disputem sentido com o todo da sociedade, bem 
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como na disputa na estrutura institucional que normatiza o campo das relações sociais 

vigentes. A intenção do movimento é criar uma contra-hegemonia a partir da conexão ativa e 

prática entre diferentes formas de lutas, que podem ou não se expressar imediatamente como 

uma luta econômica ou política. Podemos falar em luta cultural, entendendo a cultura, 

conforme Raymond Williams (1979, p. 23-25), como um processo social fundamental 

constitutivo e constituidor de modos específicos e distintos de vida.  Essa concepção de luta e 

disputa sociopolítica e cultural desencadeia em um processo revolucionário mais amplo e, do 

ponto de vista prático e analítico, mais adequado ao nosso tempo histórico e nossas 

sociedades do que as fórmulas abstratas de luta política derivadas de situações históricas 

muito diferentes das que enfrentamos hoje.  

Essas práticas militantes e a produção de novos discursos referidos às lutas dos grupos 

de agentes que compartilham determinados interesses (materiais e simbólicos) tornam este 

campo um terreno de disputas (BOURDIEU, 2013). As funções dos elementos culturais 

presentes nesse contexto de participação se configuram, até certo ponto, em funções políticas. 

Nesse sentido, os elementos culturais, como sugere Pierre Bourdieu (2013), constituem ao 

mesmo tempo uma estrutura estruturada, que reproduz as relações concretas/objetivas, e uma 

estrutura estruturante, capaz de produzir uma representação de mundo ajustada às relações 

objetivas interiorizadas.  

A forma de fazer política do LPJ questiona a dualidade da ação versus estrutura, pois 

articula as perspectivas macro e micro da ação política e da produção humana como um todo. 

A abordagem micro, em uma ótica weberiana da ação social, reconhece que a existência das 

estruturas extraindividuais na sociedade não são totalmente autônomas e independentes da 

ação dos indivíduos. Essas estruturas são produzidas por indivíduos no âmbito das relações 

sociais. Essa perspectiva traz a possibilidade concreta de concebermos a ação dos sujeitos sem 

o imperativo de posições sociais definidas estritamente em termos de posição econômica ou 

culturais. A militância do LPJ consegue mediar aspectos microssociais presentes no campo 

das relações e sociabilidades cotidianas com os acontecimentos e fatos decorrentes de 

estruturas macrossociais.  

Sua ação política coletiva é norteada tanto pelo reconhecimento das determinações e 

processos objetivos macroestruturais como pela valorização da subjetividade dos jovens 

militantes, de suas utopias e papéis como agentes sociais em lutas e disputas da vida 

cotidiana. Uma esfera da ação (objetiva ou subjetiva) não subjuga ou anula a outra. Aqui a 

noção de determinação, como concebe Raymond Williams (2011) sob a ótica da teoria 

cultural marxista, nos parece apropriada. Para este autor, a determinação nos processos de 
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produção da vida e da realidade social traz a perspectiva da fixação de limites e exercício de 

pressões. Não remete, como no marxismo ortodoxo, à inflexibilidade da previsão, 

prefiguração e controle, o que postula a impotência da ação dos sujeitos frente aos limites 

insuperáveis das estruturas de poder.    

Nesse sentido, a superestrutura é pensada como um conjunto variado de práticas 

culturais relacionadas com conteúdo real, não como algo refletido, reproduzido e dependente 

da esfera da infraestrutura. O conceito de base também é revisto e se afasta da noção 

congelada e abstrata que o encerra na esfera especificamente econômica da produção humana. 

A base precisa ser definida a partir das atividades especificas dos homens em relações sociais 

reais – logo, atividades que apresentam contradições e variações fundamentais em constante 

mudança (WILLIAMS, 2011, p. 47). 

 Base e forças produtivas (primárias) não dizem respeito à noção vulgar, da produção 

primária nos termos das relações econômicas capitalistas, tal como se tornou comum no 

entendimento economicista dessa proposição. Diz respeito à produção primária da própria 

sociedade em sua complexidade, logo, da produção dos próprios homens – relações sociais de 

produção e reprodução da vida real. Essa análise se refere ao significado amplo das forças 

produtivas como forças vitais básicas para a produção real da realidade humana; foge do 

reducionismo analítico que descarta como superestruturais e secundárias forças produtivas 

sociais vitais. Esse entendimento da totalidade traz a dimensão da “totalidade de práticas 

sociais” e se opõe à separação simplista de esferas distintas, separadas da produção da vida. 

Trata-se da superação da noção especializada de superestrutura (WILLIAMS, 2011, p. 49).  

A crítica reside, portanto, na separação das áreas de pensamento e atividade – da 

consciência e da produção – a partir do esvaziamento do conteúdo específico das atividades 

humanas reais por categorias analíticas abstratas, como infraestrutura e superestruturas. Sob 

esse aspecto, o pensamento de Williams (1979, p. 84) evidencia as ligações e relações 

indissolúveis entre produção material, instituições sociais, atividades políticas e culturais e 

consciência, restaurando a complexidade e totalidade na análise das experiências humanas. O 

marxismo ortodoxo perde de vista tais processos quando não apreende a base como um 

processo dinâmico e contraditório, no sentido das implicações profundas existentes entre as 

relações de produção e as relações sociais. Enquanto processo, é importante considerar a 

possibilidade permanente de transformação dinâmica dessas forças (WILLIAMS, 1979, p. 

86). 
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Antonio Gramsci também pensa a totalidade da vida social ao conceber a estrutura 

econômica a partir do conjunto das relações sociais, da totalidade da vida humano-social, sem 

encerrá-la ou sobrepô-la às demais esferas. Nesse sentido, Nelson Coutinho comenta: 

A estrutura econômica não é, para Gramsci, a simples esfera da 

produção de objetos materiais, de coisas, mas é o modo pelo qual os 

homens estabelecem seu “metabolismo” com a natureza e produzem e 

reproduzem esses objetos materiais, mas, sobretudo suas próprias 

relações sociais globais (COUTINHO, 2011, p. 116).  

 

A partir da dialética marxista, Gramsci concebe que a totalidade e a complexidade da 

vida social não se reduzem somente à ação dinâmica e recíproca de seus vários momentos, 

mas também apresenta um momento predominante. Esse momento predominante, do ponto de 

vista da totalidade histórica, é o conjunto das relações sociais determinadas de produção, do 

qual o conjunto das superestruturas é o “reflexo” (esse reflexo, é possível concluir, configura 

algo de denso, de sólido e real presente nas concepções ideológicas). Dessa forma, a ação 

política para Gramsci é determinada, em última instância, pelos elementos postos pela 

estrutura. O que significa que, apesar da centralidade da política na práxis humana, de sua 

capacidade de criação e transformação, ela não é uma realidade autônoma e absoluta. Ao 

contrário; ela opera no interior de um conjunto de determinações objetivas (leia-se 

econômicas) que limitam (mas não anulam) suas possibilidades de realização. 

Para Glória Gohn, os NMS pautam a análise das esferas micro da vida social e 

recuperam a prática cotidiana como dimensão fundamental da práxis humana. Sobre a questão 

da autonomia, a autora esclarece: 

Ela não é vista de forma a que os grupos e movimentos se isolem, mas, ao 

contrário, como a conquista ou a construção de um processo interativo, 

formado a base de relações sociais novas, de caráter diferente. Por isso o 

processo de construção de alianças, de formar redes sociais e culturais, será 

tão enfatizado nos NMS (GOHN, 2014b, p. 135).   

 

Para esta autora, as formulações teóricas dos NMS apresentam as mesmas categorias 

teóricas que marcaram o debate intelectual desde o século XVIII. Gohn aposta mais num 

rearranjo e nas diferenças na disposição das categorias explicativas do que na criação 

propriamente dita de novos instrumentos conceituais em função das alterações das práticas e 

repertórios dos movimentos sociais (GOHN, 2014b, p. 141). A experiência de participação e 

as ações do LPJ trazem elementos residuais e emergentes no que se refere às trajetórias de 

outros movimentos e sujeitos coletivos na América Latina. O residual, conforme Williams 

(1979, 2011) traz a perspectiva de retorno aos significados e valores criados e compartilhados 
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em grupos sociais passados, e encontra sua relevância por apresentar áreas da experiência e 

realização coletiva que a cultura dominante não reconhece, se opõe ou mesmo despreza.  

Em um mundo em contínua e rápida transformação, as mudanças nas formas de 

organização e participação dos jovens apresentam alguns aspectos residuais. Nesse sentido, a 

opção pela organização em células de trabalho de base, a centralidade da agitação e 

propaganda e as palavras de ordem (substrato discursivo) são alguns elementos que 

configuram o resgate das experiências dos movimentos populares e revoluções 

protagonizadas pela esquerda latino-americana – como, por exemplo, na Cuba de 1959, e na 

Nicarágua de 1978 da juventude sandinista. O LPJ articula em seu repertório representações 

que oferecem suporte a suas estratégias político-culturais e fundamentam seu projeto político-

ideológico. Apesar de muitos analistas pós-modernos afirmarem o contrário, as ideologias de 

esquerda não morreram na América Latina, continuam elemento importante para definição da 

noção de movimento social neste continente: 

Reafirmamos a atualidade da luta anti-imperialista da juventude e buscamos 

resgatar a tradição latino-americana de combinar o trabalho estudantil e 

popular. Nossas referências históricas são a luta dos/as estudantes em 

Córdoba, a ousadia dos jovens que protagonizaram a Revolução Cubana, o 

exemplo pedagógico da juventude da Revolução Sandinista, e 

principalmente a resistência heroica da juventude brasileira à Ditadura 

Militar (LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE, 2015). 

 

Homenagear os “lutadores/as do povo” e as experiências de insurreição popular no 

Brasil e América Latina, atribuindo seus nomes a espaços de formação, plenárias, assembleias 

e células, é parte do repertório do LPJ e tem apelo pedagógico, de aprendizagem para a 

militância recém-chegada no movimento. Assim temos o Curso de Formação Estudantil 

Edson Luiz; Plenária Nacional de Formação Ernesto Che Guevara; Célula Caldeirão dos 

Movimentos (Crato/CE); II Etapa da Escola de Formação Política Revolução dos Malês (BA), 

dentre outros. 

Por outro lado, é possível perceber também que as experiências de participação e os 

tipos de coletivos e movimentos constituídos, como afirma Williams (1979), aparecem 

vinculados não apenas aos modelos oriundos de décadas anteriores, mas expressam também 

novos paradigmas ou dialogam com postulados variados que se entrecruzam na atualidade 

(WILLIAMS, 1979; GOHN, 2014b). São aspectos emergentes de uma prática ou realidade 

humana, elementos que expressam novos significados, práticas, valores e sentidos de mundo 

que estão sendo continuamente criados no curso das experiências históricas (WILLIAMS, 

1979, p. 57).   
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Para Gohn (2014b), a novidade trazida pelos novos movimentos sociais na década de 

1980 diz respeito à “forma de fazer política” a partir da sociedade civil, e não somente em 

função do Estado, da disputa políticas pelas suas estruturas, como nos movimentos clássicos 

(proletariado). Nas experiências dos NMS da década de 1980, a questão do poder 

macroestrutural é relativizada, no sentido de considerar também os fatos cotidianos e 

conjunturais.  

Percebemos, nesse sentido, um duplo aspecto na ação e no discurso do LPJ, duas 

perspectivas que se cruzam. De um lado, o movimento considera os fatos e experiências do 

cotidiano, das lutas imediatas e urgentes da juventude por política pública. Está atento às 

disputas do presente, pois objetiva alterar a ordem das coisas no “aqui e agora”. Exige 

direitos, justiça e melhores condições de vida para hoje. Por outro lado, e para além de 

questões mais imediatas, pauta em seus espaços de deliberação a importância das contradições 

estruturais da sociedade, ou seja, a militância do Levante não nega nenhuma força de 

determinação, na perspectiva de Williams (1979, 2011): aposta na força de transformação dos 

próprios agentes ao mesmo tempo em que considera as contradições estruturais.  

O dinamismo dos sujeitos coletivos produtores de reivindicações e demandas se 

expressa em termos culturais, de confronto e de disputa de valores. A participação e as ações 

coletivas do LPJ mobilizam emoções e sentimentos de pertença, apesar da diversidade de 

juventude que mobiliza (estudantil, periférica, camponesa). Estes sujeitos jovens criam 

identidades coletivas em processos que ocorrem em função de suas atuações, da militância no 

movimento. A fala ou discurso militante é representativo desse processo: “eu só me sinto 

militante quando assumo tarefa” (informação verbal)
33

. A relação política é constituidora de 

identidade. Esta, por sua vez e sob alguns aspectos, promove uma unidade em torno de um 

projeto coletivo de transformação social. Dessa forma, é um fundamento para ação política 

(ORTIZ, 1995, p. 141).  

A identidade de um movimento se constitui a partir de suas práticas coletivas 

referenciadas no seu projeto político, de sociedade. Não se trata de um elemento meramente 

simbólico, pois é fruto de processos dinâmicos de interação e articulação entre os sujeitos do 

movimento. Em Natal/RN, observamos que há maior identidade entre os militantes das 

frentes territoriais em relação aos militantes do meio estudantil universitário, e vice-versa, 

principalmente quando se trata de redes de relacionamentos que se estabelecem em espaços de 

lazer, festivos e de celebração. 

                                                 
33

 Fala de uma militante da frente territorial, Célula Peixe-Boi, em Felipe Camarão (Natal/RN), na ocasião de 

uma reunião encaminhativa em 22 de fevereiro de 2015. 
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Além de elementos significativos para uma análise à luz do paradigma cultural-

acionista, com ênfase na ação social do sujeito coletivo, o LPJ apresenta aspectos políticos e 

ideológicos que podem ser analisados sob o prisma marxista, no que se refere a processos de 

luta social que não perdem de vista a possibilidade concreta de transformação da realidade 

social e consideram em suas análises a questão econômica e formas hegemônicas de opressão 

sociocultural e política. Nesse sentido, vale ressaltar que a análise marxista dos movimentos 

sociais não se reduz ao paradigma clássico da luta operária (GOHN, 2014b, p. 171), não se 

expressa numa única teoria. Podemos enxergá-la a partir de abordagens ortodoxas 

(predominantes nos autores da Segunda Internacional) e não ortodoxas. 

Uma abordagem denominada neomarxista dos movimentos sociais surge na Europa 

com estudos que fazem uma releitura do marxismo ortodoxo. Manuel Castells, Claus Offe, 

Ernesto Laclau e historiadores materialistas como Eric Hobsbawm e Edward Thompson são 

alguns nomes de destaque dessa corrente. A perspectiva analítica dessa abordagem apresenta 

a centralidade da cultura política e das inovações democráticas, relacionadas à experiência de 

luta dos movimentos sociais, com papel tão relevante quanto as estruturas econômicas nos 

processos de transformação histórica (GOHN, 2014b, p. 173). As classes sociais não 

desaparecem nessas análises; continuam presentes na reflexão sobre a origem dos militantes, 

os interesses do movimento e no seu programa ideológico. 

A questão da formação militante é parte do tripé organizativo do Levante. Ao longo de 

três anos, o movimento vem realizando escolas e seminários nacionais de formação política e 

produzindo materiais de subsídio para as formações
34

. A práxis, no sentido marxista, é 

elemento importante para pensar a ação do Levante nacionalmente e na cidade de Natal/RN. 

No campo da produção teórica do marxismo, o conceito de práxis diz respeito à articulação 

fundamental entre a teórica e a prática. A práxis revolucionária evocada pelo movimento se 

concretiza em suas ações diretas, nas lutas e campanhas realizadas. Estas ações são fruto de 

debates acerca de fatos e conceitos, estratégias e análises conjunturais que possibilitam a 

interpretação e elaboração críticas.  

                                                 
34

 I Seminário Nacional de Formação Política do Levante Popular da Juventude – “Ernesto Che Guevara”, 

realizado entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2014, em Brasília (DF), conjuntamente com o Congresso Nacional 

do MST 30 Anos (Circular Nacional 02/2014 – Seminário de Formação Política “Ernesto Che Guevara”). A 

pesquisadora participou desse espaço de formação; I Escola Estadual de Formação Política do Levante Ceará 

“Antônio Conselheiro”, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2015 (Circular 01/2015 – I Escola Estadual de Formação 

Política “Antônio Conselheiro” do Levante Popular da Juventude do Ceará, de 07 de janeiro de 2015); Seminário 

Nacional da Frente Territorial foi realizado em Salvador/BA entre os dias 06 e 08 de fevereiro de 2015 (Circular 

01/2015 – Seminário Nacional da Frente Territorial); Circular Interna 01/2015, Levante Popular da Juventude-

RN – Curso de Movimento Estudantil do Levante Popular da Juventude (28 e 29 de março de 2015, Centro de 

Educação, UFRN). 
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Podemos verificar o elemento de denúncia presente na práxis do LPJ, da elaboração e 

não somente da sistematização das demandas da juventude. A ação direta, como princípio que 

norteia a prática, inclusive nas lutas conjuntas com outras forças e movimentos sociais, 

apresenta a unidade necessária entre a crítica/estudo e a ação concreta. Não se trata de uma 

etapa posta para a militância, mas de um processo contínuo, dialético. A centralidade da pauta 

econômica aparece como porta de entrada para explorar a contradição e fazer o trabalho de 

base que se inicia a partir da abordagem das questões e dificuldades mais imediatas presentes 

no cotidiano da juventude. Temos com isso a ênfase na produção material da política, que não 

configura mero fenômeno superestrutural – fato constatável, uma vez que qualquer classe 

dominante que se pretenda hegemônica dedica parte significativa da produção material ao 

estabelecimento, reprodução e manutenção da ordem política. Nesse sentido, tanto a ordem 

política e social que sustenta o mercado capitalista como as lutas sociais e políticas que o 

enfrentam são produções materiais (WILLIAMS, 1979, p. 96). 

Os espaços de formação política do movimento são massivos ou específicos quando 

dirigidos a um setor, um coletivo ou frente de atuação. Têm caráter de formação de base e 

pauta em geral temas centrais para militância como conjuntura política, formação social 

brasileira, conceitos elementares do marxismo, organização e educação popular, feminismo, 

questão racial e diversidade de gênero. Em relação aos objetivos destaca-se a formação da 

militância, o fortalecimento da identidade coletiva, o debate dos desafios políticos da 

juventude brasileira para os próximos períodos. 

A referência gramsciana é importante para essa análise devido à centralidade da 

perspectiva cultural presente na sua discussão sobre hegemonia e contra-hegemonia. O 

discurso e a ação do LPJ propõem a transformação da sociedade, da qualidade das relações e 

pauta a necessidade de criar alternativas aos valores hegemônicos. Propõem, em suma, uma 

nova cultura que se baseie em experiências mais humanas. Nessa perspectiva, os elementos do 

senso comum, da práxis cotidianas dos jovens, das situações comuns de negação de direitos, 

trazem elementos políticos que, se mobilizados, constituem forças de transformação social. 

Esse processo de mudança social não ocorrerá de maneira rápida; pelo contrário, será 

resultado de “idas e vindas” e começará pela transformação da sociedade civil, através da 

construção de práticas e valores contra-hegemônicos.    

Pensar a centralidade da práxis política em Antônio Gramsci é analisar a relação 

essencial e complexa da sociedade com a política e a cultura. O autor nos oferece uma 

concepção histórico-dialética da realidade social, culturalmente construída, e assim aponta 

elementos e condições para realização de uma nova práxis, de transformações sociais que 
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levam a construção de novas relações mais justas e plenas. Suas concepções se baseiam na 

filosofia da práxis, em reflexões que articulam dialeticamente a relação entre teoria e prática 

sempre a partir da análise crítica do contexto. A realidade concebida enquanto totalidade é 

perpassada por contradições e constituída por mediações que ocorrem entre processos e 

estruturas sociais (COUTINHO, 2011). 

O conceito de Estado ampliado do autor ajuda ainda a compreender a trama das 

relações que ocorrem hoje no Brasil e na América Latina entre os movimentos sociais e 

governos. O Estado ampliado pressupõe uma ampliação do seu campo de atuação e de seu 

significado para além do marco teórico marxista-leninista. A ampliação, do ponto de vista 

analítico em Gramsci, define Estado a partir da relação fundamental entre sociedade civil e da 

sociedade política, não se resumindo às esferas de poder governamental. O conceito aparece 

como um organismo social constituído a partir da combinação dialética de força/violência e 

consenso. Essa nova acepção de Estado é fundamental para a definição de revolução 

gramsciana, na qual a luta pela hegemonia, por uma ampla e profunda transformação 

intelectual e moral, assume importância fundamental.  

O Estado não está exclusivamente a serviço das classes dominantes, há contradições 

que fazem dele um espaço de disputa fundamental para as lutas cotidianas dos grupos 

organizados – conflitos e lutas perpassam a máquina estatal. A luta institucional no âmbito 

dos aparelhos do Estado tem lugar central nas ações, intervenções e campanhas públicas do 

LPJ. Nesse aspecto o movimento traz, assim como outros sujeitos e atores coletivos 

organizados, a percepção gramsciana da necessidade de disputa e da conquista de espaços 

políticos estatais, com vistas a seu aprimoramento democrático.   

Um sujeito político coletivo não pode ser compreendido fora de seu contexto histórico 

e conjuntural, pois sua identidade política não é única nem fixa e muda em função de 

contextos, conjunturas e situações distintas. Essa mudança ocorre porque há experiências e 

aprendizagens diversas que, por sua vez, geram consciência e interesses também diversos 

(GOHN, 2008a, p. 444). Uma ação coletiva compreende a ideia de conflito como explicitação 

das contradições sociais. Partindo dessa perspectiva, as ações coletivas do Levante Popular da 

Juventude são impulsionadas pelo descontentamento em relação às estruturas sociopolíticas e 

econômicas e culturais vigentes. Essas ações direcionam e potencializam seus objetivos 

enquanto sujeito coletivo.  

Eder Sader (1988) utiliza o conceito de sujeito referindo-se aos movimentos sociais 

pelo “[...] fato de a noção de sujeito vir associada a um projeto, a partir de uma realidade 

cujos contornos não estão plenamente dados [...]”. Acrescenta que a noção de sujeito está 
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vinculada à “[...] ideia de autonomia, como elaboração da própria identidade e de projetos 

coletivos de mudança social a partir das próprias experiências” (SADER, 1998, p. 53). Sujeito 

coletivo traz o sentido de constituição de uma coletividade, de uma identidade que leva 

inevitavelmente a organização de ações coletivas de defesa de interesses e expressão de 

vontades comuns: “Trata-se de uma pluralidade de sujeitos cujas identidades são resultado de 

suas interações em processos de reconhecimentos recíprocos, e cujas composições são 

mutáveis e intercambiáveis” (SADER, 1998, p. 55).  

Alberto Melucci traz uma importante reflexão sobre as experiências de ações coletivas 

protagonizadas pela juventude e de suas possíveis relações com o campo de estudo dos 

movimentos sociais atestando que “[...] parece mais apropriado tratá-las [as formas de ação 

coletivas juvenis] como redes conflituosas que seriam ‘formas da produção cultural’, ou seja, 

ativação de condutas em torno de conflitos, mesmo que em práticas ainda emergentes” 

(MERLUCCI, 1997, p. 6 apud SPOSITO, 2000, p. 82). 

A noção democrático-popular de participação associada nesse estudo ao tema da 

participação juvenil baseia-se em uma concepção ampla que reivindica o interesse dos 

diversos sujeitos e movimentos sociais em termos de atuação política. A participação é 

percebida aqui como algo que está além das limitações do sistema representativo, que não se 

restringe a procedimentos isolados, nem tampouco à arquitetura institucional de eleições.  

A autora deste estudo defende, com base nas reflexões em torno dos movimentos 

sociais e, mais especificamente, das ações coletivas do Levante Popular da Juventude, que a 

experiência democrática não se realiza somente com a existência de instituições 

representativas, pois a mesma requer o máximo de participação dos sujeitos, a socialização da 

informação e o “treinamento social”, que precisam ocorrer em outras esferas, de forma que as 

qualidades dos sujeitos participantes possam se desenvolver. 

Nessa perspectiva, os sujeitos coletivos trazem consigo o conteúdo propriamente 

político da participação social. A experiência do LPJ não é diferente. Constituem também 

espaços de formação e emancipação política por excelência, uma vez que apontam para um 

projeto de construção democrática que necessariamente incorpora o papel das subjetividades 

do sujeito, incluindo-os nas suas diferenças e estabelecendo a indiscutível aliança entre 

cultura e política, propiciando a este (novo) sujeito que se constitui e é constituído nos 

movimentos sociais o reconhecimento de ter direitos e que estes devem ser recompensados na 

proporção na qual foram historicamente negados, conforme aponta Evelina Dagnino (2004).  
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CAPÍTULO II: DAS JUVENTUDES MILITANTES DAS DÉCADAS DE REGIME 

MILITAR, À JUVENTUDE ORGANIZADA DE HOJE: NOVOS CONTEXTOS, 

MOTIVAÇÕES, AÇÕES E DESAFIOS 

 

2.1 O cenário político e sociocultural do pré e do pós-golpe de 1964 

 

 Demarcar essa fase da história brasileira a partir da conjuntura política da época nos 

permite, até certo ponto, identificar suas características fundamentais e remontar o cenário em 

que ações políticas coletivas de uma geração de jovens transcorreram. Nesse trajeto de 

análise, estrutura e conjuntura se entrecruzam quando o agir humano, as configurações das 

mentalidades coletivas e a história política, na perspectiva dos acontecimentos, visam à 

construção processual de uma realidade que é dinâmica, nunca passada.  

Não é possível pensar as esquerdas brasileiras na década de 1960 sem considerar o 

contexto sociopolítico em que estavam inseridas e os contornos da realidade que se 

propunham a transformar. É preciso ter em mente que circunstâncias históricas específicas 

levaram a opção por diversos tipos luta, inclusive pela luta armada e ações de guerrilha 

urbana e rural. Falamos de esquerdas brasileiras por conceber seus muitos matizes. O conceito 

no plural diz respeito à variedade de formas e de caminhos pelos quais empreende a 

transformação da sociedade a partir de ideais de justiça. Designamos de esquerda todas as 

forças políticas críticas à ordem histórica e social imposta pelo capitalismo e identificadas 

com a luta dos trabalhadores e segmentos sociais subalternizados pela transformação de suas 

realidades.  

 Os exemplos no exterior do país, como as revoluções de libertação nacional na China 

(1949), em Cuba (1959), na Argélia (1962) e o enfrentamento vietnamita contra o 

imperialismo norte-americano enchiam de entusiasmo revolucionário os agrupamentos de 

esquerda em solo nacional. O “êxito” dessas revoluções influenciou enormemente o ideário 

contestador das juventudes organizadas na década de 1960 no Brasil e no mundo. Pairou 

sobre o ideário e alimentou a ousadia das juventudes o fato de povos subdesenvolvidos se 

rebelarem contra as potências imperialistas e exploradoras para criar um novo mundo. 

Podemos destacar ainda a influência da “revolução cultural proletária” chinesa (1966), que 

apareceu para setores jovens de diversos países como uma alternativa ao burocratismo de 

inspiração soviética (RIDENTI, 1997, p. 13). 

 Os anos finais da década de 1960 e o início dos anos 1970 configuraram uma 

revolução cultural que operou profundas mudanças nas relações entre as gerações. No mundo 
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todo temos a efervescência de uma cultura juvenil forte, que tornara o jovem um agente social 

independente (HOBSBAWM, 1995, p. 318). Para o historiador marxista, essa cultura juvenil 

tornou-se dominante nas economias de mercado desenvolvidas, em parte porque constituía 

uma massa concentrada de poder de compra (HOBSBAWM, 1995, p. 320).  

 No Brasil, o golpe civil-militar na democracia interrompeu uma importante fase da 

história política e do florescimento da cultura nacional. A politização das massas apresentava-

se como um terreno fértil para iniciativas de cultura popular. Com a UNE tivemos a criação 

dos Centros Populares de Cultura como fortes atuantes no âmbito do teatro, da música, da 

poesia e do cinema, embora seja necessário compreender que os CPCs foram criados por 

jovens de renda média, o que sugere certo dirigismo em relação aos segmentos populares, 

dando margem a algum elitismo, ou até mesmo estetização da pobreza. Marcelo Ridenti 

(2000) destaca a relação entre cultura e política no Brasil das décadas de 1960 e 1970, 

apontando em suas análises que as ideias de povo, nação, identidade e libertação nacional, 

modernização e revolução brasileira orientaram as práticas não somente das organizações e 

partidos de esquerda, mas de instituições e indivíduos ligados à produção cultural e artística 

no país.  

Essa efervescência cultural não se constituiu a partir de um “movimento popular”, 

pensado e realizado pelas classes subalternizadas, de trabalhadores e de excluídos do sistema 

produtivo e da sociedade de direitos. Ridenti (2000) fala de um tipo de “romantismo 

revolucionário” presente na produção artística, nas ciências sociais e na política da época. 

Este se constitui nos meios intelectualizados da classe média brasileira dos anos de 1960/70, 

trazendo como ideal a integração do intelectual engajado e do “homem comum” (do 

intelectual com o povo brasileiro!), ainda não contaminado pela modernidade capitalista – 

logo, símbolo para a construção de um projeto alternativo de desenvolvimento. 

No mesmo contexto, os setores progressistas da Igreja Católica se empenharam na 

disseminação dos Movimentos de Educação de Base nas periferias e bairros populares. Um 

sopro de entusiasmo inovador penetrava a música popular, o teatro e a literatura nacionais, 

com o Cinema Novo e o Teatro de Arena, (GORENDER, 1987, p. 48). Dessa forma, os anos 

que antecederam o golpe foram marcados por significativas movimentações populares, 

acompanhadas de um impulso intelectual vigoroso e criativo que, apesar de certo ranço 

populista, sobreviveu aos duros anos do sufocamento democrático, até o fechamento completo 

da ditadura militar no final do ano de 1968 (GORENDER, 1987, p. 49).  

Sob muitos aspectos, a ditadura decretou a morte de um processo de mobilização 

popular de forte conteúdo democrático pelas reformas de base, amordaçando reivindicações 
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de setores com certo nível de politização como operários, camponeses e estudantes, e ainda 

militares de baixa patente. Jacob Gorender defende a ideia de que os primeiros meses de 1964 

esboçaram uma situação pré-revolucionária nacional que o golpe civil-militar tratou de 

prevenir. Nesse sentido o golpe de 1964 configurou-se como contra-revolucionário e 

preventivo, pois as forças políticas dominantes agiram antes que a situação escapasse de seu 

controle.  Sobre a efervescência política e a mobilização dos trabalhadores no período 1960–

64, o autor comenta: 

[...] o período de 1960-64 marca o ponto mais alto das lutas dos 

trabalhadores brasileiros neste século, até agora. O auge da luta de classes 

onde se pôs em xeque a estabilidade institucional da ordem burguesa sob os 

aspectos do direito de propriedade e da força coercitiva do Estado 

(GORENDER, 1987, p. 66). 

 

Trata-se do avanço da mobilização de diversos setores sociais populares em torno das 

chamadas “reformas de base”, fator que intensificou o acirramento de classes e, segundo 

algumas leituras, chegou a esboçar uma “situação pré-revolucionária” no início do ano de 

1964. O impacto no campo das esquerdas, do golpe de 31 de março, motivou o aparecimento 

de grupos guerrilheiros com diferentes posições, e mesmo divergências, em relação ao caráter 

da revolução brasileira e às estratégias de luta sob aquelas condições. Nesse contexto as ideias 

de povo, nação, libertação e identidade nacional, concebidas em momentos anteriores da 

nossa história, foram redefinidas sob influência das esquerdas. Essas ideias alicerçaram as 

manifestações do romantismo revolucionário daquele período, representando não uma simples 

volta ao passado, mas, sobretudo, um impulso modernizador.  

A valorização do povo não implicava a criação de “utopias anticapitalistas regressivas, 

mas progressistas”, o que até certo ponto constitui um movimento paradoxal: as “raízes 

populares nacionais” do passado formariam as bases de construção do futuro a partir de uma 

“revolução nacional modernizante” capaz de se libertar da égide do capitalismo. Organizações 

culturais, artísticas e políticas como as dissidências do PCB, o CPC da UNE e os 

agrupamentos que aderiram à luta armada que se aproximaram do “nacional popular” 

concebiam a ditadura militar como retrógada, apoiada por forças arcaicas e conservadoras do 

subdesenvolvimento nacional expresso nos latifúndios e nas relações predatórias do 

imperialismo e de setores empresariais (RIDENTI, 2000). 

O desmantelamento das forças das esquerdas ocorreu logo após o golpe. Centenas de 

sindicatos caíram sob intervenção, as Ligas Camponesas dispersaram-se e a sede da UNE no 

Rio de Janeiro foi incendiada. De imediato ocorreram “[...] as cassações de direitos políticos 

iniciadas com o primeiro ato institucional, inquéritos policial-militares e processos 
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administrativos que expurgaram das forças armadas e do serviço público civil mais de 10 mil 

pessoas” (GORENDER, 1987, p. 70). Milhares de prisões, tortura e assassinatos deram início 

ao terrorismo de Estado. As esquerdas tiveram perdas parciais nos seus quadros de militantes, 

mas não foram destruídas com o desbarato imediato. Centenas de políticos, sindicalistas e 

professores se exilaram; outra parte dos militantes das organizações de esquerda cessou a 

atuação política momentaneamente, mas a maior parte se rearticulou na clandestinidade 

(GORENDER, 1987, p. 70).    

 Para o conjunto das esquerdas brasileiras os anos das décadas de 1960/70 foram de 

resistência democrática a um regime que cassou direitos e liberdades, e jogou no lixo a ordem 

jurídica e institucional quando definiu os rumos do desenvolvimento do país sem consulta às 

instituições representativas. Sobre a década de 1960, Daniel Aarão Reis Filho comenta:  

Crise generalizada das ideologias até então dominantes: o liberalismo, 

comprometido por suas alianças com uma estrutura agrária reacionária e por 

perspectivas golpistas e antidemocráticas. O desenvolvimentismo, já 

mergulhado desde os anos 50 na dependência e na concentração de renda. O 

reformismo, incapaz de promover mudanças e, diante do golpe, impotente 

para resistir. Desmoralização das alternativas institucionais: partidos de 

oposição que não a faziam, Congresso castrado, eleições viciadas, 

universidade elitista, imprensa legal censurada (REIS FILHO, 1997, p.43). 

 

 Segundo este autor, é nesse cenário que as esquerdas do país abandonam as análises 

frias e objetivas das correlações de força, o debate calmo e a espera por uma mudança na 

conjuntura, e se debruçam com entusiasmo sobre a ação radical transformadora. Era chegada 

a hora de forjar o novo homem e uma nova sociedade, era chegado o momento de fazer a 

revolução.   

A partir do ano de 1964, surgiram no território nacional diversos agrupamentos 

guerrilheiros em resposta ao refluxo dos movimentos sociais populares pela repressão, 

também sofrida pelas organizações partidárias de esquerda. Sua fonte principal de 

recrutamento foram jovens de classe média do movimento estudantil (ME), um dos poucos 

movimentos de massa que se rearticularam nacionalmente nos primeiros anos do pós-

golpe/64, realizando protestos e manifestações públicas de grande envergadura, 

principalmente no ano de 1968. Esse ano marca o ápice dos movimentos de protestos e 

mobilização política. Havia toda uma efervescência não apenas política, mas sociocultural. 

Ações de rebeldia, de sublevação da ordem e processos revolucionários ocorreram por todo o 

mundo; protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos; o maio libertário dos 

estudantes e trabalhadores franceses; o movimento de contracultura e o pacifismo hippie; e os 

grupos de guerrilha armada espalhados pela América Latina.  
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 Durante a fase do milagre econômico, 1968–1973, setores populares sofreram com a 

política de arrocho salarial, mas se mantiveram calados, pois os sindicatos estavam sob 

intervenção, silenciados pela ditadura.  Em 1969 o cerco se fecha ainda mais em torno das 

forças oposicionistas ao governo dos militares. Com o AI-5, que colocou o Congresso 

Nacional e as Assembleias Legislativas estaduais em recesso, o governo dominou a situação 

nos últimos meses de 1968. Retomou-se a cassação de direitos políticos por tempo 

indeterminado, a negação do habeas-corpus para os presos por infração à lei de segurança 

nacional. Soma-se a isso a censura inflexível e controle total sobre a imprensa, punição e 

aposentadoria compulsória de professores universitários. Assim a ditadura civil-militar 

brasileira chega ao ápice de seu fechamento (GORENDER, 1987, p.150).  

 Nos porões do regime se intensificam as práticas de tortura e assassinato, tudo em 

nome da política de segurança nacional. A censura aos meios de comunicação desponta na 

tentativa de por fim à propaganda e agitação política e cultural, uma das principais formas de 

manifestação política das juventudes na época. Nesse contexto de fechamento político-

democrático completo para oposição, as esquerdas brasileiras, com algumas poucas exceções, 

enveredam pela luta armada, a violência revolucionária como forma de resistência. Gorender 

(1987) fala de uma imersão geral das esquerdas brasileiras na luta armada, com exceção do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), da Ação 

Popular da Esquerda Cristã (AP) e de alguns poucos agrupamentos trotskistas. Destacam-se 

as ações armadas da Aliança Libertadora Nacional (ALN), Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR) e do Movimento Revolucionário 08 De Outubro (MR-8), entre outros.   

A década 1964 –1974 constituiu uma fase de grande repressão na sociedade brasileira 

e, ao mesmo tempo, de grande efervescência política das esquerdas no país.  Três das 

principais forças de esquerda do período – PCB, PCdoB e AP – se fragmentam devido a 

cisões internas. As principais dissidências do PCB foram a ALN, de Carlos Marighela; o 

Partido Comunista Brasileiro revolucionário (PCBR), com atuação do Rio de Janeiro e no 

Nordeste do Brasil, comandado por Mário Alves; e o MR-8, movimento cuja sigla fazia 

referência à data do assassinato de Ernesto Che Guevara. Nesse período intenso de articulação 

e luta as esquerdas brasileiras operavam na clandestinidade, e a maioria delas, por via de 

ações armadas.  

 No Brasil, assim como em outros países latino-americanos, foi o setor estudantil, 

juntamente com as juventudes ligadas à Igreja Católica, alinhada à Teologia da Libertação, ao 

operariado organizado e ao campesinato (com menor força) que se destacaram no 

enfrentamento ao Estado autoritário nas décadas de 1960/70 e também nos anos 1980. 
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2.2 A juventude organizada de ontem: contexto, motivações e ações 

 

  A ação das juventudes de esquerda nos anos de resistência ao regime militar 

(principalmente entre 1964-1974) é parte importante da história política das lutas e 

movimentos sociais brasileiros. A caracterização e análise da conjuntura socioeconômica e 

político cultural em que se movimentaram as juventudes militantes nesse período ajuda-nos 

na compreensão dos elementos dessa realidade que foram determinantes para a construção das 

juventudes revolucionária da época. A pré-ditadura e o governo civil-militar foram momentos 

marcados pela resistência e luta de setores organizados da sociedade brasileira.  

 Nos anos das décadas de 1960/70, as esquerdas brasileiras, filiadas ao referencial 

marxista (e soviético, no caso do PCB) optaram pela resistência e luta, inclusive, armada, 

contra a ditadura civil-militar. Alguns autores, como Jacob Gorender (1987), apontam a 

violência revolucionária e as práticas de guerrilha/luta armada como predominantes em parte 

significativa das organizações de esquerda da época, principalmente a partir de 1968.  No que 

se refere à atuação das juventudes militantes do período (organizada no PCB, UNE, POLOP, 

AP etc.), muito foi escrito, dentro e fora da Academia. Sob muitos aspectos, é possível 

afirmar que as ações políticas protagonizadas pelas juventudes de esquerda das décadas de 

1960 e 1970 foram mitificadas, representando até os dias de hoje “um ideal” de juventude 

heroica e combativa.  

 Renato Ortiz (1995) problematiza a relação entre memória coletiva e memória 

nacional e adverte que é preciso pensar o processo de rememorização como algo não estático, 

mas como algo dinâmico, pois na esfera da vida humana a tradição nunca é mantida 

integralmente. Para este autor, a memória coletiva consiste em um sistema no qual atores 

sociais ocupam determinadas posições e desempenham determinados papéis. O produto da 

rememorização é o resultado de múltiplas ações de cada agente em particular; este, no 

entanto, executa suas ações a partir de um repertório (que é coletivo) programado de antemão. 

Para Williams (1979, p. 119) a tradição consiste em um poderoso meio prático de 

incorporação. Assim como a memória, a tradição é sempre seletiva e referida a um passado 

modelador. Isso a torna fundamental para a definição e identificação sociopolítica e cultural, 

pois é o “passado significativo” que faz da tradição um elemento da organização sociocultural 

contemporânea. Sob a ótica da resistência, a tradição oferece elementos para uma contra-

hegemonia a partir do resgate histórico, da recuperação de áreas da memória coletiva e de 

experiências rejeitadas pela ordem hegemônica (WILLIAMS, 1979, p. 119-120).      
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 A memória coletiva se aproxima do mito. Este, por sua vez, é encarnado por um grupo 

social e/ou geracional, no caso a juventude.  Nesse sentido, a juventude radical dos anos de 

chumbo da ditadura torna-se símbolo, é ritualizada, e oferece, em relação ao passado, a 

representação que é partilhada pelos indivíduos que compõem uma coletividade, um grupo 

social. No que diz respeito ao futuro, esse símbolo se projeta como um conjunto de valores e 

referenciais para as próximas gerações (ORTIZ, 1995, p. 135). Essa memória é atualizada no 

âmbito das relações e interações sociais, está necessariamente vinculada a um grupo social 

determinado e existe enquanto vivência, ou seja, enquanto prática que se manifesta no 

cotidiano (e, por que não dizer, no discurso) dos indivíduos. Segundo Renato Ortiz (1995), 

enquanto representação a memória coletiva só adquire significado quando encarnada no 

cotidiano dos atores sociais (ORTIZ, 1995, p. 133). 

 Essa representação mitificada das juventudes do período de governo autoritário se 

apresenta, de início, a partir da necessidade que todo grupo social tem de construir uma 

imagem de si mesmo; isto é, de uma necessidade de mostrar-se para si mesmo e para os 

outros ( sociedade). Nesse sentido, a memória foi mantida coletivamente, da mesma forma 

que o discurso ousado e a ação rebelde daquela geração de jovens constituíram um elemento 

de identificação grupal. Até aqui, nada demais. O perigo dessa mitificação ocorre, no entanto, 

nas tentativas de interpretar o passado referindo-o ou integrando-o (de forma automática e 

linear) aos fatos do presente, sem margens para outras interpretações onde se aponte, por 

exemplo, as nuanças e contradições do processo. O argumento (discursivo e/ou político) de 

poder traz distorções e ressalta verdades parciais (BOSI, 2010, p. 135).  

Estamos falando de um processo dinâmico em que o discurso e a representação do 

mito criados em torno da “geração revolucionária das décadas de 1960/70” crescem na sua 

função comunicativa muitas vezes a partir da reconstrução de um passado seletivo (memórias 

selecionadas) e de palavras de ordem retoricamente construídas. Para além da inegável 

importância político-democrática daquela geração, é preciso atentar para o perigo de 

consagrar o mito de juventude radical/combativa dos anos de regime militar, anulando as 

contradições presentes na realidade e nas escolhas da militância da época. Este caminho leva 

muitas vezes a uma interpretação fechada da realidade, afastando outras possibilidades de 

compreensão da história, além, é claro, de contribuir para deslegitimar as ações e as 

mobilizações concretas das juventudes militantes de hoje, quando referidas e comparadas à 

“geração infalível e ideal” dos anos de ditadura.  

 O perfil das juventudes atuantes no contexto de luta contra o cerceamento das 

liberdades individuais e no enfrentamento às estruturas de poder do governo militar era de 
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jovens de classe média, com faixa etária entre 20 e 30 anos, escolarizados, que se 

movimentavam no Partido Comunista (PCB), nas fileiras do movimento estudantil 

representado pela UNE, e em algumas frações e dissensões socialistas nascidas com a 

fragmentação do PCB.  

 Apesar da diversidade e divergências de orientação, o entusiasmo com o foquismo 

guevarista e a adesão à luta armada marcaram as trajetórias do conjunto das juventudes 

militantes. Os desafios político-organizativos dessa geração gravitavam em torno de questões 

da realidade concreta, delineadas a partir de preocupações com a política macroeconômica do 

país, algumas com certo viés nacionalista, mas principalmente na perspectiva de uma 

revolução comunista (mundial) e, por fim, com a articulação e ascensão das lutas camponesas. 

Processos revolucionários externos impressionaram enormemente as juventudes organizadas 

brasileiras na década de 1960, como as revoluções cubana e argelina, a luta do Vietnã contra 

os EUA e a revolução cultural chinesa. O enfoque na ação revolucionária do campesinato no 

Terceiro Mundo ganha espaço no cenário e imaginário brasileiro da época. Para Jacob 

Gorender, houve 

[...] valorização do campesinato e do chamado “lúmpen-proletariado” se 

acoplou a literatura econômica e sociológica na década de 1960, pondo em 

cheque a estabilização do capitalismo nos países desenvolvidos e a 

consequente acomodação político-revolucionária e incorporação como 

beneficiários do sistema. Perdia-se a esperança revolucionária depositada 

pelo marxismo na classe social produtora de mais-valia. A esperança de 

desmantelar o sistema capitalista vinha agora daqueles excluídos dos 

benefícios, porque estavam à margem das engrenagens do sistema. São as 

minorias desempregadas e superexploradas, como os povos do terceiro 

mundo que só experimentavam as atrocidades e miséria produzida pelo 

centro. Trata-se de um movimento que expunha a impotência do proletariado 

e o impulso revolucionário dos marginalizados (GORENDER, 1987, p. 77).  

 

Soma-se a isso a irrupção de uma “cultura da juventude” nos anos da década de 1960. 

Uma transformação geracional com reflexos na cultura e aspectos espirituais que culminou 

em um movimento de contracultura em escala mundial – movimentos hippies, renovação 

musical, na moda tivemos a difusão do estilo informal do jeans blues e o movimento de des-

repressão do comportamento sexual. Nas palavras de Gorender, 

[...] de súbito, a socialização da jovem geração pela sociedade burguesa 

encontrou obstáculos ideológicos e teve que enfrentar uma rebeldia de 

tendência romântica. À altura de 1968, não importava tanto que a industrial 

cultural capitalista tirasse proveito de tudo isso e conduzisse a rebeldia 

juvenil através de canais inofensivos para a ordem burguesa (GORENDER, 

1987, p. 146). 
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O Brasil é intensamente atingido por essa onda de transformações culturais e políticas 

irradiadas pelos EUA e Europa Ocidental. Aspectos culturais se mesclaram com 

acontecimentos políticos que resultaram em agitações sociais de grande envergadura. A 

configuração desse quadro de agitações atingiu milhões de jovens de um extremo a outro do 

globo. As informações irradiadas por rádio e TV davam conta de acontecimentos 

transformadores, como a ofensiva vietnamita do Tet em janeiro de 1968, as manifestações por 

direitos civis nos Estados Unidos e a rebelião estudantil-operária francesa em maio 

(GORENDER, 1987, p. 147).  

Estamos falando da influência mútua entre fatores de ordem interna e externa, de 

micro e macroestruturas e cenários sociais, fundamentais para o processo de elaboração ética 

pessoal e coletiva de toda uma geração de jovens revolucionários, combatentes do regime 

militar, articulada a uma prática política. Isso é fundamental para a compreensão daquela 

conjuntura político-cultural, bem como da construção de um programa revolucionário que tem 

sua base na manifestação de uma identidade de “ser jovem e de esquerda” – processo amplo 

que não se limita à dimensão política.  

No âmbito nacional, aspectos da política interna marcaram as lutas das alas jovens de 

organizações políticas como o PCB, PCdoB, da POLOP e da AP. Nesse sentido, as trajetórias 

de dois sujeitos fundamentais trazem elementos importantes para compreensão da evolução 

do regime autoritário entre 1960-68 e 1970. São os operários e os jovens estudantes. Ambos 

constituíram dois vetores de oposição ao regime, cujas trajetórias entre 1964-68 são essenciais 

para entendimento das nuanças daquele período e, no que diz respeito às juventudes, o 

movimento estudantil, centralizado principalmente no meio universitário: 

Politizados no sentido da esquerda, o ME foi um dos principais alvos da 

repressão da ditadura. O Ministério da Educação do Governo Castelo Branco 

decretou a ilegalidade da UNE e adotou medidas políticas castradoras às 

suas atividades de organização dos estudantes. Invasões policiais em 

reuniões universitárias, agressões brutais contra estudantes e o afastamento 

de numerosos professores críticos ao regime foram marcas daquele período 

(GORENDER, 1987, p. 145).  

 

Assim como outros movimentos, o ME sofre um refluxo no ano de 1964. Mas em 

1966 se rearticula enquanto sujeito político coletivo, e chega ao seu apogeu no ano de 1968. 

Sob certos aspectos, a universidade pública constitui no período um espaço de organização 

popular, como as igrejas viriam constituir nos anos de 1970 (GOHN, 2013). Naquele 

momento o ME representou um espaço físico e político privilegiado de luta. Dois fatores 

favoreceram este aspecto. O primeiro fator, a conjuntura nacional, pois os militares haviam 

fechado a maior parte dos canais de participação. As opções político-partidárias se limitaram 
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ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e à Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 

O segundo fator, de ordem internacional, elegia os estudantes como novo agente histórico das 

lutas sociais, privilegiando as alianças dos jovens com os camponeses e o operariado (França 

e a revolução cultural chinesa).  Soma-se a isso o fato de as principais lideranças estudantis 

estarem envolvidas política e partidariamente com as forças da resistência de esquerda.  

  A UNE centralizou as ações dos estudantes. Mesmo na clandestinidade, constituiu um 

movimento de massas, e não apenas de quadros/lideranças. Foi um movimento político sem 

filiação partidária, embora as facções de esquerda e movimentos da Igreja estivessem 

presentes, influenciando suas ações e suas orientações práticas. A reforma universitária 

promulgada em 1968; com o decreto 477 que proibia toda manifestação estudantil e o AI-5, 

somados à falta de apoio de outros movimentos e recuo das ações estudantis, levaram várias 

lideranças da UNE a seguir o caminho de muitas organizações de esquerda. O esgotamento do 

movimento de massa trouxe a perspectiva da luta armada como saída revolucionária. 

 Apesar de posta na ilegalidade, a UNE não deixou de se movimentar e manter 

significativa representatividade discente no Brasil até o ano de 1968. Os congressos nacionais 

realizados em julho continuaram a se reunir de maneira clandestina (ou semiclandestina) – 

primeiro em Belo Horizonte (1966), e em seguida em São Paulo (1967-68). A motivação para 

a ação e agitação estudantil no período envolvia fatores específicos da política nacional, como 

a defasagem do sistema de ensino superior diante do avanço na estrutura produtiva, nos 

processos de urbanização e crescimento de setores da classe média, carência de vagas e o 

tradicionalismo na estrutura docente (GORENDER, 1987, p. 146). Os agrupamentos 

estudantis de esquerda agiram de modo a direcionar as insatisfações da juventude de classe 

média com o governo militar para a ação subversiva, revolucionária.  

 Os estudantes universitários representavam uma população de aproximadamente 140 

mil na época, e tiveram apoio dos secundaristas, que somavam cerca de 2 milhões. Os 

acontecimentos violentos e a truculência do Estado contra as ações do meio estudantil 

influenciaram setores da classe média em diversas capitais do país. Uma onda de protestos 

operário-estudantis ocorreu entre os meses de abril e outubro de 1968, com auge no dia 26 de 

junho, com a passeata dos cem mil no Rio de Janeiro.  Participaram do ato artistas, jornalistas, 

escritores, políticos, professores universitários e líderes sindicalistas. Com a repercussão, o 

presidente Costa e Silva recebeu em audiência em Brasília uma comissão formada pelos 

representantes das forças que organizaram a passeata; contudo, nada resultou do diálogo.  Na 

cidade de Recife (PE) uma passeata reuniu 50 mil estudantes. As ruas das grandes cidades do 

País continuaram ocupadas por estudantes, mesmo depois da proibição de manifestações e 



70 

 

atos públicos. Contudo, as manifestações em massa entraram em declínio, em função da 

diminuição do número de participantes. A repressão policial as dissolvia com rapidez e 

facilidade (GORENDER, 1987, p. 148-149).   

 Recordando as ações e a importância política democrática daquela geração de jovens, 

Maria da Glória Gohn comenta: 

[...] a presença dos estudantes não se restringiu à participação na vida 

política nacional daquele período. Inúmeras lideranças dos anos 1970, 1980 

e 1990, atuando na política ou em instituições da sociedade civil, de luta pela 

democratização da sociedade e do Estado brasileiro, vieram das fileiras do 

ME (GOHN, 2013, p. 108). 

 

 Há diversos trabalhos e interpretações sobre a ação política subversiva da geração de 

jovens das décadas de 1960/70. Algumas optam pela versão dos meninos imprudentes, 

brincando de fazer guerrilha. Outras os elegem como heróis que denunciaram e combateram a 

ditadura ou revolucionários que se apresentaram contra uma elite. Na disputa pela apropriação 

da memória coletiva a versão que triunfa, a interpretação que sai vitoriosa, se torna história e 

oficial. De todo modo, todas as interpretações precisam levar em conta o processo de 

construção de uma ética, um conjunto de valores motivadores da ação rebelde juvenil. As 

juventudes militantes buscaram a revolução e, para tanto, se dispuseram a lutar sob pressão de 

um Estado que, agindo com violência, anulou ou estreitou as margens das ações de oposição 

política do conjunto das forças de esquerdas resistentes no país.  

No âmbito da memória coletiva, as juventudes de esquerda das décadas de 1960/70 

constituíram uma contra-elite cujo objetivo era a tomada do poder político em nome de um 

ideal, um projeto de revolução. Essa geração colocou a questão do poder político como 

desafio central. Apesar das contradições que hoje identificamos nas práticas e ações de grupos 

de esquerda da época (tática de guerrilha, violência revolucionária, ações de sequestros), a 

luta desesperada contra a ditadura militar constituiu uma forma de resistência democrática de 

setores da juventude brasileira ao autoritarismo de Estado.  

Não cabe aqui pintar as juventudes militantes como vítimas ou bravos combatentes da 

ditadura, mas indagar sobre as motivações e os valores que animaram a luta de toda uma 

geração. Trata-se de compreender o processo de construção de uma identidade “jovem 

revolucionária e de esquerda” que foi importante para os projetos de transformação social, e a 

constituição de um ethos específico, formado principalmente no ambiente estudantil e outros 

espaços político-organizados, partidários ou não. Compreender, em suma, um processo 

cultural, já que toda luta política é uma disputa de ideias, de concepções de mundo 

(EAGLETON, 2011b). 
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As ações de enfrentamento e resistência desse período (não só das juventudes de 

esquerda partidária, estudantil ou ligada a setores progressistas da Igreja Católica, mas 

também de setores organizados do operariado urbano e de organizações camponeses) 

culminaram no processo de transição democrática. Toma-se como marco inicial deste 

momento a Lei de Anistia, o fim do bipartidarismo – ainda que esta liberdade tenha sido 

manipulada para enfraquecer a oposição aglutinada no MDB – e outros acontecimentos que 

tiveram lugar em 1979. Toma-se como fim da ditadura a eleição do primeiro civil para 

presidência – Tancredo Neves, em 1985, ainda que de forma indireta – ou as eleições diretas 

em 1989. Os marcos temporais motivam debates entre os historiadores.  

Estes fatos e/ou conquistas garantem a abertura de espaços para participação popular e 

valorização/fortalecimento das iniciativas associativas da sociedade civil organizada. Depois 

de mais de três décadas de luta e do processo de redemocratização do país, surge uma nova 

geração de jovens que, situada em um contexto sociopolítico e cultural de maiores liberdades, 

encontra hoje outros desafios a enfrentar. É nessa perspectiva que lançamos olhares analíticos 

sobre a questão, dando ênfase ao fato de que as gerações pós 1964-74, longe de serem 

apáticas, apresentam diferentes formas de participação. 

 

2.3 A luta social na década de 1980: ascensão, força e crise dos Movimentos Populares.  

 

Para muitos analistas a situação social brasileira na década de 1980 traz duas grandes 

questões: o fim da ditadura e os efeitos das crises econômicas, motivadas pelos choques nos 

preços do petróleo em 1973 e 1979. Muitos estudos econômicos consideram os anos de 1980 

como a “década perdida” em termos de crescimento, negligenciando outro lado da história: a 

existência de movimentações culturais e políticas importantes que refletiram as 

transformações sociais. Nesse sentido, apontamos para acontecimentos políticos e 

socioculturais significativos, para as mudanças ocorridas na organização e nas reivindicações 

do movimento sindical e no conjunto dos movimentos sociais da época. Sob a ótica 

democrática popular, a década de 1980 foi tempo para fatos políticos de grande vulto, como a 

mobilização em torno do processo de redemocratização a partir da campanha pela anistia 

política e o movimento pelas eleições diretas para presidente da República. 

Sobre a crise econômica que assolou a década, Salvatore Santagada comenta: “[...] 

país rico, com sua sociedade pobre, entra na década de 1980 submerso em uma crise 

econômica e social sem precedentes” (SANTAGADA, 1990, p. 123). A herança dos anos 

1970 marca a economia brasileira ao longo da década seguinte, configurando um cenário de 
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endividamento externo, avanço do capital internacional na economia, de aumento nos índices 

de desigualdades a partir de uma maior concentração de renda e da propriedade rural, 

descontrole inflacionário e queda de investimentos (SANTAGADA, 1990, p. 124). De acordo 

com este autor, é principalmente na área social que os efeitos negativos da economia nacional 

se manifestam; 

[...] acrescente-se a esse quadro a herança de desigualdades sociais do 

“milagre econômico brasileiro” (1968-73) e do modelo de desenvolvimento 

econômico posto em prática nos últimos 25 anos, e ter-se-á a dimensão exata 

do que se convencionou chamar de dívida social (SANTAGADA, 1990, p. 

121).   

 

Desequilíbrios econômicos internos e externos levaram a economia brasileira na época 

a uma longa estagnação. Isso gerou um diagnóstico político pessimista, com interpretações 

econômicas muitas vezes simplistas que atrelaram inevitavelmente o futuro da sociedade 

democrática ao rumo econômico do país. Apesar de importantes, os fatos econômicos não 

explicam sozinhos os processos sociais complexos vividos por amplos setores da sociedade 

brasileira nos anos de 1980. A questão econômica deve aparecer nas análises daquela década 

como um fato situado em um cenário de situações mais amplas: de relações sociais dinâmicas, 

de contextos políticos de emergência e consolidação de importantes atores e sujeitos coletivos 

e de transformações culturais. Sob a ótica da luta e mobilização social, bem como do 

fortalecimento político de setores combativos da classe trabalhadora que também marcaram 

os anos de 1980, destaca-se: 

A população que já desde meados da década de 70 se organizava em 

associações de moradores, movimentos contra a carestia, mutirões e outros 

tipos de movimentos sociais para a melhoria das suas condições de vida, 

com o processo de abertura política, encontrou um canal de vazão de suas 

reivindicações. A partir de 1978, o setor sindical organizado tem, entre suas 

bandeiras de luta, a garantia do salário real dos trabalhadores. No regime 

autoritário, a média anual de greves entre 1973 e 1977 foi de apenas três [...] 

entre 1985 e 1988, elas alcançaram uma média anual de 2.031 ocorrências 

[...] (SANTAGADA, 1990, p. 133).  

 

A segunda metade da década de 1970 foi marcada pela ascensão dos novos 

movimentos sociais, do novo sindicalismo e das movimentações iniciais para a fundação do 

Partido dos Trabalhadores (PT). Como era de se esperar, esse cenário de delineamento de uma 

contra-hegemonia política e cultural imprime sua marca no início da nova década.  Contudo, 

com o passar da década de 1980 as esquerdas brasileiras sofreram uma dupla derrota: a 

primeira de ordem interna, com a vitória de Fernando Collor sobre Lula nas eleições 

presidenciais de 1989; a segunda, não menos significativa, com a queda do Muro de Berlim. 



73 

 

Ambos os fatos marcaram o início do descenso das mobilizações de massa e um período de 

refluxo e recomposição das esquerdas nacionais (RIDENTI, 2000).  

Apesar do desfecho pouco animador da década, é inegável que os anos da década de 

1980 foram fundamentais para a luta popular e democrática no país, pois inauguraram uma 

fase ativa e profundamente fecunda na história política dos movimentos sociais brasileiros. Na 

memória coletiva e nos estudos acadêmicos sobre o Brasil das décadas de resistência ao 

regime autoritário, se sobressaem ações dos agentes radicais engajados produzidos pela classe 

média. Já a década de 1980 foi marcada por forte presença de setores populares, base social 

dos movimentos sociais no período de 1975-1990 (DOIMO, 1995). A juventude do ME, tão 

evidenciada nas duas décadas anteriores, sai de cena para a entrada de sujeitos juvenis 

populares.  

O agente histórico das lutas sociais desse período não pertence aos seguimentos 

médios da sociedade. Quanto ao recorte juvenil, temos outro perfil de juventude militante, 

trabalhadora, das periferias dos grandes centros e filiada às pastorais e outras agências ligadas 

a Igreja Católica Popular. A base social protagonista dos conflitos pós-regime autoritário é 

formada por segmentos de baixa renda, e os temas de suas ações reivindicativas passaram, 

sobretudo, pela sobrevivência imediata, como saúde e educação pública, moradia e transporte, 

segurança pública
35

. Essa base social mal integrada ao mundo do trabalho, ou mesmo excluída 

dele, não tinha asseguradas as mínimas condições de vida. Tratava-se de; 

[...] uma base social dispersa por entre diferentes grupos que não estavam 

vinculados a relações fundamentais de produção, o que os levava a ocupar 

uma posição limiar entre o Estado, o Mercado e a Cultura [...] Eram 

desprendidos e liberados do processo produtivo e do mercado formal de 

trabalho, compondo um cenário perpassado por carências, ora referidas ao 

Estado, ora ao mercado e ora aos padrões culturais. Sofriam assim com a 

exclusão do mundo dos direitos, o que colabora para sua fragmentação num 

terreno de múltiplos antagonistas quando buscam interlocução com o amplo 

leque de aparelhos públicos (DOIMO, 1995, p. 62). 

 

Nesse contexto, a ideia de povo como sujeito histórico da transformação adquire força 

e importância fundamental ainda nos anos de chumbo. Ana Maria Doimo (1995, p.74) 

caracteriza o campo de relações e a trajetória de expressivos movimentos sociais populares de 

ação direta reivindicativa, apontando para o fato de que estes sujeitos estabeleceram conexões 

ativas, de forma a recuperar o sentido da ideia de povo e de popular na perspectiva de 

                                                 
35

 Principais movimentos elencados por Ana Maria Doimo (1995): Movimento Custo de Vida (MCV); 

Movimento de Moradia (MOM); Movimento de Luta contra o Desemprego (MCD); Movimento de Saúde 

(MOS); e Movimento de Transporte Coletivo (MTC). Segundo a pesquisadora, esses cinco movimentos foram 

protagonistas de um ciclo reivindicativo que evidenciou um conjunto de carências que afetavam a sobrevivência 

imediata e concreta das classes populares no espaço urbano.  
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reelaboração da importância das classes populares no espaço urbano. No período de 1975-

1990, a ideia de povo e de participação popular aparece com entusiasmo e significação 

positiva também no pensamento sociológico de esquerda. A partir de uma leitura de mundo 

muitas vezes romântica e com vieses de redenção, se descobre (ou se recupera) que somente o 

povo poderia, de baixo para cima, produzir as transformações históricas necessárias a uma 

sociedade mais justa.  

Essa concepção de participação atrelada à atuação ativa de “povo” coloca em xeque, 

por um lado, a ação instrumental-administrativa do Estado e, por outro, o velho vanguardismo 

da esquerda com seus projetos de conscientização das massas passivas e sem rumo (DOIMO, 

1995, p. 75). Nos anos da década de 1980 ocorrem ainda, do ponto de vista intelectual, uma 

mudança de postura de segmentos da esquerda que, entusiasmadas com Antonio Gramsci e 

seu conceito de sociedade civil, apostam no valor político do senso comum e na filosofia da 

práxis. Ainda em meados da década de 1970, a intelectualidade de esquerda legitimou o 

discurso do povo organizado como novo sujeito histórico, nomeando os movimentos sociais 

emergentes como novo sujeito coletivo, sujeito político ou popular (DOIMO, 1995, p. 78).  

Entre meados da década de 1970 até o início da década de 1990 – fase final do regime 

militar e período de democracia política, respectivamente – se constituiu no Brasil um 

expressivo campo ético-político cuja base foi um conjunto de movimentos reivindicativos de 

ação direta que se autodenominavam como movimento popular (MP). Tratava-se de uma 

verdadeira rede movimentalista constituída em grande medida, segundo Ana Maria Doimo 

(1995, p. 67), graças ao apoio de significativos setores da Igreja Católica Popular 

(influenciada pela Teologia da Libertação), do ecumenismo, de segmentos da academia e 

grupos de esquerda, parte deles agentes em organizações não governamentais. A pesquisadora 

situa e analisa: 

[...] a manifestação conjuntural dos movimentos populares de ação-

direta no Brasil ao longo de período citado a partir do resgate do 

processo complexo de interação seletiva que se estabeleceu entre 

determinadas instituições, formações e tradições que deu base à 

constituição de um campo ético-político autodenominado “Movimento 

Popular” (DOIMO, 1995, p. 32). 

 

Esse campo se ancorou em instituições como a Igreja Católica, em sua fase 

progressista e popular e, em determinada fase, em entidades de cooperação internacional. 

Apoiado também por setores da intelectualidade e agrupamentos de esquerda se constituiu 

enquanto sujeito coletivo autônomo à base de extensas redes movimentalistas, de ação direta e 

de cunho reivindicativo (DOIMO, 1995, p. 32). Esse campo adquiriu significativa presença e 
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força política em todo território nacional nos anos 1980. Compartilhando um repertório 

comum de linguagem e potencializado por uma pedagogia popular, os MPs deram início a um 

ciclo significativo de lutas e ações reivindicativas que, segundo Doimo (1995, p. 32), 

expressaram um tipo de sociabilidade política oscilante entre duas fases: expressivo-

disruptiva e integrativa-corporativa. 

 Essa dupla face gerou forças sociais e recursos de poder que ganharam expressão 

política, verificada na construção de uma alternativa partidária (PT, 1980) e na criação de uma 

central de movimentos populares (CMP, 1993), como também na institucionalização de novos 

direitos sociais, interferindo no sistema de representação de interesses pela via conselhista, 

possibilitada pela Constituição Cidadã de 1988 (DOIMO, 1995, p. 32). Esta, por sua vez, foi 

resultado de amplas movimentações, de intensa mobilização do conjunto de setores 

progressistas da sociedade em torno dos temas centrais da agenda da redemocratização, como 

a Lei da Anistia Política, o fim da censura, a criação da Assembleia Nacional Constituinte, a 

liberdade e autonomia partidária e sindical e reforma agrária.  

No decorrer da década de 1980, o movimento “Diretas Já!” (1983-84) (por eleições 

diretas presidenciais) e a luta pela Constituinte (1987-88), bem como todas as demandas 

políticas trazidas por esses processos, consistiram em importantes fatos políticos de nossa 

história recente. Os processos de mobilização, de cunho democrático e popular, agruparam 

atores sociais e sujeitos políticos coletivos diversos, estendendo-se das fábricas aos bairros 

populares; dos sindicatos às alas progressistas da Igreja Católica, como as Pastorais de 

Juventude (PJs) e Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). As movimentações ao longo da 

década tiveram ainda ampla adesão de diversas associações profissionais e associações de 

moradores, em função de referências políticas locais de lideranças populares. Não podemos 

esquecer a presença significativa de intelectuais de esquerda e da juventude, do movimento 

estudantil e das alas jovens das esquerdas partidárias.  

Nesse cenário, vale destacar a constituição e atuação de duas importantes forças 

políticas populares: o Partido dos Trabalhadores (PT) e a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), ambas derivadas do Novo Sindicalismo. O PT nasce com vínculos nos movimentos 

sociais (principalmente no sindical), e assume importância fundamental no processo de 

redemocratização e abertura política, destacando-se ainda pela experiência exitosa na 

administração pública municipal de Diadema (SP) em 1985. Sua pretensão inicial, enquanto 

partido, foi constituir uma ferramenta política de representação de determinados setores da 

sociedade, sem grandes pretensões em relação a disputas eleitorais. Isso constituiu um 

atrativo, uma alternativa partidária para setores politizados dos segmentos jovens já 
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organizados em sindicatos, no movimento estudantil, organizações e pastorais sociais ligados 

à Igreja Católica Popular.  

Para Gelsom Rozentino de Almeida (2007, p. 135), desde sua fundação o partido 

aglutina duas tendências: a primeira composta por sindicalistas e por setores dos movimentos 

populares e a segunda, por organizações de esquerda compostas por forças políticas que 

resistiram à ditadura. Sob certos aspectos, é necessário rever a afirmação de que o PT nasceu 

“de baixo para cima”, pois em sua composição social inicial não predominavam trabalhadores 

manuais e operários – apesar de sua presença significativa –, e sim intelectuais e sindicalistas 

de classe média. Além disso, o partido nasce com o apoio e entusiasmo de importantes 

instituições como a Igreja Católica, sindicatos oficiais e destacadas agências e centros de 

estudos como o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e o Centro de 

Estudos e Cultura Contemporânea (CEDEC) (ALMEIDA, 2007, p. 133). 

Para Rozentino de Almeida (2007), cabe ao PT o mérito de ter ampliado o conceito de 

classe operária dos partidos comunistas para classe trabalhadora, abrangendo politicamente 

mais setores e segmentos do mundo do trabalho. Nesse sentido, o autor destaca a importância 

da atuação do partido no que se refere à defesa e a luta pelos direitos dos trabalhadores no 

debate político nacional; 

Assim sendo, cabe destacar o papel fundamental desempenhado pelo 

PT e a CUT na resistência às políticas de “ajuste” preconizadas pelo 

FMI e o Consenso de Washington, bem como na sua transformação 

em referência da oposição durante o Congresso Constituinte e como 

alternativa de poder para grande parte da sociedade brasileira ao longo 

da década. Coube ao PT, sobretudo, embora não só, inserir no debate 

nacional temas como direitos sindicais, previdenciários, de saúde, de 

educação, de transportes, de “minorias”, de meio ambiente, direitos 

humanos, cidadania e reforma agrária (ALMEIDA, 2007, p. 137). 

 

O PT também atuou na construção do novo sindicalismo, que na década de 1980 se 

constituiu como importante sujeito político no mundo sindical. Enquanto alternativa sindical, 

sua força política se fundou na mobilização e participação de massa, bem como na elaboração 

de conteúdos reivindicativos mais amplos, que não se limitaram às especificidades e 

demandas do mundo trabalho. Rozentino de Almeida (2007) ressalta que, naquele contexto, a 

iniciativa política e institucional do processo de abertura política, de seu desenvolvimento e 

limites, cabiam principalmente ao governo militar. Nesse sentido, aponta o papel fundamental 

do novo sindicalismo na difícil conjuntura:  

Coube ao novo sindicalismo – com as greves do ABC paulista, que se 

alastraram por inúmeras categorias em quase todo o país – e aos 
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setores fundadores do PT arrombar a porta de entrada da cena política 

para a participação dos trabalhadores (ALMEIDA, 2007, p. 143).  

 

A análise marxista do fenômeno urbano-industrial, aporte teórico dos MPs, apontou 

para os problemas urbanos como expressão das contradições do capital, tornando a cidade 

locus da luta política. Com isso, análises materialista-dialéticas ganharam terreno na práxis 

dos movimentos populares e nas estratégias pastorais da Igreja Popular no espaço urbano 

(DOIMO, 1995, p. 92). Com isso foi possível elaborar, ao longo de toda década de 1980, um 

repertório discursivo forte e com presença nos mais diversos lugares do País: dos bairros e 

comunidades periféricas até os assentamentos e sindicatos rurais.   

A Igreja Católica que desde o Concilio Vaticano II apontava para reformas internas, 

abria-se na América Latina para novas experiências teológicas com viés progressista e de 

apoio às organizações populares. Conforme Doimo (1995, p. 76), já entre os anos de 1972-73 

diversas organizações ligadas à Igreja incorporam o método dialético-popular de Paulo Freire 

em experiências de educação popular. Nessa linha, concebem a participação direta e ativa do 

povo como caminho para o desenvolvimento e justiça social, inaugurando nesse cenário as 

chamadas organizações não governamentais como formato novo e promissor de participação 

política e social.  

A noção de popular, disseminada ao longo dos anos 1980, perde terrenos na década de 

1990 para a ideia de sociedade civil organizada no mesmo movimento em que a indisposição 

com a esfera político-administrativa, marca do período precedente, cede lugar para relações 

que Doimo (1995, p. 223) chama de “seletividade positiva” com o Estado.  Temos com isso 

uma nova fase propositiva inaugurada pelo MP depois das mobilizações pró-Constituinte, que 

tende a avançar com sua atuação no campo das políticas públicas (DOIMO, 1995, p.114). 

Com isso os efeitos: primeiro uma gradual mudança no discurso;  

Cada vez mais fala-se menos em “democracia de base” e mais em 

“democracia como valor universal”, menos em “movimento popular” 

e mais em “movimentos sociais organizados”, menos em “luta contra 

o Estado” e mais em “participação da sociedade em decisões” através 

do estabelecimento de parcerias  [território ideológico das ONGs]  

(DOIMO, 1995, p. 223). 

 

 Podemos falar ainda que o ethos de negação institucional, fonte de utopia 

transformadora dos MPs, traduziu-se, noutras conjunturas, numa tendência do mundo 

contemporâneo de apelo à cidadania. Houve, dessa forma, uma compatibilização da lógica 

consensual-solidarística, característica dos movimentos de ação direta, com a lógica racional-

competitiva da participação institucionalizada (DOIMO, 1995, p. 224). “[...] Instauraram-se 
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[no seio dos MPs] profundas divergências, rompendo-se o amplo consenso anterior, fundado 

em princípios éticos políticos genéricos como democracia de base, autonomia e 

independência” (DOIMO, 1995, p. 204).    

Rupturas e divergências internas também ocorreram no campo formado pelos MPs, 

instaurando uma crise conceitual quanto ao movimento popular. Nesse sentido, a conjuntura 

dos anos de 1990 exigia a utilização de uma lógica racional-competitiva de participação 

institucional, incompatível sob muitos aspectos com a atuação dos movimentos comunitários 

e de ação-direta – em sua maioria, ainda ligados à Igreja e orientados por uma lógica 

consensual-solidarística. Esse fato constitui um importante elemento para a desarticulação do 

universo de ações simbólicas e práticas de todo um campo ético (DOIMO, 1995, p. 204).  

Segundo Doimo, surgiram “[...] dificuldades teóricas e políticas de se enquadrar o 

ethos do movimento popular num aparato formal de representação (1995, p. 207)”. Em outras 

palavras, dificuldades teóricas para definição de quais movimentos pertenceriam ou não ao 

universo popular e de estabelecimento de critérios que pudessem compatibilizar em uma 

“unidade” toda diversidade organizativa e reivindicativa dos movimentos. A nova conjuntura 

de abertura e liberdade democrática, de arranjo de forças políticas e de reacomodação do 

quadro de lideranças, sinaliza que o tempo da atitude defensiva contra o governo militar, bem 

como o da reivindicação de itens específicos de sobrevivência, ficou no passado. Isso traz o 

rompimento com o espírito refratário à institucionalidade política e a transformação da 

energia sociopolítica produzida nos movimentos populares em ações propositivas com relação 

ao poder político (DOIMO, 1995, p. 213). 

Para alguns estudiosos, a crise dos movimentos sociais populares foi um efeito político 

dispersivo que ocorreu em função de uma nova conjuntura, com o restabelecimento dos 

canais de participação política pós-governo autoritário e maior consideração das demandas 

populares por parte do Estado. Sob essa ótica, os MPs aparecem como um fenômeno 

conjuntural, de resistência ao regime militar. Outras análises concebem a crise dos MPs como 

um fenômeno complexo que transcende as explicações baseadas somente em mudanças 

conjunturais.  Concordamos com Doimo quando afirma que a crise dos MPs deve ser referida 

à ambiguidade estrutural dos movimentos de ação direta e as conexões ativas que os 

atualizaram conjunturalmente enquanto campo ético-político referido ao popular (DOIMO, 

1995, p. 201). Dito de outra forma, o campo perdeu suas bases, condições de sustentação e 

suas fontes de legitimação.  Isso não o impediu de liberar, nesse processo de dissolução, 

novas e vigorosas forças sociopolíticas, bem como recursos de poder capazes de compor 

novas alternativas de participação. 
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O movimento popular desapontou seus entusiastas e análises radicais de que estes, 

com sua capacidade “mítico-redentora”, iriam virar a sociedade pelo avesso, operar 

irreversíveis transformações e imprimir o poder popular através de estratégias de ação 

localizadas e fragmentadas. Os movimentos populares, em grande parte, optaram pela 

formalização de novos direitos sociais, pela instauração de novos formatos diretos ou 

mediados de participação – enfim, pelo apelo a cidadania. Esta, por sua vez, será a palavra de 

ordem na década de 1990. A experiência dos MPs do período 1975-1990 evidencia a 

diferença entre as lógicas de participação movimentalista e de participação política 

institucional, apontando inclusive para certa autonomia de uma em relação à outra. 

 

2.4 O legado sociopolítico da década de 1990 para as juventudes militantes de hoje 

 

Como vimos, os movimentos sociais e populares se alteraram substancialmente nos 

anos finais da década de 1970 e no decorrer da década de 1980. Muitos sujeitos políticos 

coletivos entraram em crise de militância, de mobilização, participação e mesmo de 

legitimidade junto à sociedade. Nesse período, as ações coletivas no Brasil foram 

impulsionadas pelos anseios de redemocratização, participação popular efetiva nos espaços de 

poder e democratização da coisa pública. Os movimentos sociais, populares ou não, 

expressaram assim um novo paradigma da ação coletiva.  

Os anos de década de 1990, por sua vez, trazem para a cena novos sujeitos e 

concepções de participação. As mobilizações coletivas dessa década aparecem formatadas 

mais em campanhas do que em movimentos sociais. Os movimentos sociais populares 

tiveram reduzido seu poder de pressão direta conquistado na década anterior. Se os anos 1980 

foram marcados pela ação de movimentos sociais de base político-partidária, sindicais, 

organizações ligadas à Igreja Católica Popular, dentre outras organizações; os anos 1990 

apresentam-nos outro cenário político-associativo, com outras formas de luta e outro perfil de 

sujeitos coletivos, menos populares e mais pluriclassistas, com agendas e projetos mais 

difusos do ponto de vista sociopolítico. 

As ações coletivas dessa década pautaram menos um projeto de transformação futura, 

na perspectiva do paradigma clássico marxista, do que transformações pontuais que 

favorecessem a expressão de individualidades. Os movimentos sociais, e a juventude militante 

em especial, experimentaram a contestação das utopias revolucionárias em que se basearam 

nas décadas de 1970/80. As ideologias das políticas liberais da década de 1990 trouxeram o 

agravamento, nos primeiros anos dessa década, de problemas sociais como o aumento do 
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desemprego e da violência urbana, e tiveram efeito sobre o conjunto da sociedade e 

organizações sociais. Tais problemas e a ineficiência do Estado em saná-los contribuíram para 

a atmosfera de descrença na política e no Estado.  

No âmbito da sociedade civil, a política perde sua função de mediadora de conflitos e 

entra em crise a confiança tanto nos políticos quantos nas ações do Estado como um todo. O 

cenário sociopolítico dos anos de 1990, bem como o alcance e o êxito das políticas neoliberais 

que marcaram essa década, talvez configurem o marco inicial do processo de desgaste da 

função político-partidária em nossa sociedade. Hoje a ação política institucional e as forças 

partidárias são vistas com desconfiança
36

. A consequência disso no campo da ação coletiva e 

da mobilização popular é evidente; é nítida a pouca credibilidade que diversas articulações de 

movimentos sociais ou ações sindicais com recorte partidário explícito obtêm do conjunto da 

sociedade.  

 

2.5 O cenário da participação juvenil hoje: crises, desafios e possibilidades 

  

A partir da discussão apresentada nesse capítulo acerca das trajetórias de participação 

das juventudes de esquerda no Brasil, deparamo-nos com a seguinte questão: com base nessas 

referências político-organizativas e desafios passados, como as juventudes 

organizadas/militantes se situam no presente? 

 Passamos por tempos difíceis e, desse contexto, obviamente não ficam de fora os 

jovens. O debate sobre participação política no Brasil de hoje está contaminado por denúncias 

de corrupção nas instituições político-representativas, pelo mau uso da coisa pública, assim 

como pelas notícias e a tendência ao escândalo sobre os fatos políticos, tão característicos de 

uma sociedade do espetáculo. A despolitização da política enfraquece o potencial de grupos 

progressistas de esquerda. Esse ambiente político repercute nas formas de ser e nas ações das 

juventudes militantes e das juventudes em geral, segmento da sociedade que tende a viver 

intensamente utopias, combinando formas de ser com construção de projetos coletivos de 

transformação social e questionando a instrumentalização da política vivida hoje.  

                                                 
36

 De acordo com os dados da Pesquisa do ICJBRASIL (Índice de Confiabilidade na Justiça) da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), que avaliou o grau de confiança nas instituições do Estado, apenas 5% dos entrevistados 

confiam nos partidos políticos; 22% no Congresso Nacional; 40% afirmam confiar no Governo Nacional e 42%  

no Judiciário. As forças armadas lideram o ranking de instituição de confiança, com 73%. A pesquisa foi 

realizada no primeiro trimestre de 2012 e ouviu pessoas das áreas urbana e rural em seis Estados do País (SP, 

PE, BA, MG, RS, RJ) e no Distrito Federal. Ver <http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/pesquisa-do-icjbrasil-

avalia-confianca-nas-instituicoes-do-estado> (acesso: 29 jan. 2016). 
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 Nos inquieta a tese, muito difundida no senso comum e mesmo na academia, de que o 

desgaste das instituições políticas, dos políticos e dos partidos tornou a juventude 

irremediavelmente apática ou indiferente. Que as juventudes hoje estariam encerradas numa 

realidade pragmática, incapazes de reagir às forças das circunstâncias históricas. 

Reconhecemos que a crise em torno da política representativa é um elemento importante a se 

considerar nos estudos sobre a participação (ou não) das juventudes, no que diz respeito ao 

interesse e desencanto com a política. Ressaltamos, contudo, que as vivências político-

coletivas e realidades juvenis se mostram mais complexas do que a percepção imediata dos 

fatos nos mostra. 

Muitas vezes a partir de impressões no nível de senso comum, fazem-se 

generalizações a partir de microcosmos ou visões parciais e superficiais de uma dada 

realidade que, na verdade se mostra múltipla, complexa e diversificada. Assim acontece, 

muitas vezes, com as pesquisas e estudos que tratam da participação política juvenil. A defesa 

feita por muitos estudiosos de que estes são tempos de distopias em que não haveria lugar 

para o militante estudantil ou partidário das décadas de 1960 e 1970 exige, no mínimo, 

atenção acerca de precipitações e/ou generalizações analíticas.  

É preciso, inclusive, se voltar para a representação desse ideal de militante e suas 

contradições. Há de se atentar para o discurso, muito em voga no senso comum e mesmo na 

academia, de que nossas juventudes são pragmáticas e sem utopias coletivas. Apesar de certo 

fatalismo em torno da problemática juventude e participação política, baseado em uma 

compreensão de realidade onde tendências individualistas e orientações para o consumo estão 

na ordem do dia, há experiências de participação das juventudes militantes hoje que nos 

levam a questionar sobre esse apoliticismo que, segundo algumas leituras, é a característica 

geracional dos jovens de hoje.  

 Nesse sentido, faz-se necessário discutir sobre os sentidos e/ou significados do mal-

estar com as alternativas mais convencionais de participação para as juventudes, tão 

apontados em pesquisas e estudos recentes. No plano imediato das percepções, temos a crítica 

ou a negação da política representativa, bem como pesquisas que apontam para a baixa 

participação das juventudes nos espaços de mobilização e organizações políticas mais 

tradicionais com orientações para disputa do Estado, como partidos e sindicatos (CASTRO; 

VASCONCELOS, 2007; p. 101; BRASIL, 2013; ABRAMOVAY; CASTRO, 2006). Para 

além desses fatos, interessa-nos investigar os possíveis significados para os indicadores da 

crítica a política institucionalizada em partidos e outras organizações, não os reduzindo a 

interpretação de que isso é mera consequência de uma orientação individualista. 
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 A recusa à participação das juventudes pode apontar para outros caminhos, como o 

mal-estar com a política representativa e a frustração com relação a vontades e necessidades 

de participação subestimadas ou mesmo sufocada. A juventude utiliza diferentes linguagens e 

enfoques para manifestar seus anseios e insatisfações. Longe de defender a tese de que 

vivemos tempos de politização e entusiasmo militante juvenil, interessa-nos estabelecer uma 

mediação entre as análises que apontam para o diagnostico definitivo de uma geração de 

distopias, desesperada e individualista, descrente com os projetos coletivos e alternativas 

políticas. Esse sentimento de descrença no presente e desesperança no futuro gera um quadro 

de nostalgia e um tipo de revalorização do passado que, explícita ou implicitamente, leva-nos 

ao pessimismo.   

 Nos contextos das sociedades neoliberais e império do capitalismo financeiro, 

especulativo, e do quadro agudo de desigualdades de diversas ordens, há de se problematizar 

os limites da participação democrática numa ordem social em que se é excluído da 

participação nos espaços decisórios, bem como da geração e acesso a riqueza. Segundo Castro 

e Vasconcelos (2007, p. 102), a juventude da classe trabalhadora, assim como a juventude 

negra (e aqui há um entrelaçamento entre as variantes de classe e raça) é um dos segmentos da 

população mais à margem da participação na riqueza gerada, sendo também a mais vulnerável 

do ponto de vista da violência e das desigualdades estruturais.      

A juventude é um fato social; logo, está relacionada a um período histórico, a 

determinadas configurações sociopolíticas e culturais, assim como a projetos coletivos que se 

emaranham as trajetórias pessoais. Os contextos sociopolíticos e culturais experenciados pelas 

juventudes são fundamentalmente marcados pelos efeitos da globalização e pelas novas 

configurações assumidas pelos mercados e pelo Estado, fatores que geraram alterações 

significativas, frustrações nas realidades e nas práticas associativas das juventudes 

organizadas na atualidade. Podemos falar, principalmente a partir dos anos de 1960, de uma 

crise na esquerda política tradicional (operária), que atinge em especial a Europa. Nessa 

mesma década, segundo Hobsbawm (2000, p. 110) surge uma nova força de esquerda que se 

caracterizava por não ter uma base social sólida em uma classe, por ser difusa e não possuir 

um projeto único. Trata-se de movimentos que se concentraram em questões muito 

específicas de gênero, étnico-racial e geracional.      

No contexto da aldeia global, alguns fatores estruturais despertaram descrença na 

política e crises de participação, o que de uma forma ou de outra desemboca na debilidade dos 

valores de esquerda. Na economia temos a sociedade de consumo e a exaltação do indivíduo, 

sob o ponto de vista sociocultural, em detrimento das consequências sociais e coletivas. No 



83 

 

passado não se dissociava uma luta da outra; liberdade individual não era incompatível à 

emancipação coletiva. É no final do século XX que aparece a existência de um conflito entre 

essas necessidades humanas.  

Por outro lado, as consequências da privatização (da vida e da coisa pública) para além 

do plano econômico, influenciam o senso comum, o comportamento e a conduta das pessoas 

em um mundo cada vez mais competitivo. Isso significou mais um golpe na esquerda, que 

pelo menos no plano ideal luta em favor de objetivos coletivos e persegue a justiça social. 

Nesse cenário, torna-se cada vez mais difícil mobilizar as pessoas, principalmente as 

juventudes, e isso é válido para todos os movimentos socialistas e populares, não apenas para 

partidos políticos. Assistimos, em poucas palavras, ao excessivo desgaste dos princípios e dos 

valores de esquerda, em decorrência de uma época histórica marcada pelo egoísmo e 

interesses privados.   

Há ainda outro fator cultural importante. Desde a metade do século XX, as juventudes 

são disputadas por duas forças sociais, mais ou menos rivais. De um lado, pela noção de 

revolução e não acomodação, e por outro, pela publicidade e consumo. Ser jovem em tempos 

de consumo desmedido virou slogan de propaganda. Mais que isso, um tipo de ideal estético 

que se apresenta como um paradigma de tudo que é desejável, para viabilizar a 

comercialização de vários atributos associados à juventude na forma de mercadorias, 

configurando-se em elementos de distinção de uma elite. A publicidade no mercado de 

consumo jovem ressalta os valores e qualidades positivas associadas ao ser jovem, como 

audácia, liberdade, prazer e criatividade (individuais) sem, contudo, problematizar a condição 

concreta do jovem e/ou os pontos negativos da juventude, muitos dos quais são consequências 

da forma como a sociedade os concebe e os trata. 

O apelo ao mercado e a força publicitária afetam de modo indelével as juventudes nos 

dias de hoje, pois suscitam nas mesmas aspirações que deságuam em frustrações porque 

irrealizáveis num país como o Brasil, onde parte significativa da juventude sequer tem acesso 

aos direitos básicos e essenciais como educação, saúde e emprego. Ao mesmo tempo em que 

os coloca como alvo máximo de desejos estéticos, verdadeiros sonhos de consumo, relega-os 

a um plano secundário no que se refere à garantia de diretos e participação política. A 

juventude é silenciada ou tolhida por meio de mecanismos de exclusão política e social, pela 

imposição de uma ordem institucional que limita os espaços de expressão e contestação e, 

ainda, pela culpabilização por problemas quase sempre relacionados a episódios de violência 

que aparecem associados à juventude como algo inerente a sua condição, desprovido de um 

significado social mais amplo.  
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 Há de se considerar, por fim, a associação de crises de participação aos desafios 

culturais postos, como o ethos de um eterno presente e a descrença e descompromisso com 

projetos de mudanças que assolam não apenas a juventude (apesar de esta senti-lo com maior 

intensidade), mas o conjunto das sociedades. Hobsbawm (1995, p. 13) faz uma crítica 

historiográfica ao que ele chama de “eterno presente”, e alerta para a destruição do passado, 

dos mecanismos sociais que ligam nossas experiências pessoais às de outras gerações 

passadas, como fenômeno característico de nosso tempo.  

A juventude, em sua maioria, experimenta uma espécie de presente contínuo sem 

qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Os acontecimentos 

públicos da sociedade como parte de nosso passado coletivo são parte da textura das nossas 

trajetórias pessoais. É importante concebermos o passado como presente permanente 

(HOBSBAWM, 1995, p. 14), pois todos os indivíduos em sociedade, no âmbito de suas vidas 

privadas, são atingidos pelos fatos, acontecimentos e experiências sociopolíticas e culturais 

centrais de sua época histórica. Nas palavras do historiador marxista, “[...] olhando para trás, 

vemos a estrada que nos trouxe até aqui” (HOBSBAWM, 1995, p. 26).  

É inegável o fato que, em tempos globalizados, deparamo-nos com experiências 

político organizativas de movimentos e organizações da sociedade civil que relegam para 

segundo plano antigas utopias coletivas, em detrimento de políticas cada vez mais específicas 

em torno das identidades que, se por um lado criam referências para direitos específicos, 

podem também construir guetos que renunciam à questões da macroestrutura. Para Terry 

Eagleton (2011a), as políticas de identidade apresentam uma ambiguidade, pois se por um 

lado constituem importantes movimentos emancipatórios; por outro, se fecham em seus 

particularismos e desconsideram a sistemática da mais ampla da solidariedade política. A 

cultura como identidade é localizada, mas também internacional, a exemplo dos movimentos 

feministas e ecológicos.  

No âmbito das políticas de identidades, muitos debates destacam a importância do 

reconhecimento de direitos com recortes de gênero, raça, estético, ecológico, e omitem tanto o 

lugar do Estado como do mercado na reprodução de desigualdades e subalternidades de várias 

ordens. Além disso, não se discute muitas vezes que algumas expressões identitárias trazem 

consigo orientações político-ideológicas – cultura de identidade –, que não são totalmente 

incompatíveis com a formatação clássica de organizações de esquerda, como partidos, 

movimentos sociais e sindicatos. 

No caso da juventude, a busca por outras formas e experiências de participação tem 

ganhado destaque dentro e fora do ambiente acadêmico. Estudos apontam que as juventudes 
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de hoje recusam as propostas de libertação por projetos coletivos que interpelem o Estado, 

pois são movidas por políticas de identidades específicas (mulheres, negros/as, ecologia, 

direitos LGBT), isolados com suas pautas e refratárias à organização em partidos políticos ou 

outras agências mais tradicionais de participação. Entendemos que esse debate é complexo e 

que, muitas vezes, escorrega em simplificações grosseiras da realidade político-organizativa 

das juventudes militantes hoje. 

 

2.6 Juventude e participação: panorama atual traçado por pesquisas 

 

No âmbito da pesquisa em ciências humanas e sociais os movimentos sociais 

populares, tema de grande interesse entre nos anos de 1970 e 1980, cedem lugar nas décadas 

seguintes para novos temas, muitos deles relativos à democracia e cidadania política. Castro e 

Vasconcelos (2007, p. 106) ao analisarem os resultados da pesquisa da UNESCO sobre 

juventude e participação chamam atenção para o fato de que, no geral, pesquisas que 

defendem que estes são tempos de distopias e apontam que os jovens se orientam mais por 

trabalhos em ONGs
37

 do que pela participação em partidos políticos ou movimentos sociais, 

pouco se referem a juventudes militantes, objetos de pesquisa privilegiados antes da ditadura 

militar e hoje tema de poucos trabalhos.  

Questionando os dados que apontam para a percepção da realidade associativa juvenil 

brasileira hoje como irremediavelmente apática, desinteressada pela política, pela coisa 

pública ou qualquer projeto coletivo, a pesquisa Agenda Juventude Brasil: Pesquisa nacional 

sobre o perfil e opinião dos jovens brasileiros 2013 (BRASIL, 2013), realizada pelo 

Participatório: Observatório Participativo da Juventude
38

 com foco nas questões relativas à 

participação política, apresenta dados que permitem uma interpretação mais possibilista 

quanto ao sentido da política e à importância da participação para os jovens hoje. Trata-se de 

uma pesquisa nacional, estatisticamente representativa da população jovem brasileira entre 15 

e 29 anos (51,3 milhões ou 26, 1% da população brasileira, segundo o Censo 2010 do IBGE) 

no meio urbano e rural. 

Destacamos na pesquisa o tópico sobre os temas da juventude e percepções do país. A 

seguinte pergunta é feita aos jovens: “Quais os temas mais importantes para a juventude 

                                                 
37

 Os autores se referem a uma pesquisa conduzida pelo Instituto Akatu (INSTITUTO AKATU, 2002).  
38

 Criado pela SNJ e Secretaria Geral da Presidência da República, o Participatório constitui uma plataforma que 

se dedica ao levantamento de dados e elaboração, monitoramento, avaliação e gestão da informação das políticas 

públicas de juventude. Conforme apresentação oficial, a proposta desse espaço é também articular a produção de 

conhecimento e a participação das juventudes, mobilizando, para tanto, organizações e movimentos juvenis, 

redes de pesquisadores e gestores de políticas de juventude.   
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brasileira hoje?” No ponto 1, foi perguntado quais os problemas que mais os preocupam 

atualmente. Antes, porém, cabe um esclarecimento acerca da metodologia de realização da 

pesquisa e construção dos gráficos. Em algumas perguntas as respostas foram espontâneas, 

em outras estimuladas. Em algumas perguntas foi solicitado que se indicasse mais de uma 

resposta e, nesses casos, as respostas apresentam as duas possibilidades: a primeira menção ou 

a soma delas. Os gráficos de resultados da pesquisa permitem a leitura das respostas 

assinaladas em primeiro lugar ou pela soma das três primeiras menções.  

Voltando à pesquisa, e à questão dos problemas que mais preocupam a juventude hoje, 

crise econômica/financeira foi mencionada por 18% dos jovens (soma das menções) e por 9% 

como primeira resposta. Administração política do país e questões sociais aparecem com 8% 

e 6%, na soma das menções, e 2% e 1% como primeira resposta, respectivamente. No topo 

das preocupações pessoais dos jovens, são mencionados os problemas da violência (com 43%, 

na soma das menções), emprego (com 34%), saúde (26%), educação (23%) e drogas (18%). A 

preocupação com a violência e ocupação profissional é compreensível numa sociedade onde 

os seguimentos juvenis são os mais atingidos pelo crescimento da violência, segundo Mapa 

da violência 2015 (WAISELFISZ, 2015)
39

, e pelo desemprego. 

No ponto 2, pergunta-se em que diferentes âmbitos (família, amigos e sociedade) os 

jovens gostariam de discutir uma série de determinados assuntos. Quando o assunto é política, 

14% gostariam de discutir com os pais (10ª colocação da lista), 12% com os amigos (12ª 

posição da lista), e 33%, com a sociedade (4ª posição da lista). No ponto 3, apresentou-se aos 

jovens uma lista de problemas para que indicassem aqueles que mais os incomodam no 

Brasil. A corrupção aparece em 67%  das respostas (sendo citada em primeiro lugar por 36% 

dos entrevistados), o poder “paralelo” (tráfico de drogas) foi mencionado por 46% dos jovens 

(sendo 13% como primeira opção) e a grande desigualdade entre ricos e pobres por 42% 

(sendo 20% como primeira opção).  

O tópico sobre vida política, no ponto 1, sobre a importância da política, apresenta os 

seguintes resultados: 16% dos jovens entrevistados acham que a política não é nada 

importante, 54% acham que é muito importante, 29% acham mais ou menos importante e 1% 

não souberam responder. No ponto 3, quando questionados se a juventude pode mudar o 

mundo, 91% dos jovens disseram que sim (nove em cada dez entrevistados), sendo que 69% 

                                                 
39

 Segundo dados do Mapa da violência 2015, os jovens são as maiores vítimas de mortes por armas de fogo no 

Brasil. Entre 1980 e 2012 as mortes por armas de fogo entre os jovens cresceram mais de 460%.  Em sua maioria 

são jovens negros as vítimas. 
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(sete em cada dez) disseram que a juventude pode mudar muito o mundo e 22% mudar pouco. 

Apenas 8% dos jovens entrevistados acham que a juventude não pode mudar o mundo.  

No ponto 4, sobre valorização das formas de atuação, quando perguntados sobre as 

formas de atuação que podem melhorar a situação do país, os jovens entrevistados 

mencionaram a participação em mobilizações de ruas e outras ações diretas: 46% soma das 

menções e 20% primeira resposta. Outros 45% citam, na soma das menções, a atuação em 

associações e coletivos que se movimentam em função de alguma causa (26% como primeira 

opção). Os jovens também destacam a importância de atuação em espaços institucionalizados, 

como conselhos, conferências e audiências públicas – 36% na soma das menções e 15% como 

primeira opção. A atuação no ciberespaço, expressando opiniões ou cobrando providências do 

poder público, aparece com 35% na soma das menções, sendo que 17% apontaram como 

primeira opção. A atuação em partidos políticos aparece com 30% na soma das menções, e 

17% como primeira opção de resposta.   

No que se refere ao quesito grau de participação, a maioria dos entrevistados afirmam 

que não participam, nem gostariam de participar, de quase todos os tipos de agências, 

organizações políticas, entidades e grupos apresentados pela pesquisa. Destacam-se 

negativamente como entidades em que “nunca participaram nem gostariam de participar”: 

partido político, 85%; entidades ou movimentos mobilizadas por alguma causa, 81%; 

cooperativa, 74%; grupos de mídias livres alternativas, 66%; associação de defesa do 

consumidor, 63%; grupo ou associação de trabalho voluntário, 60%; Entidades ou 

movimentos em defesa de minorias discriminadas, 60%; associação profissional ou sindicato 

de trabalhadores, 59%; movimentos ligados à moradia, saúde, educação ou transporte, 56%; 

sociedade de amigos de bairro, associação comunitária ou de moradores, 55%; grupos 

religiosos que realizam ações assistenciais ou políticas, 55%; grupos culturais ou artísticos, 

51%; e associação estudantil, grêmio escolar ou centro acadêmico, 50%. As ressalvas, em que 

a maioria dos entrevistados “nunca participaram, mas gostariam de participar” foram: grupo 

de defesa do meio ambiente ou ecológico, 51%;  e clube, associação esportiva, recreativa ou 

de lazer, 42%.  

A partir dos percentuais apresentados nos resultados, e da comparação entre as 

respostas dos entrevistados em dois quesitos trazidos – sobre a valorização das formas de 

atuação e grau de participação –, a pesquisa aponta que, embora não constitua uma opção 

pessoal pela maioria dos jovens, há o reconhecimento por parte considerável deles da 

importância da mobilização e organização da sociedade em coletivos e movimentos sociais 

(44%) e em partidos políticos (30%) para mudar o País (BRASIL, 2013).     
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Podemos aferir, a partir dos resultados da pesquisa e com base na observação e 

reflexões acerca das experiências e atuação política do Levante Popular da Juventude, objeto 

de nossa pesquisa, que as juventudes, tomadas como um bloco monolítico por muitos, não é 

assim tão estranha aos temas e a importância da política e da participação. Nesse sentido, é 

necessário problematizar os entraves da realidade concreta, de ordem sociopolítica e também 

cultural, que delineiam o cenário político-associativo e limitam (ou invisibilizam) as 

demandas ou mesmo as experiências exitosas de movimentos juvenis.  

Dispomos hoje de diversas interpretações sobre as “novas” formas de atuação e 

experiências de organização das juventudes. Nesse sentido, há certo consenso em torno do 

fato de que nossa geração de jovens, em comparação a outras, seria menos atraída por partidos 

políticos, organizações sindicais e outras formas e espaços mais convencionais de 

participação política. Vladimir Safatle (2012), ao analisar o cenário da eclosão de movimentos 

de protestos de dimensão global que ocorreram em 2011, aponta como elemento fundamental 

a desconfiança da juventude com os partidos políticos, sindicatos e outras estruturas 

governamentais, que, apesar de suas funções para a manutenção da vida comum, não ressoam 

a verdadeira necessidade de rupturas. Ele afirma, com relação ao futuro incerto desses 

levantes, que novos movimentos e organizações políticas continuarão consistindo em forças 

de pressão social enquanto se conservarem fora das dinâmicas e do jogo partidário 

(SAFATLE, 2012, p.55). 

Outros estudiosos do conteúdo e formatação das novas formas de participação juvenil 

concordam que predominam os grupos e movimentos de juventudes organizados no campo 

cultural e artístico (a exemplo dos grupos de hip hop), os coletivos organizados em torno de 

identidades étnicas e de gênero, os grupos de amigos ou as mobilizações esporádicas, por 

eventos ou temas, sem continuidade e avessas a rotinas, a exemplo das marchas contra o 

aumento das tarifas de ônibus urbano em diversas capitais (CASTRO; VASCONCELOS, 

2007; SPOSITO, 2000; GROPPO; ZAIDAN FILHO; MACHADO, 2008). Em breve 

configuração sobre a constituição de coletivos juvenis no Nordeste brasileiro, Valéria Silva 

(2009) assinala que 

[...] a ação desenvolvida pelos coletivos juvenis tem evidenciado certas 

mudanças nas formas de organização e participação dos jovens. Tanto o 

modo de participar quanto os tipos de coletivos constituídos aparecem 

vinculados não apenas aos modelos originários de décadas anteriores, mas 

também expressando os novos paradigmas ou, ainda, dialogando postulados 

variados que se entrecruzam  na atualidade (SILVA, 2009, p. 423). 
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Corroborando com a perspectiva apresentada pela pesquisadora, acrescentamos que a 

busca por novas formas associativas e novos espaços de sociabilidade política pela juventude 

não configura hoje a recusa à participação, mas reflete, em certa medida, um conjunto de 

elementos conjunturais e estruturais de ordem cultural na perspectiva aqui tomada. Essa busca 

por novos espaços e formas político-associativas por parte da juventude não anuncia o fim dos 

espaços tradicionais de participação, como por exemplo o movimento estudantil e político-

partidário, mas atenta para o fato de que o campo de organizações das juventudes é complexo 

e amplo. Os “novos” sujeitos coletivos juvenis de hoje não se divorciam necessariamente de 

referências clássicas de ação e organicidade política, mas reelaboram seus sentidos. 

Os jovens continuam, de forma renovada, participando de partidos e sindicatos e 

mobilizando ações que se formatam inclusive em passeatas, ainda que não de forma tão 

noticiada pela grande imprensa como em 1968 e 1984. Essa mesma juventude, que se 

organiza/movimenta em diversos movimentos sociais, também se movimenta em espaços 

mais tradicionais de participação política, como sindicatos e partidos, e leva para dentro dos 

mesmos uma série de questões e debates existenciais que combinam micro e 

macrorreferências, como questões relacionadas a relações sociais de gênero, sexualidade, por 

exemplo. 

É preciso considerar que as (novas) formas de participar das juventudes estão 

relacionadas à sua representação nas sociedades de hoje, sendo afetadas pelos modelos 

políticos, sociais e econômicos vigentes. No cenário brasileiro atual há alternativas, grupos de 

juventudes organizadas, animadas por utopias e mobilizadas em torno de um projeto coletivo 

de sociedade. Essas novas formas de “se movimentar” talvez não possuam a envergadura ou 

mesmo a organicidade dos movimentos juvenis (estudantis principalmente) da década de 

1960/70, mas continuam atuantes. 

A reprodução da representação construída em torno da noção idealizada da geração de 

jovens dos anos anteriores à ditadura e do governo autoritário, acaba contribuindo para anular 

na contemporaneidade ações coletivas e experiências associativas das juventudes militantes 

de hoje. Ao invés de materializar essas juventudes e suas experiências reais de participação, 

em sua complexidade e contradições, desmaterializa-se e perpetua-se a negação das ações em 

que são sujeitos. 

Tais considerações levam-nos a formular as seguintes questões: quais são os limites e 

as potencialidades das novas formas e experiências de participação das juventudes 

organizadas? Esses sujeitos, em suas respectivas lutas, são possuidores de um potencial de 

transformação, alteração da ordem social vigente? Uma parte considerável das mobilizações e 
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ações coletivas juvenis não passa hoje mais pelos partidos e pela política institucional, fato 

que nos leva a problematizar o grau de eficácia política das novas formas de atuação/pressão 

desenvolvidas pelas juventudes organizadas hoje.  Sobre o tema da participação política 

juvenil, Abad pondera que esta 

[...] não resulta somente de um encontro feliz entre a vontade de participar 

dos jovens (o que nos remete às ações suas percepções individuais sobre 

custos e benefícios) e as oportunidades que lhes são abertas para fazê-lo, mas 

também de um complexo sistema de hábitos, regras, regulamentos, 

instituições e práticas destinadas a negociar os conflitos da reprodução das 

gerações (ABAD, 2003, p. 34).  

 

Nesse sentido, faz-se necessário revisitar o debate sobre participação política desses 

“novos e/ou híbridos” sujeitos políticos coletivos considerando uma série de particularidades 

(histórica, sociopolítica, econômica e geracional), para então verificarmos até que ponto é 

pertinente falar de uma recusa à participação por parte das juventudes de hoje, ou se, por 

outro lado, tal concepção não se baseia numa simplificação de uma realidade que se mostra 

mais complexa. 
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CAPÍTULO III: CONJUNTURA DE DESAFIOS: A PRÁXIS MILITANTE E A 

UTOPIA DO LEVANTE ENTRE OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

Os movimentos sociais são fenômenos dinâmicos e se encontram hoje imbricados em 

relações que envolvem o Estado, a cultura e o mercado. Nesse sentido, temos o 

distanciamento das análises ortodoxas dos movimentos sociais formuladas essencialmente em 

torno das classes sociais e categorias econômicas. Concordamos com a perspectiva do 

materialismo cultural trazido por Terry Eagleton (2011b) no que diz respeito à afirmação de 

que não há uma correspondência mecânica entre a base (ou infra-estrutura) e a superestrutura. 

A relação entre base econômica e superestrutura não é simétrica, uma vez que os elementos 

superestrururais respondem dinamicamente às influências da base econômica (EAGLETON, 

2011b, p. 25). Isso porque cada elemento superestrutural possui um ritmo de desenvolvimento 

e uma dinâmica externa própria que não se reduzem à estrutura econômica ou à expressão da 

luta de classe (EAGLETON, 2011b, p. 32). Essa reflexão aponta para a dimensão criadora dos 

movimentos sociais enquanto fenômeno superestrutural, capaz de produzir novos significados 

e possibilidades de vida.  

As repercussões da crise econômica mundial que se iniciou em 2009 se aprofundam, e 

na América Latina assistimos a intensificação da ofensiva imperialista. No Brasil, a partir de 

2014, setores conservadores e reacionários avançam a passos longos com a articulação de 

forças neoliberais nos poderes judiciários, legislativos e na grande mídia. No caso brasileiro, 

estes setores iniciaram uma ofensiva parlamentar, tentando retirar direitos e conquistas do 

período histórico anterior, no qual se verificou reascenso dos movimentos de massa que 

tiveram destaque nos anos 1980. Nesse sentido, conquistas relacionadas à educação, saúde e 

moradia estão sendo ameaçadas. 

Desde março de 2015, setores da classe média com orientação política de direita 

disputam as ruas através de tentativas de mobilizações de massa. No plano político-

econômico, assistimos ao esgotamento da frente neodesenvolvimentista
40

 liderada pelo 

                                                 
40

 Essa frente é definida pelo campo da esquerda popular, sobretudo a partir do segundo mandato do governo 

Lula (2006) em estrita comparação com o projeto neoliberal, e não mais a partir dos interesses da classe 

trabalhadora. Apesar dessa constatação, não pretende igualar, como fazem alguns setores da esquerda, a atuação 

do PSDB à do PT, tampouco defender que são indistintos os projetos político-econômicos neoliberal e 

neodesenvolvimentista.  Contudo, ainda que contemple determinadas políticas progressistas, em seu aspecto 

geral, aprofunda o caráter agroexportador da economia brasileira, com consequências para a conjuntura atual.  

Essa frente é hegemonizada pela burguesia interna, mas conta com o apoio de amplos setores da classe 

trabalhadora, como o contingente populacional beneficiado pelas políticas assistenciais (sobretudo, o Bolsa 

Família), boa parte do operariado urbano, a baixa classe média e o campesinato. Esse apoio das classes populares 
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governo de coalizão PT/PMDB, através da intensificação das concessões ao programa 

neoliberal clássico, com medidas de ajuste fiscal, retirada dos direitos dos trabalhadores e 

cortes no orçamento de gastos públicos e políticas sociais. Nesse cenário, há tentativas de 

desmantelar/neutralizar sujeitos e manifestações populares coletivas com o projeto da 

chamada Lei de Terrorismo, que tramita no Senado Federal e que traz elementos que podem, 

por critério do Poder Judiciário, criminalizar e penalizar manifestações de movimentos 

sociais.  

Diante desse quadro, movimentos sociais e outras forças políticas progressistas 

respondem a essa ofensiva conservadora travando importantes disputas no cenário nacional. O 

Levante Popular da Juventude busca a unidade do campo da esquerda popular a partir de 

reivindicações e lutas comuns pela Constituinte como estratégia para reforma do sistema 

político; pela educação (mobilização contra cortes no orçamento destinado à educação 

pública); contra o extermínio da juventude e redução da maioridade penal; contra a lei de 

terceirização (agitação e propaganda nas redes sociais sobre o impacto do PL 4330 para a 

juventude)
41

, dentre outras.  

Essa conjuntura exige a reação dos movimentos e forças políticas populares em dois 

sentidos: primeiro, contra qualquer tentativa de manobra ou movimentação golpista por parte 

de setores da sociedade hostis ao governo, apoiados por forças parlamentares da oposição 

representadas pela PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) e DEM (Democratas). O 

traço fundamental da linha política do Levante é o combate às forças de Direita, que ocorre 

não apenas nos períodos eleitorais, mas no cotidiano das lutas sociais em diversos espaços da 

sociedade. Para o movimento, a Direita hoje no Brasil é representada por um bloco político-

partidário liderado pelo PSDB, com adesão do DEM e outros partidos menores que 

aglutinam, em seu conjunto, forças defensoras do projeto neoliberal no Legislativo e no 

Judiciário. 

Em todo caso, O LPJ é um movimento social autônomo, sem vinculação partidária, o 

que não o impede de definir como esquerda toda força político-partidária progressista 

contrária ao projeto neoliberal. O segundo sentido da reação exigida pela atual conjuntura é o 

combate às medidas conservadoras adotadas pelo governo, de arrocho fiscal e perda de 

                                                                                                                                                         
resulta dos ganhos concretos, embora mínimos, que a política neodesenvolvimentista oferece. Assim, os 

trabalhadores ganham com as políticas assistenciais, com o aumento da empregabilidade e política de reajuste do 

salário mínimo, mas perdem porque inexiste um incremento da industrialização ou uma reforma agrária. 
41

 Síntese Política, documento elaborado pela Coordenação Nacional (CN) da Levante Popular da Juventude 

entre 23 a 26 de abril de 2015. Trata-se de um documento interno cujo objetivo é orientar toda a militância. Deve 

ser lido, debatido em todas as instancias do movimento e usado como baliza para ação coletiva. Traz ainda 

orientações gerais sobre a construção do LPJ nos Estados.   
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direitos da classe trabalhadora. Nesse cenário, o LPJ aponta para a necessidade de tencionar, 

pautar uma saída para a crise pela esquerda, com reforma política e medidas econômicas que 

incidam sobre os lucros dos bancos, da classe rica e empresarial rentista.  

 Sob esta conjuntura, é possível recorrer a Alfredo Bosi para pensar o quadro atual e 

cenário político dos países latino-americanos: 

[...] a polaridade, posta sempre em alto-relevo, pelo marxismo, de 

classes dominantes e classes dominadas tende hoje, no plano dos 

discursos políticos, a reduzir-se ao debate de ideias enucleadas em 

torno do par ideologia liberal, cultivadas conformes as conjunturas 

pelos donos do poder; e ideologias de oposição, em geral 

moderadamente reformistas, que atraem eleitores das classes 

subalternas, incluindo amplos setores das classes médias [grifos do 

autor] (BOSI, 2010, p. 122).    

 

 Contudo, ainda conforme o autor, a contraideologia em casos e situações extremas de 

crise econômica e sociocultural, pode engendrar nos grupos e/ou classes oprimidas o desejo 

de buscar uma ordem social totalmente diversa da estabelecida (BOSI, 2010, p. 123). Nesses 

casos, as contraideologias superam suas reivindicações de cunho reformistas dos “projetos 

viáveis”, e desembocam no que depreciativamente os neoliberais e conservadores chamam de 

utopia. Na práxis do Levante, “Ousar lutar, organizando a juventude para o projeto popular!” 

representa o salto do enfrentamento contra-ideológico para a perspectiva utópica, no sentido 

de transformação fundamental da ordem social vigente.  

Nesse cenário de desafios, o LPJ se movimenta no “universo comum” da ação política 

dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais, mas se diferencia na medida em que não 

apresenta uma bandeira setorial definida. O movimento aglutina diferentes setores da 

juventude (estudantil, urbano-periférico e camponês) e suas mobilizações buscam contribuir 

para a construção de um conjunto amplo de bandeiras como reforma agrária, democratização 

dos meios de comunicação, garantia dos direitos básicos de educação, saúde, moradia e 

transporte. O desafio é trabalhar as contradições que envolvem as juventudes nessa 

perspectiva ampla reivindicações, relacionando seus problemas com a construção de um 

projeto alternativo. Essa perspectiva aparece claramente no trecho de entrevista destacado 

abaixo:  

A ideia é que a juventude pode ser o setor dinâmico para voltar a 

impulsionar a luta. Daí a decisão de não segmentar a juventude como 

uma categoria no sentido econômico-corporativo, e fazer com que ela 

irradie sua força e sua prática para outros setores da sociedade, seja da 

classe trabalhadora urbana, do meio camponês ou do meio popular 

urbano. O objetivo é que ela forme novas referências e novos 
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militantes para que o movimento cresça em todas essas frentes 

(CENTENO; HARTMANN; DUVOISIN, 2012).  

 

O LPJ parte do pressuposto de que, para disputar a diversidade das juventudes e 

incidir sobre os rumos da esquerda, é necessário crescer em força social, no sentido de se 

apresentar como referência para amplos setores juvenis, que embora progressistas não estão 

organizados e não se identificam com ferramentas mais tradicionais de participação, como 

partidos e sindicatos.  Esse é o desafio da massificação: mobilizar o conjunto das juventudes 

em torno de uma pauta. É com esse objetivo que o movimento se propõe a renovar os 

métodos de luta, recuperando, por exemplo, a tradição de agitação e propaganda da esquerda, 

com intervenções que utilizam desde batucadas a encenações teatrais em lugares públicos.  

O Levante está inserido em um campo político constituído por diversas forças da 

esquerda popular, cuja estratégia é a construção de um projeto popular para o Brasil. Dessa 

forma, o movimento tem como desafio contribuir para a consolidação e ampliação desse 

campo, disputando, inclusive, com outras forças de esquerda a influência sobre setores ainda 

não organizados da classe trabalhadora. A construção desse projeto não é tarefa exclusiva da 

juventude do Levante. Como parte de um campo político que aglutina diversas forças e 

movimentos de esquerda, sua tarefa é organizar a juventude por demandas específicas, sem 

perder, contudo, o horizonte estratégico: a construção do projeto popular.  Essa tarefa exige 

que o movimento forme politicamente militantes jovens para atuarem nas frentes de lutas que 

compõem essa estratégia. Para isso é necessário aprimorar sua mensagem política, a partir de 

uma linguagem que dialogue com setores ainda não organizados. Tem-se com isso o desafio 

de crescer com flexibilidade para incorporar estes setores na organização, sem esquecer seus 

princípios organizativos. 

A perspectiva de que a construção de um projeto popular passa, inevitavelmente, por 

um projeto de poder via partido político não aparece na ordem do dia para a juventude do 

LPJ. Para o movimento, esse projeto não é tarefa de um grupo político ou vanguarda isolada, 

e deve ser precedido de um processo que questione a organização social e a estrutura 

econômica da sociedade. Nesse sentido, partidos políticos e outras organizações podem 

contribuir, mas sem mobilizações de massa nenhuma organização levará adiante esse projeto. 

Sob esse ângulo, o desafio central para essa construção é a retomada das lutas de massa, no 

sentido de pautar esse projeto como uma necessidade para amplos setores sociedade. Por isso, 

a importância tática da unidade entre os movimentos sociais e entre os partidos de esquerda. 

O LPJ defende que todas as organizações com referência em um projeto democrático, na 
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perspectiva do socialismo, evitem fragmentações, seja no campo eleitoral ou em torno de 

disputas menores e elementos táticos secundários e não estratégicos.  

Na atual conjuntura, o LPJ compreende a importância tanto da questão econômica 

quanto da cultura e das novas subjetividades, fundamentais na construção de um sujeito 

histórico que tem por objetivo a transformação social. Quando falamos de determinação sob o 

prisma da ação política, no sentido trazido por Williams (1979), nos referimos a um processo 

complexo e inter-relacionado de limites e pressões que ocorre na totalidade do processo 

social. Tempos de crises de participação e desconfiança com a política no geral trazem 

desafios de ordem político-econômica e sociocultural para os sujeitos coletivos que acreditam 

na política como veículo de disputa e construção de consensos.  

Nesse sentido, cabe refletir sobre as experiências organizativas das juventudes 

militantes das gerações passadas sem cair em interpretações reificadas que buscam atualizar, a 

partir dos conflitos de hoje, um sentido mítico-redentor seja das juventudes “radicais” nos 

anos da ditadura, seja dos movimentos populares na década de 1980. Corremos o risco de não 

reconhecer que esses sujeitos coletivos, em conjunturas específicas, comportaram 

possibilidades e potencialidades de ação/intervenção, mas também contradições e limites para 

sua ação. Isso é valido para as experiências organizativas de ontem, como também para as de 

hoje. 

 

3.1 Dilemas e/ou desafios do LPJ: luta de classe versus política de identidade. Reformas 

estruturais versus políticas públicas  

 

 A relação entre a institucionalidade política e a potencialidade revolucionária – ações 

diretas e mobilizações – rende bons debates quanto à atuação do Levante. De antemão, 

podemos falar de certa percepção conciliatória e oportuna da ação militante que não perde de 

vista os novos tempos e formas de participação. A ação do Levante comporta em sua 

trajetória diferentes condutas: se distancia da unilateralidade assumida por alguns sujeitos 

coletivos juvenis que, desconsiderando os fatos da conjuntura, apostam todas as fichas na 

estratégia de mobilização da base para transformações estruturais e; por outro lado, não se 

limita às ações que apontam somente para reformas e adequações conjunturais, a exemplo de 

alguns setores da juventude organizada, via partido ou sindicato, que incorporam fielmente os 

ditames da luta institucional por maior espaço de participação e política pública.  

 A ação político-coletiva do Levante assume diferentes orientações, a depender das 

nuanças da conjuntura. Cabe aqui resgatar mais uma vez a experiência dos movimentos 
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populares (MPs) pesquisados por Doimo (1995) no período 1975-1990 sobre a 

compatibilização do que chamou de duas lógicas de participação: uma consensual-

solidarística, própria das ações que buscam o dialogo com o poder instituído, e uma segunda 

racional-competitiva, típica dos mecanismos da representação política (DOIMO, 1955, p. 

121). Nesse sentido, a pesquisadora afirma que o campo ético-político formado pelos MPs 

apresentou um paradoxo em sua ação, já que por um lado construiu seu ethos a partir de certa 

negatividade atribuída à esfera da institucionalidade política (fase expressivo-mobilizadora) e, 

por outro, sua ação reivindicativa, que se traduziu na busca por direitos, demandou o lado 

provedor do Estado (DOIMO, 1995, 128). 

Essa compatibilização das faces expressivo-disruptiva e integrativo-corporativa dos 

MPs ocorreu no período de fechamento político pelo regime militar, ainda na década de 1970, 

quando o conjunto de sujeitos coletivos concentrou suas forças na mobilização como instância 

de pressão sobre o poder político autoritário. Estes foram os elementos expressivo-disruptivos 

no início do ciclo movimentalista. Já nos anos de abertura política e consolidação 

democrática, muda-se a tática de ação com início da fase integrativo-corporativa, onde se 

convoca o Estado, enquanto provedor, no intuito de conseguir sanções positivas às demandas 

construídas na luta coletiva (DOIMO, 1995, p. 119). 

Sob a ótica da atuação dos MPs pesquisados por Doimo (1995), podemos afirmar que 

o Levante preserva essa compatibilização de lógicas, pois firma suas ações nos laços 

solidarísticos construídos na luta direta (não institucional), no consenso fruto da luta e ações 

comuns com outros movimentos e entidades do campo popular. Da mesma forma, estabelece 

vinculações, na perspectiva da disputa, com os canais institucionalizados de participação. 

Além de referências organizativas do passado, o Levante se apropria dos códigos e das formas 

de articulação e disputa características do paradigma vigente de participação 

institucionalizada. Com isso, temos ações coletivas impulsionadas por mobilizações 

articuladas via políticas públicas, onde a participação em conselhos, conferências e 

assembleias organizadas no âmbito do poder público constituem também espaços de luta e 

participação.  

Para o movimento, a perspectiva da compatibilização, no sentido trazido acima, 

fortalece a militância para que possa influir nas políticas públicas, na perspectiva da 

ampliação dos espaços institucionalizados de participação. Dessa forma, o movimento 

considera as demandas imediatas da juventude via políticas públicas, sem perder de vista a 

dimensão mais ampla e estrutural de construção de um projeto alternativo. Reconhece, de 

forma tática, que as reivindicações no âmbito das reformas provocam tensionamentos que 
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oportunizam, sob vários aspectos, uma ruptura com a ordem social hegemônica. Ao 

movimento, cabe evidenciar e contribuir para aceleração desse processo, explorando as 

contradições relacionadas às tessituras das realidades juvenis.  

Nas sociedades de formações capitalistas a democracia formal, baseada em uma 

suposta igualdade civil, coexiste com diversas formas de desigualdades. Mais ainda: essa 

democracia opera a manutenção de relações econômicas entre as elites e a classe trabalhadora 

(WOOD, 2003, p. 184).  Há aqui uma evidente e fundamental implicação no significado pleno 

de cidadania defendido pelos movimentos sociais, já que a universalidade de direitos políticos 

como o voto, por exemplo, deixa intactas as relações de propriedade e a manutenção do 

poder. Nas palavras de Ellen Wood: “É o capitalismo que torna possível uma forma de 

democracia em que a igualdade formal de direitos políticos tem efeito mínimo sobre as 

desigualdades ou sobre as relações de dominação e de exploração em outras esferas” 

(WOOD, 2003, p. 193).   

O LPJ concebe o exercício democrático como manifestação ativa e consciente do 

poder popular, e não como usufruto passivo de direitos meramente constitucionais. Nesse 

sentido, democracia expressa o poder coletivo das classes populares, e em nada se aproxima 

da concepção liberal cunhada a partir da privacidade e isolamento do cidadão individual 

(WOOD, 2003, p. 196). Assim, a ideia de poder popular que alicerça a prática e o discurso do 

LPJ traz o significado democrático de participação ativa e qualificada do povo nos assuntos e 

esferas públicas. De acordo com Ellen Wood, essa concepção ativa de democracia implica 

ainda numa definição de governo “pelo povo e a partir do poder popular”, distante dos 

preceitos liberais que prezam essencialmente na definição democrática a “[...] liberdade civil, 

de imprensa e de reunião, tolerância, proteção de uma esfera de privacidade, defesa do 

indivíduo, e da sociedade civil contra o Estado (WOOD, 2003, p. 199)”. 

O conceito de participação política característico das formações liberal-democráticas 

adquire um caráter procedimental, referido às manifestações previstas e controladas por 

instituições representativas como partidos políticos e sistemas eleitorais. Trata-se de uma 

noção de participação limitada, encerrada na esfera da tomada de decisões via representação 

eleitoral (DOIMO, 1995 p. 58).  Não é preciso dizer que não há consenso em torno desse 

significado de participação, principalmente quando se trata da experiência da participação 

popular, que pressupõe mobilização e pressão. Nesse sentido, aparecem as dicotomias acerca 

da participação, que pode ter um sentido amplo ou restrito, institucionalizada ou de 

movimento, macroparticipação ou microparticipação, orientadas à decisão e à expressão 

(DOIMO, 1995, p. 58).  
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 O sentido de participação que nos interessa, referida aos movimentos sociais, tem 

como recursos políticos fundamentais para sua eficácia a mobilização e a pressão social, a 

partir de ações diretas que geram solidariedades a partir de experiência de negação e exclusão 

compartilhadas. Distancia-se, dessa forma, do sentido moderno (liberal) de participar, pautado 

em critérios objetivos de eficácia decisória.   

 O Estado ampliou-se a partir de novos arranjos e aparatos de controle econômico e 

social, incorporando nesse contexto de mecanismos de elaboração e execução de políticas 

públicas a dinâmica capitalista. Nesse sentido, e sob certos aspectos, as novas formas de 

participação residem menos nas relações de classe do que no crescimento e ampliação das 

funções do Estado sobre a sociedade, o que leva, quer queira ou não, os movimentos sociais a 

concentrarem suas forças não somente nas mudanças radicais e estruturais das relações 

capitalistas, mas também na dimensão da ampliação e manutenção dos direitos e na efetivação 

de uma cidadania plena.  

A compreensão do caráter de classe que permeia as formas institucionalizadas de 

dominação aparece na prática do Levante mediada pelos fatos do jogo político, o que colabora 

para que o movimento escape da análise definitiva de que não há espaço para reformas, 

tampouco para disputa no interior do poder político. O atestado de domínio irreversível do 

Estado pela classe rica, pelo capital financeiro internacional, característico das análises de 

certos campos do esquerdismo, parece esquecer o componente básico da análise materialista e 

dialética: nenhuma realidade é tão monolítica ao ponto de não apresentar elementos 

contraditórios, bem como possibilidades de disputa (por menores que sejam).  

O Estado se apresenta como uma instituição contraditória, podendo expressar por um 

lado seu caráter comunitário na perspectiva dos “interesses gerais da sociedade”, que no geral 

aparecem subordinados à sua outra face, agora repressiva e representante de interesses 

hegemônicos. Pensar o Estado dinamicamente abre possibilidades, no sentido de que a ação e 

movimentação políticas podem desencadear no interior de suas estruturas um processo em 

que esse lado “comunitário”, subalterno a sua face hegemônica, emirja e crie condições reais 

para maior justiça e participação na sociedade.   

Fernando Haddad, cientista político e atual prefeito da cidade de São Paulo, analisa 

que, além da contradição típica aos sistemas políticos modernos (interesses gerais x interesses 

de grupos hegemônicos particulares), no Brasil vivenciamos outro tipo de contradição referida 

ao Estado. Esta se expressa a partir da organização de interesses econômicos em bases 

patrimonialistas. A especificidade do Estado brasileiro se funda a partir da forma como cada 

grupo de interesse econômico particularista se relaciona com o Estado: sob a prática da 
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concessão e do favor. Isso corrompe e fragmenta a representação política (HADDAD, 2014, 

p. 68). Assim, a organização da dinâmica capitalista no território brasileiro ocorre com base 

na sobreposição dos interesses de grupos minoritários e hegemônicos, o que torna o Estado 

uma agência ineficiente na garantia e manutenção de bens, serviços e equipamentos públicos 

(HADDAD, 2014, p. 72). 

A práxis do LPJ mescla categorias da crítica marxista – materialismo histórico – com 

questões e dilemas locais e cotidianos das inter-relações perpassadas por conflitos sociais. A 

ideia de classe aparece como processo e como relação; não como categoria ou estrutura 

distante dos conflitos cotidianos, mas como algo que ocorre efetivamente e se concretiza no 

âmbito das relações sociais no bairro, na universidade, no espaço público. As juventudes 

vivenciam relações de produção a partir de um conjunto amplo de relações sociais que 

envolvem uma cultura. Nesse sentido a cultura, antes subsumida ao conceito de ideologia e as 

discussões sobre falsa consciência, como inevitavelmente apreendida e alienada pelos 

aparelhos ideológicos do Estado, assume importância fundamental na prática dos movimentos 

sociais e no pensamento de esquerda.  

 A noção de identidade, forjada a partir do princípio da diversidade, muitas vezes deixa 

a desejar no que se refere ao debate em torno das contradições fundamentais que fundam a 

sociedade capitalista. Na nossa análise, o conceito de identidade apresenta sua pertinência no 

âmbito das relações intraclasse ou intragrupo, pois é nesse plano que as diferentes frações de 

um mesmo grupo/classe se opõem, diferenciando-se a partir de elementos étnicos, de gênero, 

de trajetórias etc. É nesse sentido que a juventude do Levante, autoconcebida a partir de uma 

“unidade político-ideológica”, de um discurso comum de pertencimento de classe (a 

juventude do projeto popular), apresenta no interior de sua formação/organicidade setores e 

coletivos que se orientam a partir da diversidade de identidades tecidas em torno das questões 

de gênero, de etnia, territórios (periferias e universidades) etc. 

O conceito de identidade se apresenta no discurso da militância do Levante como um 

“[...] valor muito importante para o movimento, pois a gente tem que ter identidade de classe. 

É através da identidade que a gente consegue se afinar enquanto irmão, enquanto militante” 

(informação verbal)
42

. “Classe, trabalhador/a e juventude” aparecem sempre associadas à 

ideia de identidade: 

Vivemos em um mundo de desigualdades que organiza as pessoas em 

categorias ou grupos. E é por um grupo que a gente luta. Temos uma 

                                                 
42

 Trecho da fala de um militante da frente estudantil, auto-organizado no Setor de Diversidade do movimento. 

Na ocasião de uma reunião da operativa municipal, realizada em 25 de outubro de 2015, perguntamos sobre o 

significado da palavra “identidade” para o Levante. 
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identidade de classe. Lutamos pela classe trabalhadora. Nosso 

movimento é popular. Nos identificamos com a classe trabalhadora.  

Somos classe trabalhadora e somos filhos da classe trabalhadora [...] 

Trabalhador jovem perde, às vezes, a identidade com a juventude. 

Vira trabalhador cedo e esquece que é jovem. Outra coisa é a 

dificuldade dos jovens que precisam trabalhar e não têm tempo para 

militar [...]. O jovem trabalhador organizado entende a importância da 

luta para transformação da sociedade
43

 (informação verbal). 

 

Apesar de aparecer repetidas vezes no discurso dos militantes, o conceito de 

identidade não nos parece adequado para a análise ou embate entre grandes categorias como 

classe social – através da qual se concebe esta ou aquela consciência de luta contra um poder 

injusto que aliena e conforma. Pensamos ser válido para os movimentos do campo popular a 

utilização do conceito de hegemonia, como concebido por Gramsci: da “busca por 

hegemonia” da “construção de uma hegemonia”, ao invés de identidade, visto que esse 

conceito aponta para a construção do consenso, para a “unidade na luta” (o que não 

negligencia a dimensão do conflito inerente à atividade política e relação humana). 

 De acordo Williams (1979, p. 111), a complexidade do conceito de hegemonia inclui 

e ultrapassa as definições de cultura – significando um processo social amplo que modela a 

vida humana – e de ideologia – em qualquer dos sentidos atribuídos pelo marxismo, que 

envolvem sistemas de significados e valores como expressões de interesses de classe. 

Segundo o autor, hegemonia relaciona todo o processo social com distribuições específicas de 

poder e influência (WILLIAMS, 1979, p. 111-113). Em síntese, o conceito compreende 1) um 

conjunto de práticas e expectativas sobre a totalidade da vida: nosso sentido e distribuição de 

energia, assim como nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Isso justifica a utilização 

de hegemonia como “substituto” para a noção de identidade trazida no paragrafo acima. 2) um 

sistema ativo e vivido de significados e valores, dialeticamente constitutivo e constituidor, 

que vivenciados enquanto prática, constitui um senso de realidade para aqueles o 

experimentam (WILLIAMS, 1979, p. 113).     

 

 

 

 

                                                 
43

 Fala de dois militantes sobre a concepção de classe e de trabalhador/a, que aparecem associadas à identidade 

(áudio gravado pela pesquisadora em outubro de 2015). É comum encontrar essa associação em alguns 

documentos, relatórios, repasse ou avaliação das ações dos setores do movimento. 
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3.2 A matriz discursiva do LPJ a partir de um resíduo comum de linguagem: influência 

dos MPs das décadas de 1970/80 no campo popular  

 

O LPJ é parte de um campo político autodenominado “popular”, que aglutina hoje 

movimentos e forças políticas como MST, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 

Via Campesina e Marcha Mundial de Mulheres (MMM). Esse campo político nasce na 

segunda metade da década de 1990, num cenário internacional marcado pela derrocada da 

União Soviética e regimes socialistas no leste europeu. No Brasil, temos um cenário político-

econômico marcado pela ofensiva neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC).  

Esse campo político surge em resposta ao descontentamento com os rumos da 

esquerda institucional brasileira, pautada pela tática eleitoral. Setores da esquerda aglutinados 

em torno do Partido dos Trabalhadores (PT) não apresentavam um projeto para além da via 

eleitoral, de enfrentamento e de acúmulo de forças necessários para transformações 

estruturais. Nesse contexto, o campo popular propunha o resgate dos valores e práticas 

militantes rumo à revolução brasileira, bem como a construção de bases teóricas para um 

projeto popular para o Brasil. A leitura política desse campo apontou para a crise e 

esgotamento de um ciclo da esquerda brasileira, o que exigia o esforço de refundação teórica, 

ética, de ação e proposta organizativa. Esse campo tem como marco de sua fundação a 

Marcha Popular pelo Brasil, realizada no ano de 1999.  

Sob certos aspectos, o campo popular constitui um campo ético-político nos moldes da 

experiência movimentalista pesquisada por Ana Maria Doimo (1995) no período que vai de 

1975 e se estende até o início dos anos de 1990. Para essa autora, um campo ético-político 

pressupõe uma sociabilidade política comum, fundada em um sentimento de pertença a um 

mesmo espaço compartilhado de inter-relações pessoais e elementos culturais, como signos de 

linguagem e códigos de identificação (DOIMO, 1995, p. 68). Um campo pressupõe ainda 

certa predisposição, um habitus no sentido de Bourdieu, acionada por conexões ativas e 

interações entre determinados grupos e instituições capazes de gerar ações regulares e 

autoidentificadas, bem como uma dinâmica contínua de ações reivindicativas. 

O habitus relaciona o domínio das estruturas sociais ao domínio das práticas dos 

agentes constituindo um elemento integrador entre os grupos de agentes que compõem um 

campo. Logo, compreende o terreno comum onde se empreendem e realizam mobilizações 

coletivas a partir das disposições de grupos, movimentos ou classes cujos interesses e 

reivindicações se expressam através de uma conduta ajustada a determinadas exigências 

(ditadas pelo habitus) e de um discurso que reelabora o código comum. Esse modelo 
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dinâmico e gerativo explica a reprodução ou a transformação cultural, no que diz respeito às 

significações das ações dos agentes. É nessa acepção que Sérgio Miceli (2013) resume o 

conceito de habitus, no prefácio da obra Economia das trocas simbólicas (BOURDIEU, 

2013), como um “[...] princípio gerador que impõe um esquema durável e, não obstante, 

suficientemente flexível a ponto de realizar improvisações reguladas” (MICELI, 2013, p. 

XLI).  

O campo popular não se constitui a partir de uma identidade única, ampla e 

centralizadora. Ele é multicentrado, no sentido de comportar uma diversidade de movimentos 

e identidades – camponesa, juvenil, urbana etc.:  

[...] Identidade da classe trabalhadora, de uma militância que cumpre a 

tarefa de construir o campo popular. Usamos campo popular para 

colocar os movimentos que estão do nosso lado. Construção do 

projeto popular a partir de várias entidades e ferramentas, por isso um 

campo. É articulação dos MPs para construção de um projeto de 

sociedade comum (informação verbal)
44

. 

 

O campo popular apresenta um resíduo comum de linguagem, que do ponto de vista 

simbólico e prático dá unidade a diferentes movimentos com base em universos sociais 

diversos – rural e urbano, por exemplo. “Identidade”, “luta”, “projeto popular”, “classe 

trabalhadora” são exemplos do repertório discursivo militante compartilhado pelos sujeitos 

coletivos que compõem esse campo. O conjunto de movimentos sociais que forma o campo 

popular (do qual a juventude do Levante é parte) constitui um campo ético alicerçado em um 

repertório comum de linguagem, em um ethos modelador das condutas dos agentes militantes.  

Essa espécie de simbolismo verbal promove um sentimento de pertença a um mesmo 

espaço coletivo e compartilhado, ainda que diverso em sua base social e quanto às demandas 

formuladas (DOIMO, 1995, p. 126).  Nesse campo o LPJ lida com duas perspectivas: 

primeiro, de se autorreconhecer (quem sou) em um campo de múltiplos movimentos e; 

segundo, reconhecer-se como parte de uma construção maior, que pressupõe um conjunto 

compartilhado de valores que indicam “como devo agir” e para “onde devo seguir” – 

orientações dadas pelo campo. 

No âmbito do campo popular, o Levante se apropria seletivamente de tradições e 

formações teóricas e práticas, compondo a partir desses elementos suas estratégias de ação. 

Do ponto de vista simbólico, podemos verificar essa apropriação no resgate dos símbolos, das 

bandeiras e da “mística” dos movimentos sociais e sindicais, rurais ou urbanos, ligados ou não 

                                                 
44

 Trecho da fala de um militante sobre a definição de “campo popular” durante uma dinâmica realizada pela 

pesquisadora nos momentos finais de uma reunião da operativa municipal do movimento, no dia 25 de outubro 

de 2015, no bairro de Pitimbu, Natal (RN). 
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à tradição da Igreja Popular (Teologia da Libertação), pela militância do LPJ em suas reuniões 

de células ou de instância deliberativas. Na ocasião de uma reunião da coordenação municipal 

do movimento em Natal (RN), realizada na data de 21 de abril de 2015, observamos a 

realização de uma mística com sementes crioulas do MST em que os militantes, dispostos em 

um círculo, entregavam uns aos outros um punhado de sementes e apresentavam em seguida 

os motivos da escolha deste ou daquele companheiro, na perspectiva de que o entregar de 

sementes simboliza o compromisso e a importância de semear a luta. O local da reunião 

exibia bandeiras estendidas (e ainda materiais como jornais e cartilhas) de movimentos sociais 

como MST, MMC, UNE e do próprio LPJ. 

Na experiência da rede movimentalista (DOIMO, 1995) entre os anos de 1975-1990, a 

concepção de popular constituiu um recurso de identificação de um campo ético-político 

específico, formado por um conjunto de movimentos sociais populares que estabeleceram 

redes entre si, baseados numa concepção de participação, numa forma de fazer política e em 

um repertório comum de linguagem. Naquele contexto, a noção de popular adquiriu enorme 

força e credibilidade política no discurso e na práxis dos movimentos sociais. A noção de 

popular referente às lutas dos movimentos sociais recuperou a capacidade ativa da ideia de 

povo, sua representação como sujeito histórico, com consequências no espaço público e na 

arena política e sustentando um ciclo dinâmico e duradouro de reivindicações (DOIMO, 1995, 

p. 124). Sobre o alcance da experiência movimentalista dos MPs, a autora comenta 

[...] a força do ethos movimentalista referido ao popular extrapolou 

em muitos os movimentos específicos. Ter “disposição de luta”, e 

participar com “autonomia” e “independência”, para fazer valer “a 

democracia de base” e os “direitos de cidadania”, compuseram um 

conjunto de valores com tamanho poder persuasivo-catalisador, que 

reverberou por inúmeros outros poros da sociedade, alcançando e 

seduzindo a própria reflexão teórica (DOIMO, 1995, p. 149).  

 

 Esses códigos ético-políticos difundiram-se através de intercâmbios realizados na 

multiplicidade de vivências e práticas de educação popular. Tais experiências, em função da 

difusão e alcance de suas reflexões e práticas, adquiriram status de paradigma ético-político, 

ou seja, de um conjunto de novas representações sobre o “popular”, nas palavras de Doimo, 

“[...] capaz de dar sentido ao presente, reelaborar o passado e projetar promessas de futuro, 

ainda que por meio de dicotomias simples do tipo explorador-explorado, dominador-

dominado [...]” (DOIMO, 1995, p. 149). 

Pensar a trajetória dos movimentos populares brasileiros do período acima requer 

pensar também a ação e a importância da Igreja Católica Popular (e de instituições ligadas a 
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ela) como aporte de toda uma onda movimentalista.  No Brasil, como em muitos países 

latino-americanos, a Igreja Católica, ou Igreja Popular, em sua fase progressista e mediada 

por movimentos populares, teve a oportunidade de conviver com segmentos da esquerda. A 

forte presença dos códigos éticos da Igreja nas práticas dos MPs é prova de que seu apoio e 

influencia foram além da questão material-organizativa e se estenderam à dimensão simbólica 

(DOIMO, 1995, p. 149).  

Os princípios da Teologia da Libertação penetraram no discurso de setores 

progressistas da Igreja ao ponto de influenciar seus códigos ético-políticos. A linguagem e a 

significação são elementos indissolúveis do processo social, estão essencialmente 

relacionados na produção e reprodução real da vida (WILLIAMS, 1979, p. 102). Nesse 

sentido, signos de linguagens do discurso religioso como “povo oprimido”, “libertação”, 

dentre outros, marcam os movimentos sociais populares até os dias de hoje. Esses signos 

aparecem reelaborados na luta social, com novo sentido e atrelados a valores de justiça e 

direitos.  

Esse resíduo semântico religioso presente ainda hoje na práxis de movimentos sociais 

populares apresenta a luta como algo quase sacramental. No tocante à práxis do Levante, 

podemos percebê-la ritualizada em suas ações através de canções, músicas e dramatizações 

para “animar a juventude para a luta”, algo parecido com os “cânticos para animar” que os 

movimentos ligados à Igreja Popular utilizavam em suas atividades e reuniões. Nas CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base) e outras organizações ligadas à Igreja, era comum a 

comunicação popular através de mensagens de cantos, de músicas com temas sobre as 

carências, injustiças cometidas com o povo, e a organização como forma de resistência. 

A intencionalidade da comunicação do Levante perpassa as ações de agitação e 

propaganda desde a preparação da batucada (muito usada nos atos e manifestações públicas) 

até a escolha dos ritmos e a elaboração de músicas. A preocupação em dialogar com o tipo de 

ação/intervenção que o movimento se propõe a construir está sempre presente, principalmente 

no caso de atos e manifestações massivas e unificadas (construídas com outras forças políticas 

e movimentos sociais). É comum a preparação de documentos circulares com orientações 

nacionais para realização de atos com sugestões de como envolver jovens não organizados e 

comunicar os motivos de estarem nas ruas.  

As músicas, as palavras de ordem e paródias combinam, no geral, frases e rimas 

curtas, trazem um ritmo envolvente (“uma batida que a juventude curte”) e o mais importante: 

trazem conteúdos de denúncias. No ato “Fora Cunha!” realizado contra o presidente do 

Congresso Nacional (PMDB-RJ) em 25 Estados, a orientação é que os crimes de corrupção, 
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machismo, racismo, homofobia, flexibilização de direitos precisam estar em evidência
45

. O 

movimento dispõe de um cancioneiro nacional, constantemente alimentado com novas 

composições e compartilhado pelo conjunto da militância, principalmente em atos nacionais. 

O objetivo das músicas/letras é comunicar a mensagem política do movimento para “fora”, no 

sentido de “falar a língua da juventude brasileira”.  

A comunicação popular, a partir de estratégias de agitação e propaganda, consiste em 

iniciativas fundamentais para a informação e potencialização política da militância (base), 

mas não se limita a isso. “Comunicar para fora” é parte do objetivo do Levante que envolve 

produção de cartilhas, zines (ou fanzines) e boletins, convocatórias, dramatizações acerca de 

fatos políticos e denúncias e outros.  

A partir dessa perspectiva de comunicação, o Levante Natal (RN) veicula a “Rádio 

Ciranda” através de uma plataforma online de publicação e distribuição de áudio 

(SoundCloud), com chamadas para atos e manifestações públicas, debates e entrevistas. Essa 

ferramenta de comunicação surgiu com uma proposta de programação para animar 

internamente a militância, mas logo ampliou seu objetivo. A rádio produz hoje programas 

curtos, e divulga canais como sites nacionais do próprio movimento, do jornal Brasil de Fato, 

MST e outros: “A programação [da rádio] é diversa e sua tarefa é acumular para o projeto 

popular, pois isso faz parte de nossa identidade” (informação verbal)
46

. Os programas 

produzidos trazem a perspectiva da denúncia, do debate e da necessidade da organização 

política. As propostas de programação para o mês de maio de 2015 pautaram, por exemplo, o 

tema do trabalhador e o problema da terceirização, o “Maio das Mães” com enfoque na 

mulher trabalhadora (pauta da criação de creches públicas), e o combate à homofobia
47

. 

O Levante se inspira na esquerda social, no campo dos movimentos sociais.  Nos anos 

2000, parte da esquerda, ligada principalmente aos movimentos sociais, apontava em suas 

análises para uma mudança em setores dinâmicos da luta social. Embora o MST mantenha 

uma dinâmica de lutas pela reforma agrária popular no país, essas análises constataram que 

sozinho o MST, a despeito do destaque alcançado nos anos de 1990, não conseguiria levar 

adiante um projeto de transformação.  Nesse contexto, e a partir dessa leitura, o Levante surge 

com o objetivo de renovar as práticas da esquerda e resgatar uma prática fundamental para a 

construção de hegemonia, que é o trabalho de base. Mais uma vez, aparece a referência às 

                                                 
45

 Circular Nacional 37/2015 – Orientação para agitação e propaganda da ação nacional Fora Cunha, 13/11, da 

Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude. 
46

 Fala de um militante responsável pela veiculação da rádio durante reunião da coordenação municipal do 

movimento em 22 de abril de 2015, Natal (RN). Trecho extraído de documento de relatoria.  
47

  Relatoria da reunião da Coordenação Municipal realizada no dia 21 de abril de 2015. Ponto de pauta: 

formação sobre a Rádio Ciranda e comunicação do LPJ. 
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CEBs com o trabalho de base realizado nos anos 1970 e 1980, prática que sustentou parte 

significativa do fortalecimento progressista no período.  

O trabalho de base funda-se na ideia de que a juventude é um setor dinâmico com 

potencial para impulsionar a luta social no país. O objetivo é formar novas lideranças e novos 

militantes para que o movimento cresça e avance nas suas frentes, estudantil, urbano-popular 

e camponesa. Essa disposição à participação continuada, com compromisso coletivo de tocar 

as tarefas e fazer trabalho de base, adquire para a militância do Levante um valor em si. O 

compromisso com a luta popular aparece reiteradas vezes em seu discurso, nas ações de 

células e outras instâncias do movimento, potencializando um ethos constituído e qualificando 

sua ação dentro do campo popular. Como nos MPs das décadas de 1970/80, as representações 

do popular alicerçam a prática e o discurso do LPJ, ao ponto de dar sentido às suas 

experiências de lutas hoje, e de projetá-las na perspectiva de um futuro viável, uma utopia. 

 

3.3 “Onde estão os que disseram que o sonho havia acabado? […] somos povo que se 

agiganta. Levanta, vamos levanta […]
48

”  

 

 “Ousar lutar!” é palavra de ordem da militância do LPJ que não configura, no universo 

de atuação e significados do movimento, apenas um recurso retórico. Para além das leituras 

de apatia e do paradigma do ativismo, a experiência político-organizativa do LPJ aponta para 

o fato de que há uma juventude militante no fim do túnel. Não se trata de superestimar o 

Levante negligenciando os limites postos pelo cenário político e estruturas sociais para sua 

ação, nem tampouco negar as contradições geradas no interior da organização, mas de apontar 

o esforço e importância de suas intervenções no que se refere ao resgate dos valores de 

esquerda e da negação da concepção burguesa liberal de sociedade enquanto um agregado de 

indivíduos que agem seguindo naturalmente seus interesses e vontades próprias como bens 

absolutos. 

A valorização da práxis na luta política e a crença na primazia da atividade humana, 

tanto na formação de ideias como na construção de outra sociedade humana, são elementos 

fundantes da experiência político-organizativa do Levante. Elementos contra-hegemônicos da 

práxis e discurso do movimento se apresentam no esforço da construção coletiva de uma 

alternativa ao projeto de sociedade e sociabilidade do capital (projeto popular). O Levante traz 
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 Trecho da composição “Levante”, do músico e entusiasta dos movimentos sociais Pedro Munhoz. A música 

foi dedicada à militância do Levante Popular da Juventude de todo o País 

(<http://www.pedromunhoz.mus.br/mural.html>, acesso em 29 jan. 2016).  
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em sua intervenção militante coerência e empenho, criatividade nas formas de comunicação 

(AgitoProp), convicção do caráter de classe da luta política e a esperança revolucionária que 

movimenta vidas, motiva projetos e transforma realidades – transformação que ocorre na 

vida, na conduta e visão de mundo dos militantes, cuja ação e discurso político qualificado 

formam uma disposição, um ethos coletivo que dá significado às experiências e lutas 

compartilhadas:  

Aprendi muito no Levante [...] Isso aqui que estamos fazendo é uma 

construção coletiva, um planejamento coletivo... E não é fácil, porque 

muitas vezes surgem questões que exigem uma resposta imediata. 

Muitas vezes conseguimos responder, outras não. Daí a gente senta e 

pensa tudo de novo. E isso é primordial. Se fosse algo individual 

talvez não tivesse o mesmo alcance. Eu acho que é nessa construção 

coletiva que a gente se fortalece, se projeta enquanto movimento e 

luta. Uma luta individual não vai para frente, não muda a vida das 

pessoas (informação verbal)
49

.  

 

Alfredo Bosi afirma em Ideologia e contraideologia que “[...] a ‘mentalidade popular’ 

poderia ser ora decalque, da ideologia dominante, ora seu avesso e a sua desmistificação” 

(BOSI, 2010, p. 75). Corroboramos a segunda opção. A perspectiva do popular que nomeia o 

movimento, o campo ético-político do qual faz parte e o projeto de sociedade que defende, 

representa uma alternativa de contra-hegemonia, de disputa de valores e significados na 

sociedade e, sobretudo, de transformação da ordem social vigente. A construção dessa 

alternativa ocorre a partir de elementos reais e persistentes da prática social que não se 

encontram necessariamente nas macroestruturas sociais, mas sim no cotidiano daqueles que, 

em suas lutas específicas (das juventudes, dos sem-terra, mulheres, negros/as, estudantes etc.), 

não perdem o horizonte da luta de classe.  

A motivação que dota de sentido ação militante do LPJ nega os lugares ideológicos 

ocupados pelo ideário neoliberal. Seu locus é a utopia, no sentido de negação da ordem 

estabelecida. Essa dimensão utópica, no entanto, nada tem a ver com o “não lugar”, pois a 

práxis do LPJ ocorre na esfera da produção/reprodução da vida. Se, por um lado, essa práxis 

não negligencia as causas objetivas de ordem sociocultural e político-econômica dos 

problemas enfrentados pela juventude pobre, negra e da periferia, também não se deixa levar 

pela crença idealista em uma revolução rápida e imediata, que ocorrerá somente a partir de 

mudanças radicais na mentalidade. Aposta na mediação entre as causas objetivas e elementos 

da mentalidade. A revolução não ocorre necessariamente por etapas; é um processo constante, 
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 Fala de uma jovem militante sobre “construção coletiva” durante uma dinâmica realizada pela pesquisadora 

nos momentos finais de uma reunião da operativa municipal do movimento no dia 25 de outubro de 2015, no 

bairro de Pitimbu, Natal (RN).   
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mutante e sem um ponto final. Nessa perspectiva, destacamos o caráter processual da 

construção de um projeto viável presente na fala de uma militante durante a realização de uma 

dinâmica:  

Projeto popular é algo que a gente como organização se propõe a construir. 

E construímos no dia a dia, a partir do momento que construímos valores 

para esse projeto [...] é a construção de algo novo, que acreditamos que irá 

transformar de fato as coisas, para que possamos viver e concretizar nossos 

projetos (informação verbal)
50

.  

 

A juventude do LPJ pensa, projeta e realiza suas ações orientadas por um projeto 

político que visa transformação social. Com isso, nega um tipo de sociabilidade 

condescendente com uma realidade de violência (econômica, social e cultural), de opressão e 

imposição de limites para o exercício de uma cidadania plena. Pode-se afirmar, sob alguns 

aspetos, que a “juventude do projeto popular” apresenta um forte viés utópico, não no sentido 

de sonhos e projetos impossíveis de realizar, mas como pensamento, vontade e visão de 

mundo que se opõem radicalmente à realidade e ordem social vigente – utopia como força 

contrária à ideologia dominante (BOSI, 2010, p. 138). 

Sob a ótica marxista, as formações ideológicas remetem aos interesses de classe. 

Nesse sentido, a ideologia é mistificação da realidade produzida no âmbito das relações 

capitalistas de produção por uma classe dominante. Temos com isso um conceito 

estruturalmente político de ideologia como um complexo de representações, valores, juízos e 

normas de ação convenientes e legitimadores dos interesses particulares dos grupos 

hegemônicos (BOSI, 2010, p. 64). Essa ideologia apresenta um caráter prático e ativo: uma 

práxis que encerra manifestações objetivas e subjetivas de uma classe, sempre dinâmica e 

perpassada por conflitos.  Dessa forma, 

[...] ideologia e contraideologia, linguagens de poder e linguagens de 

liberdade coabitam nas atividades simbólicas que o marxismo reuniu 

sob o nome geral de superestrutura. [...] as doutrinas políticas não são 

meros e vazios artefatos mentais, elas engendram-se da práxis dos 

seus atores políticos (BOSI, 2010, p. 76). 

 

 A ideologia, no sentido mais restrito de falsa consciência, se reproduz quando os 

indivíduos introjetam os motivos e o discurso do seu dominador. Contudo, essa relação entre 

dominador e dominado nem sempre ocorre de forma tão fatal e definitiva. Há casos em que a 

consciência do dominado, em função de suas trajetórias e experiências pessoais e coletivas, se 

“eleva” ou transforma ao ponto de perceber e questionar a ordem social que o subalterniza e 
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 Fala de uma jovem militante sobre “projeto popular” durante uma dinâmica realizada pela pesquisadora nos 

momentos finais da reunião da operativa municipal do movimento no dia 25 de outubro de 2015, no bairro de 

Pitimbu, Natal (RN). 
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oprime. “Nenhuma realidade é impossível de mudar”, já dizia Brecht. Tampouco as 

ideologias dominantes ocupam exclusivas e definitivamente todo o espaço político-cultural 

em que exercem sua hegemonia.  

Numa perspectiva dialética, podemos dizer que nenhuma realidade humana consegue 

ser tão monolítica a ponto de não permitir o surgimento do pensamento crítico e da ação 

divergente. A história das lutas sociais brasileiras oferece exemplos de movimentos e revoltas 

sociais populares, atores sociais capazes de perceber a contradição do sistema onde estão 

inseridos, de pensar, se organizar e agir para rever as condições de vida de seu grupo e/ou 

classe. Concebemos o hegemônico em seus aspectos ativos e formativos, mas, sobretudo 

transformacionais. Logo, nenhuma forma hegemônica cultural ou politicamente dominante 

será total ou exclusiva (WILLIAMS, 1979, p. 116).  

A faculdade humana, o campo da vontade e dos sentidos socialmente construídos, tem 

a capacidade de alterar ou mesmo negar através da ação o império do pensamento único e dos 

valores correntes (BOSI, p. 67). Sob a ótica dos movimentos sociais, da vontade e da ação 

coletiva, essa negação se constrói enquanto projeto político através da organização para a 

disputa, da disposição para a luta, da disciplina e ousadia militantes. Empenho subjetivo e 

ação prática alicerçam o fazer político do LPJ no que se refere à importância da disciplina 

militante e coletiva para a construção do projeto popular. Não há espaço, nessa perspectiva, 

para ações sem intencionalidade política, sem projetos claros e avessos à disputa. Afinal de 

contas, não há um império absoluto do ativismo como expressão e forma de participação 

política das juventudes, apesar de algumas análises apontarem para o fim do movimento 

estudantil, por exemplo, e das formas militantes de organização juvenil.  

Há uma efervescência de demandas das juventudes que não encontram hoje expressão 

nos partidos de esquerda. As mobilizações espontâneas da juventude na Europa e nos Estados 

Unidos (2011-2012) foram protestos importantes que expressaram uma inconformidade com a 

ordem do capital. Contudo, acreditamos que esses processos de mobilização requerem 

organização, conforme propõem os movimentos sociais. Há também, por outro lado, todo um 

discurso voltado para a ideia de que as redes sociais e as novas ferramentas tecnológicas são 

os grandes atores mobilizadores de nossa época. Compreendemos a importância das 

ferramentas tecnológicas de comunicação, mas consideramos imprescindível o processo 

organizativo na sociedade, no sentido de que as pessoas tenham uma referência de 

organização, que não fiquem reféns de vontades e interesses individuais ou de ativistas que 

atuam pontualmente. 
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O compromisso com a utopia, no sentido trazido por Bosi (2010), aparece na fala de 

uma militante da frente territorial sobre o significado de ousadia e disciplina: “As coisas só 

acontecerão se tivermos disciplina para tocar as tarefas. Disciplina militante é coletiva, e está 

associada com a alegria. Ela ocorre no dialogo, nas paródias de agitação e propaganda, nos 

espaços em que cada militante é responsável para que as coisas aconteçam” (informação 

verbal).  E continua: “[...] ousadia e alegria é o que nos move. Somos uma juventude preta, 

mulher, pobre, LGBT e da classe trabalhadora. Somos destinados a morrer, mas a ousadia nos 

faz resistir: a gente ousa lutar. Se as coisas não estão dadas, nós vamos lá e ousamos 

conquistar” (informação verbal)
51

.  

 O racionalismo científico, em conformidade com o paradigma científico moderno, 

suspeita que todo ideal entusiasmadamente igualitário retira sua força dos sentimentos, da 

imaginação, da fantasia e da vontade em detrimento da razão. Disso resulta uma postura 

incrédula, de desconfiança ou reprovação em relação às formas de pensar e fazer política em 

torno de projetos que envolvam um ato de confiança na ação militante. Essa atitude suspeitosa 

com relação à paixão e entusiasmo militante se reveste muitas vezes de realista, e se coloca 

acima do que na maioria das vezes concebe como voluntarismo revolucionário, numa acepção 

negativa (BOSI, 2010, p. 125). 

A práxis do LPJ traz para a luta política uma importante dimensão: da renovação da 

esperança revolucionária a partir da memória de lutas sociais passadas. Por isso, em seus 

espaços de reunião e formação, bem como nas estratégias de agitação e propaganda, a 

recuperação da memória e trajetórias de sujeitos coletivos e lutadores/as que se “dedicaram à 

causa do povo”.  Para o movimento, o resgate dessas trajetórias assume uma função político-

formativa, pois se apresentam para as juventudes como exemplos históricos de grupos, 

movimentos e indivíduos oprimidos em função de sua posição/situação de classe, de suas 

escolhas e identidades de gênero, pela cor de sua pele e território onde habitaram:  

Os conflitos de ideias e valores travados em um dado período 

histórico podem ter como resultantes novas configurações culturais 

que buscarão reatualizar modelos utópicos concebidos no passado, o 

que dá às contradições do presente uma espessura que advém da força 

e da coerência da memória social (BOSI, 2010, p. 140).   

 

A ideia de luta política contra a injustiça, opressão e exploração de classe, assume 

conotação quase religiosa no discurso dos militantes do LPJ. “Ousar lutar, organizando a 

                                                 
51

 Fala de uma jovem militante sobre “disciplina e ousadia militante” durante uma dinâmica realizada pela 

pesquisadora nos momentos finais de uma reunião da operativa municipal do movimento no dia 25 de outubro de 

2015, no bairro de Pitimbu, Natal (RN).   
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juventude para o projeto popular!”, “Levante juventude, a luta é o que muda. O resto só 

ilude!”, entre outras, são palavras de ordem repetidas nos atos e manifestações públicas, nos 

espaços internos da organização, e que constam no final dos documentos e circulares de 

orientação. É com esse viés que o movimento pretende se tornar ferramenta política de 

organização para setores amplos da juventude, e não apenas de um segmento especifico desse 

grupo etário. A proposta é aglutinar diferentes segmentos juvenis a partir de diferentes meios 

de inserção e oferecer um referencial de organização não apenas para os jovens universitários, 

mas sobretudo para as juventudes das periferias urbanas. A ideia de organização é o alicerce 

para realização desse projeto e está presente na fala de uma jovem militante da frente 

territorial quando discorre sobre o significado de organização:  

Na minha cabeça, organização é como a gente faz, como a gente pensa em 

fazer algo para conseguir uma coisa. Seja para luta, no sentido de pensar a 

nossa vida e projetar nossas ações para o que a gente quer conseguir. Seja se 

organizando para está vivo, pois a juventude da periferia precisa se organizar 

para viver (informação verbal)
52

.  

 

O significado de ser militante
53

 se constrói a partir do momento em que se o individuo 

toma parte de uma luta política por compreender a importância de um projeto. Isso envolve a 

consciência de que muitos direitos foram e continuam sendo negados para diversos segmentos 

da classe trabalhadora, incluindo a juventude. Palavra bastante recorrente nas reuniões de 

células, e de importância fundamental para a organicidade do movimento, tarefa militante, ou 

tarefa revolucionária (como costumam dizer), está associada ao compromisso de todo/a 

militante com a construção do projeto popular: 

Acho que, para a construção da identidade, de estar participando de algo 

coletivo, de um movimento popular, na construção do projeto popular é 

necessário que a gente tenha tarefas. Mas a tarefa revolucionária não 

significa dividir as tarefas por dividir, sem um objetivo principal que não 

seja uma mudança radical [...] compreender que sem a tarefa não estamos 

organizados. Ter tarefa é estar cotidianamente em movimento. É 

compreender que somos poucos, mas pensamos milhões (informação 

verbal)
54

.  

 

Diante das reflexões trazidas sobre esse sujeito coletivo juvenil, concluímos esse 

tópico de discussão com o depoimento significativo de um militante da frente estudantil, 

referência no setor de diversidade, registrado na ocasião de uma dinâmica (grupo focal) 

                                                 
52

 Fala de uma jovem militante sobre “organização” durante uma dinâmica realizada pela pesquisadora nos 

momentos finais de uma reunião da operativa municipal do movimento no dia 25 de outubro de 2015, no bairro 

de Pitimbu, Natal (RN).   
53

 Reflexão baseada no depoimento de uma militante da frente estudantil, mais especificamente de uma célula de 

trabalho de base de uma instituição de ensino superior e privado localizada na capital potiguar.   
54

 Trecho da fala de uma militante da coordenação nacional (CN) do movimento, pelo Estado do RN. Na 

ocasião, perguntamos sobre o significado de assumir tarefa no Levante, em 25 de outubro de 2015. 
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realizada pela pesquisadora durante uma reunião da operativa municipal, em 25 de outubro de 

2015. Solicitado para falar sobre o significado de participação para a militância do Levante, 

ponderou: 

Eu vou colocar em uma frase. Pensar participação enquanto uma palavra que 

vem dos valores do Levante é pensar, e a gente escuta muito, que eu sou do 

Levante e participo de algo. Eu sou da organização do movimento popular 

Levante e construo e participo de forma coletiva, pautando o projeto popular. 

Pra mim é isso. Participação vem muito junto com a ideia de participação 

coletiva. Eu construo o movimento e penso a intencionalidade do projeto de 

sociedade que eu quero; pra nesse lugar onde atuo, onde participo e levo as 

demandas desse projeto que nunca são só meus, né, é de todo o coletivo, 

todo o movimento (informação verbal).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para Max Weber a pesquisa científica – a escolha do objeto e as metodologias 

adotadas – apresenta aspectos subjetivos da experiência e visão de mundo do pesquisador. 

Concordamos com o sociólogo alemão: não existe uma neutralidade objetiva. É impossível 

realizar um estudo sociológico desconsiderando a trama mais ampla de relações e sentidos, 

bem como nossos posicionamentos político-ideológicos.  Nesta pesquisa recorremos à relação 

dialética entre a objetividade necessária a realização da pesquisa científica e a subjetividade 

do olhar do pesquisador.  

Esse trabalho parte do pressuposto de que não há produção de conhecimento sem uma 

motivação historicamente situada. Nesse sentido, a atividade do pesquisador engajado 

envolve tanto empenho subjetivo quanto objetivo: movimenta as potencialidades da 

inteligência, da memória e da cultura e as colocam à disposição das demandas, das lutas e dos 

anseios de grupos ou classes sociais prejudicadas por mecanismos de poder do processo social 

e histórico hegemônicos. 

  No âmbito da sociedade capitalista, as classes sociais que se pretendem hegemônicas 

empreendem de várias maneiras uma ordem social e política em realidades em que é 

impossível separar a produção e a indústria da produção, também material, da defesa, da lei e 

da ordem jurídica, do entretenimento e da opinião pública (WILLIAMS, 1979, p. 96). Essa 

crítica à especialização e enclausuramento do conceito de superestrutura é a grande 

contribuição do materialismo cultural de Raymond Williams para este trabalho. Trata-se de 

algo fundamental para compreensão da complexidade dos contextos em que as juventudes 

organizadas, tema desta pesquisa, desenvolvem suas ações de denúncia, de luta e resistência.      

 Outra importante contribuição é o conceito gramsciano de hegemonia, tal como é 

utilizado por Williams, para analisar formas de domínio e subordinação que correspondem 

atual e adequadamente a processos de organização social e controle em nossas sociedades. 

Nesse sentido, a vantagem do conceito é que 

[O conceito de hegemonia] pode falar, por exemplo, às realidades da 

democracia eleitoral, ou a significativas áreas de “lazer” e “vida 

privada”, mais especificamente e mais ativamente do que as ideias 

mais antigas de domínio, com suas explicações triviais de simples 

“manipulação”, “corrupção” e “traição” (WILLIAMS, 1979, p. 113).  

 

A partir das reflexões trazidas sobre a experiência de organização, atuação e desafios 

político-organizativos do Levante Popular da Juventude, é possível inferir que sua ação 

política coletiva é cultural e real. A prática política desse movimento é um processo social 
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material, variável e intencional que se realiza em condições e conjunturas específicas. Essa 

produção, como bem coloca Terry Eagleton (2011a), se autossupera e se autoconstitui, está 

sempre em contradição. Como todo processo, traz elementos diversos e dinâmicos da 

realidade, apontando para possibilidades distintas: de avanços sobre os desafios postos, mas 

também de recuos. 

É nessa produção dinâmica que o LPJ traz a perspectiva da construção de um “projeto 

popular para o Brasil” que, em outras palavras, consiste na materialização de uma alternativa 

socialista de poder, capaz de promover justiça social e realizar um conjunto de reformas 

estruturais na sociedade. A tática do movimento para chegar a essa estratégia (socialismo) é: 

1) organizar setores amplos da juventude: de estudantes universitários e secundaristas a 

jovens das periferias urbanas e do campo; 2) resgatar práticas secundarizadas pelas esquerdas 

partidárias brasileiras como o trabalho de base sistemático a partir de células de militância; e, 

por fim, 3) retomar e renovar as ações de agitação e propaganda na perspectiva de 

comunicação popular e de massa. 

 A ação coletiva e formas de fazer política da militância do LPJ constituem práticas e 

experiências que, apesar dos limites e contradições, trazem significados e valores “passados” 

e também emergentes contrários à cultura efetiva dominante, mesmo em uma realidade 

hegemônica. Essa luta e/ou resistência contra forças e formas culturais do processo social e 

histórico vigente pode se expressar das seguintes maneiras: como uma alternativa à cultura 

dominante efetiva e como oposição a essa cultura. Essas formas alternativas e opositoras de 

resistência à ordem social e a cultura dominante são sempre uma questão de variação histórica 

constante em circunstâncias de vida reais (WILLIAMS, 2011, p. 55-56), o que significa que a 

possibilidade da articulação e mobilização real dessas forças de oposição depende de forças 

sociais e políticas bastante precisas e situadas. 

A atividade política aparece na práxis do movimento como “meio e como fim”. Não se 

trata de uma produção humana limitada a mecanismos institucionais ou parlamentares, pois 

enquanto prática cotidiana consiste em uma forma de conhecimento, de crítica, de intervenção 

e transformação da realidade. Esse aspecto da ação política pressupõe um amplo processo 

pedagógico. Nele, cabe às juventudes, enquanto sujeitos históricos, resgatar a prática política 

em sua totalidade e em todas as suas potencialidades criadora.  

Essa dimensão pedagógico-formativa da atividade política requer a apropriação 

racional e também emocional/subjetiva dos fatos e realidades pelos sujeitos jovens. Trata-se 

de um processo que, metodologicamente, viabiliza a articulação entre requisitos como 

informação, motivação e “educação para participar”.  Disso resulta o fortalecimento da 
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autonomia e dos ideais militantes das juventudes, a partir do aprimoramento e do acesso a 

novos conhecimentos e conteúdos que possibilitam uma práxis qualificada nos espaços de 

disputa que configuram seus campos de atuação.   

Para o Levante Popular da Juventude a possibilidade política de derrotar as forças 

conservadoras e o projeto neoliberal que visam à manutenção do status quo no país, 

conquistando ampla maioria para um processo efetivo de profunda transformação social, se 

concretizará através da unidade dos movimentos sociais, das forças políticas progressistas e 

partidos de esquerda em torno de objetivos comuns, de uma utopia realizável. Diante desse 

grande desafio, não há como negligenciar as relações entre as práticas, as ideias e o discurso 

do movimento e as condições e relações humanas específicas do contexto.  

Diante disso, e apesar das limitações decorrentes do contexto e impostas por difíceis 

conjunturas (locais, nacionais e internacionais), o movimento consegue pautar, em seus meios 

de inserção, a partir da solidariedade política e em uma perspectiva de totalidade, a 

necessidade de transformar total e radicalmente as instituições e práticas humanas. 

Independente do tamanho e do alcance de suas práticas e mensagens políticas, podemos 

constatar o significado amplo e generoso do “fazer política” para o movimento: a luta política 

como meio para superação de crises civilizatórias (barbárie da ordem do capital) capaz de 

gerar soluções coletivas para problemas coletivos.  

Se a contradição é o motor das práticas e realidade humana constituída, não existe um 

poder hegemônico absoluto e irreversível. Se uma hegemonia é vivida como processo, precisa 

ser continuamente renovada, recriada e defendida, logo, nunca está totalmente “salva” 

(WILLIAMS, 1979, p. 115). Há sempre e de alguma forma a possibilidade de significados, 

valores, práticas e condutas, opiniões e sentidos de mundo alternativos atuarem e até 

determinado ponto serem tolerados, no interior de um processo social e histórico e de uma 

cultura hegemônica. Essa constatação, segundo Williams, tem sido muitas vezes 

negligenciada em nossas leituras sobre superestrutura e mesmo em algumas noções de 

hegemonia (WILLIAMS, 2011, p. 55).  

Práticas humanas que acontecem fora ou em oposição às formas hegemônicas de 

produção e relação são possíveis e reais: princípios e valores fundados na perspectiva da 

crítica e do dialogo; da construção de relações horizontalizadas distintas das hierarquias 

sociais da sociabilidade do capital; da diversidade de realidades, de práticas e lutas cotidianas 

dos sujeitos e; da produção coletiva e solidária de conhecimento. Por isso afirmamos, com 

base nesta pesquisa, a concretude da utopia e esperança revolucionárias que sustentam de 

maneira geral os movimentos sociais e as juventudes organizadas, e a militância do LPJ em 
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particular. Nenhum modo de produção, processo social e histórico e cultura dominante 

esgotam toda a possibilidade de realização da intenção e prática humanas (WILLIAMS, 2011, 

p. 59). Por isso, conforme Edward Said em Cultura e imperialismo,  

[...] cumpre insistir que, por mais completo que possa aparecer o 

domínio de uma ideologia ou um sistema social, sempre vão existir 

partes da experiência social que escapam a seu controle. É dessas 

partes que muito amiúde surge a oposição, tanto autoconsciente como 

dialética (SAID, 1995, p. 300).  

 

Cabe ressaltar, por fim, que os aspectos da subjetividade presentes na cultura política 

das juventudes militantes hoje se relacionam com aspectos da realidade objetiva, dada pelos 

problemas da conjuntura econômica, pelas crises e tensões políticas. Confrontam-se nessa 

realidade diferentes valores, tradições e pertencimentos a partir de formas objetivas de 

condições de vida. Em síntese, subjetividade e objetividade constituem parte do mesmo 

processo intrínseco à ação política desses sujeitos coletivos.  

Transformações sociais fundamentais e as mudanças nas práticas socioculturais daí 

decorrentes apontam para a diversidade de ações dos movimentos, fato que exige uma análise 

que revise e supere velhas dicotomias como economia/cultura, reforma/revolução e 

ação/estrutura (GOHN, 2014a, p. 102). O estudo dos movimentos sociais juvenis da 

atualidade requer a articulação de análises que destaquem aspectos estruturais do sistema 

sociopolítico e econômico, com aspectos culturais decorrentes da ação dos atores e sujeitos 

em cena, de suas subjetividades, identidades e pertencimentos (GOHN, 2014a, p. 103). 



117 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABAD, J. M, Crítica às políticas de juventude. In: FREITAS, M. V.; PAPA, F. C. (orgs.). 

Políticas públicas: juventude em pauta. São Paulo: Cortez, 2003. 

ABRAMOVAY, M.; CASTRO, M. G. Juventude, juventudes: o que une e o que separa. 

Brasília: UNESCO, 2006. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000185.pdf>. Acesso em: 29 jan. 

2016. 

ALMEIDA, Gelsom Rozentino de. Estado, relações de poder e sociedade no primeiro 

programa econômico do PT. Tempos Históricos, Cascavel, v. 10, p. 131-170, jan.-jun. 2007.  

Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/1230>. 

Acesso em: 13 de janeiro de 2016. 

ANISTIA INTERNACIONAL. O estado dos direitos humanos no mundo. Trad. Anistia 

Internacional Brasil. Rio de Janeiro: Anistia Internacional Brasil, 2015. Disponível em: 

<https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Informe-2014-2015-O-Estado-dos-

Direitos-Humanos-no-Mundo.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2016 

BORDA, O. F. Aspectos teóricos da pesquisa participante: considerações sobre o significado 

e o papel da ciência na participação popular. In: BRANDÃO, C. R. (org.). Pesquisa 

participante. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

BOSI, A. Ideologia e contraideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

BRANDÃO, C. R. (org.). Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

BRASIL. Secretaria Nacional da Juventude. Agenda Juventude Brasil: pesquisa nacional 

sobre perfil e opinião dos jovens brasileiros 2013. Brasília: [s. n.], 2013. Disponível em: 

<http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/174/Pesquisa%20Lan%C3%A7a

mento_Diagrama%C3%A7%C3%A3o_Final_%2008_08_2013_3.pdf?sequence=1>. Acesso 

em: 29 jan. 2016. 

CASTRO, M. G.; VASCONCELOS, A. Juventudes e participação política na 

contemporaneidade: explorando dados e questionando interpretações. In: ABRAMOVAY, 

M.; ANDRADE, E. R.; ESTEVES, L. C. G. (orgs.). Juventudes: outros olhares sobre a 

diversidade. Brasília: Ministério da Educação; UNESCO, 2007, p. 79-116. 

CENTENO, L.; HARTMANN, J.; DUVOISIN, L. A. Levante Popular da Juventude quer 

renovar práticas de esquerda. Carta Maior, São Paulo, 22 out. 2012. Disponível em: 

<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Levante-Popular-da-Juventude-quer-renovar-

praticas-da-esquerda%0D%0A/4/26268>. Acesso em: 29 jan. 2016. 

COUTINHO, C. N. De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria política. São Paulo: 

Boitempo, 2011.  

DAGNINO, E. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In: MATO, 

D. (org.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil em tiempos de globalización. Caracas: 

FACES, 2004, p. 95-110. 

DEMO, P. Elementos metodológicos da pesquisa participante. In: BRANDÃO, C. R. (org.). 

Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1987. 



118 

 

______. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009. 

DOIMO, A. M.. A voz e a vez do popular: movimentos sociais e participação política no 

Brasil pós-70. Rio de Janeiro: ANPOCS; Relume-Dumará: ANPOCS, 1995. 

EAGLETON, T. A ideia de cultura. São Paulo: Editora Unesp, 2011a. 

______. Marxismo e crítica literária. São Paulo: Editora Unesp, 2011b. 

ECHEVARRÍA, J. M. A juventude latino-americano como campo de pesquisa. In: BRITO, S. 

(org.). Sociologia da juventude I: da Europa de Marx à América Latina de hoje. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1968. 

ESTEVES, L. C. G.; ABRAMOVAY, M. Juventude, juventudes: pelos outros e por elas 

mesmas. In: ABRAMOVAY, M.; ANDRADE, E. R.; ESTEVES, L. C. G. (orgs.). 

Juventudes: outros olhares sobre a diversidade. Brasília: Ministério da Educação; UNESCO, 

2007, p. 19-54. 

GAJARDO, M. Pesquisa participante: propostas e projetos. In: BRANDÃO, C. R. (org.). 

Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

GOHN, M. G. Abordagens teóricas no estudo dos movimentos sociais na América Latina.  

Caderno CHR, Salvador, v. 21, n. 54, p. 439-455, set./dez. 2008a. 

______. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos brasileiros. 

São Paulo: Loyola, 2013. 

______. Novas teorias dos movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 2008b.  

______. Sociologia dos movimentos sociais. São Paulo: Cortez, 2014a. 

______. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São 

Paulo: Loyola, 2014b. 

GORENDER, J. Combate nas trevas – a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta 

armada. São Paulo: Ática, 1987.   

GROPPO, L. A. Juventude: ensaios sobre sociologia e história das juventudes modernas. Rio 

de Janeiro: Difel, 2000. 

GROPPO, L. A.; ZAIDAN FILHO, M.; MACHADO, O. L. Sob o impacto de novos 

movimentos estudantis. In: ______. (orgs.). Movimentos juvenis na contemporaneidade. 

Recife: EDUFPE, 2008. 

HADDAD, F. Estado-concessão ou Estado-comunitário? In: MUAMIS, C.; FORNAZIERI, 

A. (orgs.). Conversas políticas, desafios públicos: entrevistas com Fernando Henrique 

Cardoso, Fernando Haddad e Aldo Fornazieri. Rio e Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 

61-107.    

HOBSBAWM. E. J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995.  

______. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.  

______. O novo século. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

______. Tempos interessantes: uma vida no século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 

2002.  



119 

 

IANNI, Otávio. O jovem radical. In: BRITO, S. (org.). Sociologia da juventude I: da Europa 

de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. 

INSTITUTO AKATU. Os jovens e o consumo sustentável. São Paulo: [s. n.], 2002. 

Disponível em: <http://www.akatu.org.br/Content/Akatu/Arquivos/file/Publicacoes/26-

PesquisaJovemConsumoSustentavel.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2016. 

LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE. É pra mudar a UNE! [S. l.]: [s. n.], 2015. 

Disponível em: <http://issuu.com/levantejuventude/docs/tese_conune>. Acesso em: 29 jan. 

2016. 

MANNHEIM, K. O problema da juventude na sociedade moderna. In: BRITO, S. (org.). 

Sociologia da juventude I: da Europa de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1968. 

MICELI, S. Introdução: a força do sentido. In: BOURDIEU, P. A economia das trocas 

simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

MILLS, C. W. O artesanato intelectual. In: MILLS, C. W. A imaginação sociológica. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1969, p. 211-243. 

NOVAIS, R. R. Juventudes cariocas: mediação, conflitos e encontros culturais. In: VIANNA, 

H. (org.). Galeras cariocas. Rio de Janeiro: EDUFRJ, 1998. 

OLIVEIRA, R. D.; OLIVEIRA, M. D. Pesquisa social e ação educativa: conhecer a realidade 

para poder transformá-la. In: BRANDÃO, C. R. (org.). Pesquisa participante. São Paulo: 

Brasiliense, 1981. 

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

REIS FILHO, D. A. Um passado imprevisível: a construção da memória da esquerda nos anos 

60. In: ______. (org.) Versões e ficções: o sequestro da história. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 1997, p. 31-45.  

RIDENTI, M. Busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV. Rio de 

Janeiro: Record, 2000. 

______. Que história é essa? In: REIS FILHO, D. A. (org.). Versões e ficções: o sequestro da 

história. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1997, p. 11-30.  

SADER, E. Quando novos personagens entraram em cenas: experiências, falas e lutas dos 

trabalhadores da grande São Paulo, 1970-80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.    

SAFATLE, V. Amar uma ideia. In: HARVEY, D. et al. Occupy: movimento de protestos que 

tomaram a rua. São Paulo: Boitempo; Carta Maior, 2012, p. 45-55. 

SAID, E. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

SANTAGADA, S. A situação social do Brasil nos anos 80. Indicadores Econômicos, Porto 

Alegre, v. 17, n. 4,. p. 121-143, 1990. Disponível em: 

<http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/view/179/389>.  Acesso em: 11 jan. 

2016. 

SILVA, V. Coletivos juvenis no Nordeste brasileiro: breve configuração. In: REIS, V. (org.). 

Juventudes do Nordeste do Brasil, da América Latina e do Caribe. Teresina: EDUFPI; 

Brasília: FLACSO, 2009. 



120 

 

SINGER, A. Brasil, junho de 2013: classes e ideologias cruzadas. Novos Estudos CEBRAP, 

São Paulo, n. 97, nov. 2013, p. 23-40. Disponível em: 

<http://novosestudos.uol.com.br/v1/contents/view/1534>. Acesso em: 29 jan. 2016. 

SOBRINHO, A. L. S. Geração política: estudo sobre a renovação geracional em espaços 

político-institucionais. In: REIS, V. (org.). Juventudes do Nordeste do Brasil, da América 

Latina e do Caribe. Teresina: EDUFPI; Brasília: FLACSO, 2009. 

SPOSITO, M. P. Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos sociais, juventude e 

educação. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 13, p. 73-94, jan.-abr. 2000. 

WAISELFISZ, J. J. Mapa da violência 2015: mortes matadas por armas de fogo. Brasília: 

Njobs Comunicação, 2015. Disponível em: 

<www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2016. 

WILLIAMS, R. Base e superestrutura na teoria da cultura marxista. In: _______. Cultura e 

materialismo. São Paulo: Editora UNESP, 2011. 

______. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

WOOD, E. M. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. 

Trad. Paulo Cesar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2003. 

 

Sites consultados 

 

FREITAS, P. Ditadura nunca mais: Levante Popular pede punição aos torturadores. Correio 

do Brasil, 01 abr. 2014. Entrevista concedida a Marilza de Melo Foucher. Disponível em: 

<http://correiodobrasil.com.br/noticias/brasil/ditadura-nunca-mais-levante-popular-pede-

punicao-aos-torturadores/695374/>. Acesso em: 29 jan. 2016.  

LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE. LEVANTE PELA VERDADE: 1ª rodada de 

escrachos no Brasil. Disponível em: 

<http://levantepopulardajuventudern.blogspot.com.br/2012/03/levante-pela-verdade.html>. 

Acesso em: 29 jan. 2016.  

 


