
O que são as ESCOLAS DE FORMAÇÃO
POLÍTICA PARA AS JUVENTUDES?

Há cinco anos que durante as férias escolares de julho o Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente/CEDECA Ceará promove as Escolas de Formação
Política para as Juventudes. Para isso, convida representações de Coletivos
que atuam na cidade de Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado
para debaterem e experimentarem na prática, e de forma artística, novas
formas de pensar o mundo e, assim recriá-lo, na perspectiva freiriana da práxis,
qual seja, a da ação dos seres humanos de todos os gêneros e raças sobre esse
mundo para transformá-lo — e sem a qual, no dizer do próprio Paulo Freire, “é
impossível a superação da contradição opressor-oprimido”[1].

Assim, a Escola de Formação Política para as Juventudes chega à sua V
edição em 2022 e já faz parte da agenda política de Movimentos de
Juventudes em Fortaleza. Contudo, após um período de quase dois anos de
pandemia em que encontros comuns aos três Coletivos de adolescentes
assessorados pelo CEDECA Ceará — no Ancuri/Jangurussu, Bom Jardim e
Pirambu — pouco puderam acontecer, contamos com um grande desafio: a
reunião desses Coletivos de adolescentes, aos quais se somam representações
dos grupos de jovens Tambores do Gueto e Coletivo de Teatro Político
TruP’irambu[2], para a conclusão de um processo formativo de cinco anos
consecutivos junto ao Projeto Essa Ciranda é de Todos Nós: Pela Defesa do
Direito à Proteção de Crianças e Adolescentes[3], numa quase inversão da
lógica praticada nos dois primeiros anos pelas Escolas de Formação Política
para as Juventudes. 

[1] FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. (p.38)
[2] O Tambores do Gueto foi assessorado entre 2016-2019 e o Coletivo de Teatro Político
TruP’irambu entre 2016-2021, respectivamente.
[3] Projeto quinquenal financiado pela parceria com a instituição multilateral Kinder not
Hilfe/KNH. Esse projeto foi antecedido, entre 2016-2017, por um projeto-piloto, no qual o
CEDECA Ceará voltou a fazer assessoria comunitária a coletivos de crianças e adolescentes nos
territórios periféricos depois do que foi o trabalho junto com a Rede Orçamento e
Participação/Rede OPA, que durou de 2005-2012. 



Vale dizer que essa inversão foi pensada no sentido de ir ao encontro dos
Coletivos de adolescentes que foram por demais prejudicados durante o
período de pandemia. E que o Projeto que ora termina foi o que nos permitiu a
realização dessas cinco edições da Escola de Formação Política. Nesse
sentido, avaliar, colher os frutos e mirar horizontes comuns é o que alimenta e
nutre o planejamento, a preparação e a realização desta V edição, que vem
sendo feita não só pelo CEDECA Ceará, mas com participação ativa de
adolescentes/jovens do Alium Resistência, Meraki do Gueto e Raízes do Bom
Jardim nos momentos criados a  partir de reuniões da Comissão de
Participação do CEDECA Ceará e de momentos outros, nos próprios
territórios, a partir de iniciativas autônomas de cada Coletivo.

Anteriormente a esta, a Escola de Formação Política para as Juventudes
contou com duas edições presenciais, uma em 2018 (a I edição) e outra em
2019 (a II edição, precedida que foi pelas Caravanas Culturais que envolveram
os três territórios). 

Em 2020, no entanto, por causa da pandemia provocada pela Covid-19[4],
adaptamos a metodologia de Assessoria Comunitária do CEDECA Ceará aos
Coletivos de adolescentes e fundimos o trabalho nos territórios com o da III 
 Escola de Formação Política para as Juventudes[5], a partir da qual se
realizaram momentos com os Guardiães e Guardiãs da Memória de cada
território, as oficinas Corpo & Artesania, a preparação para as Caravanas
Culturais, construção de mapas do futuro com o bom de cada território,
incursões por uma cartografia afetiva das comunidades, além do trabalho
semanal de assessoramento a cada Coletivo durante todo o ano. 

Em 2021, continuamos com esse formato para a IV  Escola de Formação
Política para as Juventudes, mas com o período de arrefecimento da
pandemia, a partir de julho, logramos realizar, presencialmente ou de modo
híbrido, dentro dessa IV edição, um Programa de Fomento e um Programa
Experiencial de Bolsas que nos permitiram, junto com adolescentes e jovens,
incidir territorialmente num contexto extremamente delicado para as periferias
— e contrapor, ao cenário devastador deixado pela pandemia[6], ações e
proposições no campo da formação humana nas áreas dos direitos humanos,
saúde mental, cultura e meio ambiente.

[4] Referimo-nos não apenas à pandemia provocada pelo coronavírus, mas também à do
extermínio das juventudes periféricas, sobretudo pelas forças institucionais que as deviam
proteger.



Tendo, pois, em conta o que Paulo Freire nos diz sobre “o caráter inacabado”
dos seres humanos e o “caráter evolutivo da realidade” a nos exigir que “a
educação seja uma atividade continuada”[7](e que o seja pela práxis que
transforma), é exatamente nessa perspectiva que construímos esta V Escola de
Formação Política para as Juventudes: como  uma metodologia de trabalho
junto aos coletivos de adolescentes e jovens, buscando a construção de uma
realidade que DEIXA A JUVENTUDE VIVER! 

Nesse sentido, com participação e colaboração, com acordos coletivos, rodas de
consenso e construções éticas/estéticas nas quais, a partir de práticas oriundas
ou referendadas nas Poéticas do Oprimido de Augusto Boal[8], nas práticas
inclusivas da Educação Popular e na ancestralidade comum das linhagens
negras e indígenas que nos unem, possamos ensaiar a vida real em bases que
superem o adultocentrismo, o machismo, o sexismo, a homofobia, o racismo —
e sobretudo a violência dirigida às juventudes pobres, negras e periféricas da
cidade, do estado e do país.

[5] Essa III edição se deu, em grande parte do ano, no formato online, devido aos protocolos
sanitários necessários e aos cuidados com o bem estar dos Coletivos e das equipes de
Assessoria Comunitária.
[6] Referimo-nos não apenas à pandemia provocada pelo coronavírus, mas também à do
extermínio das juventudes periféricas, sobretudo pelas forças institucionais que as deviam
proteger.
[7] FREIRE, Paulo. Conscientização. Teoria e Prática da Libertação: uma introdução ao
Pensamento de Paulo Freire. 3ª ed. São Paulo: Morais, 1980. (p.81)
[8]BOAL, Augusto. Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. 6aed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1991.



O tema DEIXA A JUVENTUDE VIVER!

São tantos rostos estampados nas camisas 
São tantos choros, revoltas tantas vidas

De uma juventude que logo cedo se vai. 
São vários Pedros, Franciscos que perderam sua paz. 

E não me venha com meritocracia, 
Não me venha com discurso que só prega hipocrisia. 
Que o jovem só se envolve no crime porque ele quer, 

você não vive na favela nem sabe como é! 
Eu olho para o lado e meus amigos, cadê? 

Meus chapas da escola estão todos a morrer, 
seja pela polícia, gangue ou tráfico 

eles mal viveram a vida e já tiveram um fim tão trágico! 
DEIXA A JUVENTUDE VIVER, 
DEIXA O AMOR FLORESCER!

(trecho do rap Deixa a Juventude Viver de Renatinha Fernandes)

A juventude preta, periférica, clama por viver! No entanto, os números de morte
são estarrecedores! Em levantamento feito pelo Núcleo Estratégico de
Monitoramento do CEDECA Ceará, temos o seguinte quadro de homicídios de
crianças, adolescentes e jovens no período de 2019-2021:
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Fonte: CEDECA CEARÁ 2022



Esses dados[9] são reveladores de que a pandemia causada pela Covid-19 que
acometeu o mundo, país, o estado e a cidade foi, como já dissemos, ladeada
por outra, muito mais impactante até, do que a causada pelo vírus, porque
originada de políticas públicas ineficientes quanto aos direitos básicos, e
prioritários para o segmento de crianças e adolescentes, à educação, saúde,
cultura, assistência social, trabalho, moradia, lazer, entre tantos outros, por um
lado e, de outro, por um investimento desproporcional numa política de
segurança pública cujo olhar sobre a infância e juventudes periféricas é racista,
identificando-as com o crime, a marginalização, a estigmatização — e
construindo, a partir disso, um discurso e uma prática que desembocam,
mesmo num ano de lockdown como foi o ano de 2020, na morte de tantos/as
crianças, adolescentes e jovens, sobretudo negros/as.

Geovane Rodrigues, jovem artivista, integrante do Coletivo Tambores do Gueto,
é para nós, que construímos esta V Escola de Formação Política para as
Juventudes, um exemplo muito próximo dessa pandemia que interrompe a
vida de adolescentes e jovens no Ceará. Instrumentista, skatista, trabalhador e
poeta de mão cheia, são dele os versos:

[9]Esses dados têm como referência também toda a pesquisa feita pelo Comitê Cearense
Pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (2019) e do Comitê de Prevenção e Combate à
Violência (2021).

A luta é constante e na rua estamos reivindicando nossos direitos por lei! 
Sistema quer nos sabotar e acabar nos calando. 

Mal sabem que a juventude está se empoderando, lutando, planejando...
Não precisamos de armas, pois não temos mente fraca: 

Nossa arte é o que nos salva. 
Não salvamos a pátria.

Acham que vão nos calar, né? 
Mas estamos de pé 

E nossa voz se fortalece a cada momento e vivência. 
Suas políticas públicas não têm nenhuma eficiência.

Sou da favela mesmo e levo a vida com arte, 
Brincadeiras à parte, pois a luta é constante 

Para quem está do nosso lado mediante 
cada ataque.

Daqui vários são mortos de um sistema racista 
Que não se alegra em ver a vitória dos nossos, 

Preto rico é problema, 
Mas vão ter nos aturar no topo! 

Queriam nos ver no fundo do poço, 
mas nossa luta não terá fim.

(Geovane Rodrigues)
 



Geovane teve a vida interrompida aos 20 anos de idade, em meio ao processo
bonito que realizava em 2021 com o Tambores do Gueto junto a crianças do
Bom Jardim, já contribuindo para formar uma nova geração de instrumentistas,
artivistas, poetas... — e com isso entra para as estatísticas de homicídios contra a
juventude negra e periférica na cidade de Fortaleza, que é apontada como a 5ª
maior em desigualdades sociais durante o período da pandemia[10]. Essas
mortes são frutos de desigualdades sociais profundas, que passam ao largo das
decisões políticas quanto ao que poderia ir ao encontro dessas juventudes para
além da bala, do cárcere ou da covid — e dão conta de um racismo também
profundo, já apontado por Abdias Nascimento[11] desde a década de 1970, e
que, contudo, segue forte quando se observa as evidências de quem vive e de
quem morre nas periferias da cidade.

Por isso o tema DEIXA A JUVENTUDE VIVER! De nossa parte é tanto um brado
quanto uma denúncia — e mais ainda uma ação no sentido de construir uma
ponte, a partir do trabalho que vimos desenvolvendo, entre o processo que ora
termina (o Projeto de cinco anos Essa Ciranda é de Todos Nós: Pela Defesa do
Direito à Proteção de Crianças e Adolescentes, ou seja, Da Ciranda de Todes
Nós) e o processo que se inicia no segundo semestre de 2022 com um novo
projeto no momento em construção junto à nossa parceira KNH (vale dizer: ao
Balanço das Redes de Proteção). 

Para tanto, a proposta dessa V Escola de Formação Política para as Juventudes
não poderia ser outra, senão: Pelas Vidas das Juventudes Negras nas Periferias
de Fortaleza! Construindo, junto com os Coletivos com os quais trabalhamos,
possíveis no sentido do que nos traz Djamila Ribeiro[12] quando diz, a propósito
do que para nós é o direito à participação: “O falar não se restringe ao ato de
emitir palavras, mas de poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a
historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da
hierarquia social.”

E se como diz Antônio Severino[13], “o reencantamento do mundo e da
aprendizagem precisa de uma redescoberta da poesia. Para educar a
sensibilidade, a inteligência, a imaginação. Um novo olhar, uma nova escuta
poética”, façamos dessa V Escola de Formação Política para as Juventudes o
palco onde se desenhem outros gestos, ações, onde se originem outros enredos
para a infância e as juventudes, a partir das ferramentas que temos para esse
arado: a formação política e poética e a certeza de que existe um bo(o)m nas
periferias — que é preciso cultivar, deixar florescer, pra poder conhecer! 
 



Não tenho tempo de esmorecer 
Nada de fracasso ou coisa que o valha

Nos dias de luto
Eu luto

Ubuntu
Esse é meu culto.

Com a coragem, de Maya Angelou, afirmamos: nada na vida nos assusta! E no
diálogo com Cristiane Sobral [14] concluímos:

[10]Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/grande-fortaleza-
e-a-5-do-pais-de-maior-desigualdade-de-renda-1.3003175>;
<https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/apresentacao/>.

[11] NASCIMENTO, Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro: processo de um racismo
mascarado. 3ª ed. São Paulo: Perspectivas, 2016.

[12] RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte ( MG): Letramento, 2017.

[13] SEVERINO, Antônio. Educação e transdisciplinaridade: Crise e reencantamento da
aprendizagem. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.

[14] SOBRAL, Cristiane in Terra Negra.

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/grande-fortaleza-e-a-5-do-pais-de-maior-desigualdade-de-renda-1.3003175
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/apresentacao/
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