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Flávio Munhoz Sofiati

Flávio Munhoz Sofiati

RESUMO: O texto apresenta elementos para o debate
acerca das formas de participação juvenil na contemporaneidade. Toma-se como referência três pesquisas
quantitativas de âmbito nacional e uma pesquisa qualitativa nacional, priorizando a apresentação dos dados de um contexto local. Objetiva-se, com o cotejo das
pesquisas, a análise das ferramentas de organização
utilizadas pelas novas gerações em vista das lutas por
direitos no Brasil. Entende-se que parte da juventude
tem se distanciado das formas tradicionais de militância e forjado outros modelos de participação política
por meio da ação direta. O exemplo apresentado diz
respeito à ocupação das escolas secundaristas promovida pela unidade geracional progressista da juventude brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Juventudes. Participação política. Direitos.
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expressões da participação na
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Flávio Munhoz Sofiati

ABSTRACT: This article presents elements for the debate about the forms of youth participation in contemporary times. Three national quantitative surveys and
one national qualitative survey are used as a reference,
prioritizing the presentation of data from a local context. The objective, with the comparison of research, is
to analyze the organizational tools used by the new generations in view of the struggles for rights in Brazil. It
is understood that part of the youth has distanced itself
from traditional forms of militancy and forged other
models of political participation through direct action.
The example presented concerns the occupation of secondary schools promoted by the progressive generational unit of Brazilian youth.

Flávio Munhoz Sofiati

KEYWORDS: Youth. Political participation. Rights.
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Youth and “new” expressions of
political participation
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Introdução

Flávio Munhoz Sofiati

E

ste breve texto1 tem como objetivo apresentar elementos pontuais da realidade juvenil brasileira
no que concerne às suas formas de organização. Vislumbra-se colaborar com a compreensão acerca das
ferramentas de lutas, em vista da defesa de direitos,
utilizadas pelas juventudes na contemporaneidade.
A proposta é dialogar sobre as “novas” expressões de
participação na política, ou seja, discutir as tendências
predominantes nas maneiras de se organizar da/o jovem neste início de século XXI. Defende-se a tese de
que parte da juventude tem forjado outras formas de
1 Agradeço aos comentários de Maria Carolina Giliolli Goos, Luís
Antonio Groppo e Letícia Lemes Scalabrini.
|6|
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É importante frisar que na condição de sociólogo e
defensor da tese de que as/os jovens são sujeitos de direitos (Souza et. al., 2016), escreve-se a partir da sociologia da juventude (Pais, 1993; Groppo, 2017) em interface com a militância em defesa dessa categoria social
(Sofiati, 2013). Nesse sentido, faz-se necessário informar sobre a atuação, seja no âmbito da academia, no
Observatório Juventudes na contemporaneidade2, seja
na sociedade, no CAJUEIRO – Centro de Formação,
Assessoria e Pesquisa em Juventude3, ambos sediados na cidade de Goiânia-GO. Além disso, atualmente
exerce-se a função de vice-presidente da REDEJUBRA
- Associação Nacional Rede de Pesquisadores e Pesquisadoras da Juventude Brasileira4.
Essa dupla pertença tem influenciado na escolha
dos referenciais para os estudos da temática, sendo
determinantes as obras de Mannheim (1968), Foracchi
(1972) e Groppo (2000). Assim, entende-se a juventude
a partir de três categorias: a) etapa da vida: compreendida por uma faixa etária variável conforme a realidade social no qual a/o jovem está inserida/o, sendo no
caso brasileiro de 15-29 anos, subdividido em 15-17 jovens-adolescentes, 18-24 jovens-jovens e 25-29 jovens-adultos (Silva, Silva, 2011); b) estilo de existência: cujas
formas de vestimenta, comportamento social, postura
corporal, estrutura de fala e vocabulário específico, entre outros, definem essa categoria social; c) força social
renovadora: que não significa necessariamente que

2 Disponível em: https://www.observatoriojuventudes.com.br.
Acesso em 30/01/2021.
3 Disponível em: https://cajueiro.org.br. Acesso em 30/01/2021.
4 Disponível em: https://www.redejubra.com.br. Acesso em
30/01/2021.
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participação, distanciando-se dos modelos tradicionais
predominantes nas gerações anteriores.

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS – IHU

Diante deste olhar social e sociológico acerca das/
os jovens, o texto está organizado em duas partes. Inicialmente, apresenta-se três pesquisas quantitativas
acerca da juventude brasileira em diálogo crítico no
que concerne à participação juvenil. Em seguida, discute-se a questão da participação por meio dos dados
qualitativos de uma pesquisa nacional5 sobre as ocupações secundaristas de 2015 e 2016, considerando as
informações sobre Goiânia (Sofiati, Marques, Ferreira,
2021) que convergem com a realidade nacional (Costa,
Groppo, 2018).

Flávio Munhoz Sofiati

Contextualização da participação
Assume-se como referência quantitativa três pesquisas nacionais que retratam a realidade social da
juventude brasileira. O interesse aqui diz respeito às
informações acerca da participação juvenil ao longo
dos últimos 20 anos. A primeira pesquisa, intitulada
“Perfil da Juventude Brasileira”, foi coordenada pela
Fundação Perseu Abramo (2003). A segunda é a pesquisa “Agenda Juventude Brasil”, conduzida pela SNJ
- Secretaria Nacional de Juventude (2013). E a terceira
é a “Pesquisa juventudes no Brasil”, articulada pela
Fundação SM e Observatório da Juventude na Ibero-

5 O conteúdo da pesquisa está disponível em: https://www.unifalmg.edu.br/ocupacoessecundaristas/. Acesso em 30/01/2021.
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a juventude é revolucionária por natureza, mas carrega um olhar diferenciado das outras gerações com
potencialidades de mudanças sociais que podem ser
progressistas ou não. Assim, a juventude é entendida,
paradoxalmente, como elo e transição entre as gerações,
pois mesmo inserida em um contexto social determinado, está propensa a interpretá-lo de forma diferente
dos adultos a partir de sua participação marginal.
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A pesquisa de 2003 aponta que naquela época havia uma baixa participação das juventudes na sociedade brasileira, apenas 15%, conforme o Gráfico 1, sendo
que predominava a participação em igrejas e grupos
culturais entre as atividades nas quais as/os jovens
mais atuavam (Gráfico 2).
Gráfico 1- Participação em grupos de jovens

Fonte: PERFIL DA JUVENTUDE BRASILEIRA (2003)

Flávio Munhoz Sofiati

Gráfico 2 – Atividade dos grupos dos quais participa

Fonte: PERFIL DA JUVENTUDE BRASILEIRA (2003)
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-américa (2021).
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O Gráfico 3 mostra que a maioria das/os jovens
entrevistadas/os acha importante a política, e parcela significativa tem predisposição para tirar o título de
eleitor antes dos 18 anos, conforme o Gráfico 4. Além
disso, estas/es jovens pensam que podem mudar o
mundo - a maioria absoluta acredita nisso - e uma parcela considerável pensa que essa mudança pode ser
radical (Gráfico 5).

Flávio Munhoz Sofiati

Gráfico 3 – Política

Fonte: AGENDA JUVENTUDE BRASIL (2013)
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Entende-se que, apesar de se tornar referência nos
estudos de juventudes, a pesquisa da Perseu Abramo
não soube localizar as novas formas de participação
da juventude, que já naquele momento se tornaram
mais fluidas, provisórias e tematizadas, diferente da
lógica presente nos partidos políticos, associações, movimentos sociais, sindicatos e entidades de classe, por
exemplo. Em contrapartida, a pesquisa de 2013 da SNJ
evidencia alguns traços das tendências de participação
das juventudes contemporâneas, suas preferências de
organização e estilos de manifestação em defesa de direitos.
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Gráfico 4 – Título de Eleitor

Fonte: AGENDA JUVENTUDE BRASIL (2013)

Gráfico 5 – Jovem pode mudar o mundo

Flávio Munhoz Sofiati

Fonte: AGENDA JUVENTUDE BRASIL (2013)

Portanto, há significativo interesse da juventude
para com a política. Todavia, a pesquisa evidencia que
os jovens da geração atual optaram por outras formas
de organização, em contraste com as predominantes
| 11 |
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Quando perguntados de qual organização
“Nunca participou e nem gostaria de participar”, o
“Partido” aparece em primeiro lugar com 88% das
respostas, acompanhado de “Movimento”, 81%,
“Cooperativa”, 74%, e “Mídias livres”, 66% (Agenda, 2013). É emblemática a altíssima rejeição aos
partidos, que são a base fundamental da participação política e da democracia representativa no Brasil.
Porém, entende-se que os dados indicam uma crítica
incisiva aos modelos de partido presentes hoje no
país, na medida em que se tornaram estruturas engessadas para as novas gerações. As juventudes continuam marginalizadas dos processos decisórios dos
partidos políticos que, convencionalmente, permitem
a presença juvenil em suas instâncias em uma lógica
que beira a opressão de geração, isto é, exploram sua
mão de obra ao mesmo tempo em que desconsideram
suas ideias.
Não obstante, mesmo os partidos de esquerda
com forte presença juvenil, como PCdoB, PT e PSOL,
são ainda refratários à presença juvenil em suas estruturas de poder e espaços de tomadas de decisão.
Por exemplo, nos últimos congressos do PT surtiram
pouco efeito as tentativas da juventude petista de
ampliação da cota financeira destinada ao setorial ju| 12 |
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na segunda metade do século XX. Das cinco principais atuações que entendem que podem melhorar o
mundo, “Partidos políticos”, por exemplo, aparece
somente na quinta posição, com 30% das respostas,
atrás de “Ação direta/rua”, com 45%, em primeiro
lugar, seguida de “Coletivos de luta”, 44%, “Conselhos”, 35%, e “Militância virtual” com 34% (Agenda,
2013).
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O distanciamento dos partidos tem aproximado as
juventudes de outras instituições. Ao serem perguntados sobre as formas de organização que já haviam
“Participado e/ou participam”, o “Grupo religioso”
aparece em primeiro lugar com 19% das respostas,
seguido de “Associação esportiva”, 18%, “Movimento
estudantil”, 17%, e “Grupo Cultural” com 15%, comprovando a manutenção de tendência já encontrada na
pesquisa de 2003 da Fundação Perseu Abramo no que
concerne ao predomínio das estruturas religiosas e culturais nas formas de organização juvenil deste início
de século XXI.

Flávio Munhoz Sofiati

Outro aspecto importante a ser considerado diz
respeito ao pouco conhecimento das/os jovens acerca
das Políticas Públicas de Juventudes - PPJ, pois a maioria não conhece nenhuma delas e, quando ouviram
falar, predominam as que foram promovidas pelo Governo Federal, conforme os Gráficos 6 e 7.

| 13 |
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venil para organização das suas lutas, principalmente
no movimento estudantil. No PSOL, o atual presidente
da sigla é originário do movimento estudantil, mas o
partido tem dado pouco espaço para as/os suas/seus
jovens em sua cúpula decisória nacional. O PCdoB
convencionou historicamente conduzir sua base juvenil, notadamente presente no movimento estudantil,
por meio de lideranças adultas estabelecidas.
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Gráfico 6 – Conhece alguma PPJ

Fonte: AGENDA JUVENTUDE BRASIL (2013)

Gráfico 7 – Qual esfera da PPJ

Flávio Munhoz Sofiati

Fonte: AGENDA JUVENTUDE BRASIL (2013)

Isso demonstra o distanciamento da ação governamental para com essa categoria social e a pouca
permeabilidade destas políticas no que diz respeito à
melhoria da qualidade de vida juvenil. Nesse sentido,
a pesquisa de 2021 da Fundação SM colabora para o
entendimento sobre o distanciamento das juventudes
das instituições em vistas das mesmas serem cada vez
menos espaços de segurança para as novas gerações.
| 14 |
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Tabela 1

Flávio Munhoz Sofiati

Fonte: PESQUISA JUVENTUDES NO BRASIL (2021)

Observa-se que “Trabalho”, “Ganhar dinheiro” e
“Formação e competência profissional” contrastam em
grau de importância com a “Política”, evidenciando o
nível de privatização da vida presente na sociedade
brasileira e a diminuição da importância do ativismo
social na vida dos indivíduos. A realidade ofertada
pelo sistema societário global, chamado de capitalista,
gira em torno da competição, concorrência, concentração de poder e dinheiro, em detrimento da cooperação,
participação coletiva, partilha e solidariedade. Entretanto, há aspectos enfatizados pela juventude consultada na pesquisa que demonstram abertura para valores
em torno da equidade como “Paridade de gênero” e
“Igualdade social”, apontando para as potencialidades
das juventudes que podem ser acionadas em vistas de
uma política anticapitalista ou pelo menos de uma sociabilidade baseada na igualdade de direitos.
| 15 |
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Por exemplo, a Tabela 1 ajuda na compreensão do grau
de importância de algumas instituições na vida das/
os jovens por meio de vários aspectos presentes no seu
cotidiano.
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Gráfico 8

Fonte: PESQUISA JUVENTUDES NO BRASIL (2021)

Flávio Munhoz Sofiati

Na medida em que as pesquisas anteriores demonstram a importância das religiões nas formas de
organização das/os jovens, o Gráfico acima confirma
que as igrejas são as instituições mais confiáveis para
as novas gerações, acompanhada das forças armadas e
polícia. Os partidos políticos estão entre as instituições
de menor confiabilidade juvenil, em confluência com
os números das pesquisas de 2003 e 2013 que apresentavam o baixo interesse na participação política partidária das juventudes.
Apesar disso, o Gráfico abaixo, que trata das principais formas de atuação juvenil, ilustra que há certo
interesse, mesmo que indireto, pelos partidos políticos,
o que pode confirmar a tese de que o distanciamento
dos partidos aponta mais para uma crítica da conjuntura partidária do que recusa da participação política.
| 16 |
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Continuando, o Gráfico 8 trata diretamente do
grau de confiabilidade das instituições.
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Gráfico 9

Fonte: PESQUISA JUVENTUDES NO BRASIL (2021)

Flávio Munhoz Sofiati

Observa-se que, mesmo com baixa participação e
confiabilidade nos partidos políticos, as/os jovens não
deixam de votar nas eleições e muitos participam ativamente delas, sendo que, somadas, as opções “Votar
nas eleições nacionais”, “Apoiar e difundir campanhas
políticas” e “Ter contato com um político” configuram
nas principais formas de participação apontada pelas/
os jovens entrevistadas/os. Portanto, há presença ativa juvenil nas eleições e, consequentemente, na vida
política e pública da sociedade brasileira. A atuação
no movimento estudantil é também significativa ao se
considerar a porcentagem das opções “Votar onde estudo” e “Participar de um centro estudantil”.
Diante do exposto, considera-se que, apesar de
importantes por apresentarem dados significativos,
as três pesquisas citadas avançam limitadamente no
entendimento das “novas” formas de organização das
juventudes na contemporaneidade. Defende-se, inclusive, que as metodologias aplicadas levam pouco em
| 17 |

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS – IHU

Por isso, procura-se complementar o debate com os
dados qualitativos da pesquisa nacional sobre as ocupações das escolas, tomando como referência o caso
concreto da cidade de Goiânia-GO (Sofiati, Marques,
Ferreira, 2021) e enfatizando os achados do campo que
convergem com aqueles encontrados nas análises nacionais (Costa, Groppo, 2018).

Novos modos de ativismo das juventudes

Flávio Munhoz Sofiati

A questão das novas tecnologias de participação
política das/os jovens motivou a articulação da pesquisa “Ocupações secundaristas no Brasil em 2015 e
2016: Formação e auto-formação das/dos ocupas como
sujeitos políticos”. Financiado pelo CNPq e coordenado pelo professor Luís Antonio Groppo, o estudo produziu análises das ocupações ocorridas no país com
a aplicação de um roteiro de entrevistas dividido em
quatro temas: trajetória escolar, formação política de
origem, contexto organizacional das ocupações e experiência formativa das/os jovens nas ocupações das
escolas no Brasil.
O material coletado é rico em informações sobre
ativismo social e as ferramentas de luta política experimentadas nos colégios públicos pelas/os ocupas - termo utilizado para identificar as escolas ocupadas e que
é utilizado aqui para indicar os sujeitos ocupantes que
se reconheciam como “secundas”. Em confluência com
a ideia de “unidade de geração” de Mannheim (1978)
| 18 |
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consideração a tendência das formas de organização
mais fluídas, provisórias, tematizadas presentes na
atualidade no meio juvenil, como o caso das ações diretas que envolvem ocupações de espaços públicos.

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS – IHU

A pesquisa demonstra que a geração atual, essa
unidade geracional mais progressista, forjou outras
formas de atuação em vistas da luta por direitos. Elas
não “inventaram a roda”, mas ressignificaram experiências presentes em décadas anteriores e deram novo
sentido para a ação direta como ferramenta de luta e
método de organização política, numa crítica à política
institucionalizada.

Flávio Munhoz Sofiati

A experiência de ocupar uma escola possibilitou a
aquisição de saberes por meio do conhecer na prática.
Foi necessário aprender a se mobilizar coletivamente na articulação interna dos grupos de ocupas para
preservar o prédio público, proteger as/os ocupantes,
mobilizar os apoiadores externos, se defender da força
coercitiva do Estado no ato da desocupação, entre outros. Há concomitantemente um caráter político-social
desses saberes adquiridos no envolvimento das diferentes sensibilidades partilhadas entre os indivíduos
unidos nas ocupações.
Essa educação na prática formou estas/estes jovens nos temas políticos e sociais, incidindo em muitos
casos no conhecimento aprofundado das estruturas da
gestão escolar e na tomada de consciência da importância da formação educacional na própria vida. Assim,
| 19 |
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e a partir da análise de Corrochano, Dowbor e Jardim
(2018) de que houve a constituição de novas unidades
geracionais no Brasil, principalmente desde as Jornadas de 2013, entende-se que ocorreu a emergência de
uma geração “ocupa” que forma um grupo importante
de ser estudado. Dessa forma, essa juventude não representa toda a geração juvenil atual, mas uma unidade progressista que deve ser considerada em vistas de
suas novidades.

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS – IHU

Flávio Munhoz Sofiati

A ocupação exigia esforço criativo no sentido de
garantir uma agenda cotidiana de mobilização que
envolvesse atividades culturais, mutirões de limpeza
e, às vezes, até mesmo pequenas reformas nos prédios
educacionais. Era preciso mobilizar os apoiadores externos, familiares, amigos, grupos sindicais e partidários, lideranças públicas, para a viabilização da alimentação, dos materiais de limpeza, produtos de higiene
pessoal, materiais de confecções de cartazes. Tudo isso
exigia das/os ocupas mobilização constate e capacidade de articulação política para a garantia da legitimidade e manutenção da luta por direitos.
O ato de ocupar acelerou em muitos casos a consciência social das/os ocupas. As entrevistas de Goiânia (Sofiati, Marques, Ferreira, 2021) mostraram que
havia amplo entendimento do contexto turbulento da
educação pública, das tensões dos poderes estabelecidos em busca dos recursos públicos da educação, dos
interesses dominantes na tentativa de ampliação da
privatização do ensino e consequente mercantilização
da educação formal. A repressão do poder público,
que pretendia recuperar as escolas para o seu funcionamento ordinário diante dos extraordinários efeitos
políticos produzidos pelas ocupações, foi respondida
com ideias e práticas coletivas alternativas: com demonstração de pensar o outro inserido na coletividade
por meio de formas de organização democratizantes,
| 20 |
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esses novos saberes foram geralmente acompanhados
do rejuvenescimento do interesse pela educação. Com
a ação direta de ocupar escolas, aproximou-se de temas como privatização, terceirização, precarização e,
no caso de Goiânia principalmente, militarização dos
colégios públicos (Sofiati, Barbosa, 2021).
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Houve a produção de novos saberes permeados
pela indignação da condição imposta pelo poder público à educação de base. Essas/esses jovens perceberam
com as ocupações o quanto a ausência de políticas públicas de juventude afetavam sua realidade concreta. E
as redes virtuais foram aliadas importantes na busca
de parcerias externas em vistas da manutenção da luta
das/os ocupas. O celular já era um instrumento de comunicação significativo para a concretização das ações
diretas possibilitando a circulação de informação entre
as/os ocupas e com os apoiadores externos.

Flávio Munhoz Sofiati

Em detrimento da lógica organizativa verticalizada das instituições clássicas de mobilização político-social (partidos, sindicatos, movimentos sociais, por
exemplo), buscava-se a horizontalidade nos processos
decisórios. Mais trabalhosas em sua efetivação concreta, as decisões coletivas destituídas de hierarquização
proporcionaram novas e igualitárias fontes de conhecimento.
Neste contexto, a escola surge como instituição influenciadora da prática social, do ativismo em defesa
de direitos. A pesquisa sobre as ocupações aponta para
a instituição educacional como a principal transmissora de sociabilidade política, mais do que a família e as
igrejas, em contraste com as pesquisas quantitativas
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articuladas no interior das escolas. O envolvimento coletivo frequente, a exigência da produção de consenso
no dia-a-dia, demandava a formulação de tecnologias
de democratização dos processos decisórios. Intensificava-se, assim, os conhecimentos acerca da realidade
social e os desejos por outro mundo possível. Trata-se
de uma experiência abundante de luta por direitos capaz de ressignificar a vida das/os envolvidos.
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Flávio Munhoz Sofiati

O tema dos partidos políticos foi recorrente nas
ocupações. A relação era ora de distanciamento, ora de
aproximação pragmática e muitas vezes oportunista
por parte das/os ocupantes, visto que o medo da instrumentalização da ocupação pelos partidos era constante, mas a necessidade de aliados exigia essa relação
conflitiva. Neste cenário, duas forças políticas emergiram: os autonomistas, defensores do anarquismo e/ou
da autogestão; e grupos comunistas de vínculo institucional marginal como, por exemplo, a UJR - União da
Juventude e Rebelião, grupo juvenil ligado à UP – Unidade Popular, oficializado recentemente como partido
político. A UP não era legalmente reconhecida à época
das ocupações, ou seja, era um partido outsider do sistema democrático brasileiro.
Nesse sentido, havia a busca por outras formas de
institucionalidades menos fixas. As ocupações de 2015
e 2016 foram caracterizadas como outro modelo de fazer política que se distanciou das formas tradicionais
presentes nas instituições clássicas, como partidos estabelecidos e sindicatos. Nas incursões sobre o campo
no período das ocupações, identificou-se uma significativa hostilidade aos representantes jovens ou adultos
| 22 |

CADERNOS IHU IDEIAS Nº 332

apresentas na primeira parte deste texto. A escola foi
identificada nas entrevistas de Goiânia como instituição unânime na linha de influência das/os jovens
pesquisadas/os: todas/os as/os estudantes entrevistadas/os enfatizaram o papel crucial da vivência escolar
no processo de subjetivação da política (Sofiati, Marques, Ferreira, 2021). Não obstante, a escola foi a instituição escolhida para ser ocupada: sua abertura para as
potencialidades emancipatórias das juventudes difere,
por exemplo, do contexto rígido das igrejas.
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Flávio Munhoz Sofiati

As/os ocupas entrevistadas/os em Goiânia reivindicavam outro modo de ser e de fazer política, evidenciando a necessidade de revisão das formas clássicas de organização da esquerda brasileira. Apoiadas
principalmente por estrutura marginais, as ocupações
formaram uma geração por meio da experiência concreta de ação direta como ferramenta de organização e
método de luta por direitos. Entende-se que a experiência das ocupações impactou profundamente a visão
de mundo destas/es jovens, havendo mudança na própria concepção da escola como espaço de formação e
socialização, na acepção da política e do fazer política.
Para finalizar, apresenta-se abaixo alguns depoimentos extraídos das entrevistas produzidas com as/
os ocupas de Goiânia no sentido de complementar as
informações, por meio da fala das/os próprias/os jovens, no que concerne às formas de organização promovidas durante as ocupações e suas consequências
para suas vidas. Aurora, 23 anos (Entrevista, Goiânia,
18 e 19/06/2020), relata que: “[…] descobri(u) como
fazer uma luta política na prática”, visto que as ocupações “[…] trouxe(ram) muita formação pessoal também
por causa dos debates que eram feitos lá dentro sobre
educação, sobre educação pública, sobre a conjuntura”. E acrescenta: “Eu comecei a entender a relação das
coisas e desmandos políticos e como eles influenciam
nas bases da educação e o que a gente vive dentro da
educação brasileira”. Essa juventude compreende que
houve um “amadurecimento político” com a perspectiva do trabalho comunitário: “[…] a gente criou um
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dos partidos políticos estabelecidos, inclusive o PSOL
e PT, que foram alternativas de voto “menos ruim” nas
eleições 2018 (Sofiati, Marques, Ferreira, 2021).
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Os relatos apontam que o debate:
Era sempre em roda. A gente discutia bastante sobre organização política, sobre as vertentes que a galera queria tomar. Eram conversas feitas em roda pra poder dar voz pra
todo mundo que tivesse lá. E aí as conversas
também eram sobre as atividades que a gente
iria fazer. Sobre quais atividades eram viáveis
ou não” (Jósimo, 20 anos, Entrevista, Goiânia,
29/06/2020).

Os debates não eram isentos de controvérsias. “E
eu acho que essa disputa, que esses conflitos que surgiram dentro das ocupações eram sobre como conduzir
um movimento real. Só que quando esse movimento
cresce, são muitas as narrativas que estão envolvidas”
(Micaela, 22 anos, Entrevista, Goiânia, 17/06/2020).
Todavia, o diálogo gerava resultados práticos:
A gente discutia muito educação [...] A gente
tinha os aulões, a gente tinha debates [...] Aí
foi nesse processo que eu fui entender o papel
da educação [...] E aí conversando nesse dia
a dia assim mesmo a gente foi se politizando
através da educação de entender a educação
como essa coisa libertadora (Hilda, 21 anos,
Entrevista, Goiânia, 09/09/2019).

Flávio Munhoz Sofiati

Neste ínterim, as/os ocupantes se envolviam diretamente nas atividades práticas:
Eu ministrei algumas oficinas dentro desse
Colégio. Teve oficina de dança, que outras
pessoas que eram universitárias iam para
esse espaço para ministrar. Então, assim,
houve diversas atividades dentro do colégio
e sobre diversos temas. Tinha também aulas
de reforço para os estudantes [...] foram diversas atividades que aconteceram dentro do
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senso de coletividade muito grande”, entende Nazária,
21 anos (Entrevista, Goiânia, 30/07/2020).
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A mobilização exigia a promoção de esforço coletivo e cotidiano de articulação permanente:

Flávio Munhoz Sofiati

A gente tentou desenvolver atividades, tanto
de formação política como atividades sociais.
A gente tentou chamar o pessoal terceirizado
da limpeza pra participar em oficinas. Teve
oficina de yoga, teve oficina de autocuidado,
e também teve as de formação política, a gente tentou montar espaços de debate, de formação sobre atos de rua sobre organizações,
como organizar nacionalmente pra lutar contra a Emenda Constitucional 95, que até teve
ato nacional em Brasília. E foi fruto também
dessas formações, de a gente debater. Algumas vezes a gente tinha espontaneamente
uma união de pessoas que pretendiam debater essa perspectiva política, então uma formação espontânea também ocorria, além das
mesas. Nessas mesas a gente chamava professores, chamava profissionais pra fornecer
essas informações pra gente (Pedro, 22 anos,
Entrevista, Goiânia, 09/09/2019).

Por fim, as palavras que definem o que a ocupação
em Goiânia representou para as vidas das/os entrevistadas/os são: construtivo, resistência, luta, experiência, emancipação, marca e sonho (Sofiati, Marques,
Ferreira, 2021). Trata-se de termos que retratam bem
os relatos das entrevistas e expressam a perspectiva
de distanciamento das instituições tradicionais da sociedade, mas que vislumbram outros modos de fazer
política para além do partido ou a partir de partidos
marginalizados no sistema brasileiro. Portanto, não
são jovens indiferentes à sua realidade, alienadas/os
do contexto no qual estão inseridas/os. São indivíduos
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colégio para além da roda de conversa durante a ocupação (Pizarro, 21 anos, Entrevista,
Goiânia, 26/06/2020).
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Consideração final
A análise das ocupações é entendida como uma experiência concreta do uso de novas tecnologias de luta
por parte das juventudes em defesas de direitos. Ao
deixarem de ser ancoradouros seguros para as novas
gerações, as instituições em geral foram se distanciando das juventudes, exigindo delas outras abordagens
para defender seus interesses imediatos, seus sonhos
possíveis. Nesse processo, o “novo” modo de ativismo
é entendido como a forma de organização vislumbrada
para além do estabelecido, do tradicional.

Flávio Munhoz Sofiati

Essa unidade geracional progressista, representada pela geração das/os “ocupas”, demonstra que a/o
jovem quer fazer política, mas não a política convencional. Nesse sentido, entende-se que a participação
juvenil na vida pública da sociedade brasileira é bem
maior do que em geral as pesquisas quantitativas conseguem identificar, sendo que os dados qualitativos da
pesquisa sobre as ocupações demonstram, mesmo que
de soslaio, as abundantes formas de envolvimento das
juventudes por meio das ações diretas.
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N. 102 Uma leitura das inovações bio(nano)tecnológicas a partir da sociologia da ciência
– Adriano Premebida
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N. 133 A busca pela segurança jurídica na jurisdição e no processo sob a ótica da teoria
dos sistemas sociais de Nicklass Luhmann – Leonardo Grison
N. 134 Motores Biomoleculares – Ney Lemke e Luciano Hennemann
N. 135 As redes e a construção de espaços sociais na digitalização – Ana Maria Oliveira
Rosa
N. 136 De Marx a Durkheim: Algumas apropriações teóricas para o estudo das religiões
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