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A força da juventude mobilizada

Em meio à mobilização de estudantes ocupando escolas em todo o país projeto articulação realizou
o V Fórum, tendo como proposta de debate a criminalização da juventude
Desde o final de 2015 jovens de todo o país dão uma lição
de resistência em plena crise da democracia no Brasil.
As demandas são diversas e as carências também,
mas, dentre todas as exigências, uma chama a atenção: a luta por diálogo, que é respondida com
o apoio dos movimentos sociais e de diversos artistas, mas, sobretudo, com a repressão policial.
O movimento de ocupação nas escolas teve início no
final do ano passado em São Paulo, após o governador
do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB) anunciar o plano
de ‘reorganização escolar’, que iria acabar com mais de
90 instituições de ensino na capital. Esta ação gerou a
mobilização de estudantes em várias regiões do país,
em especial nos estados de Goiás e do Rio de Janeiro.
Em poucas semanas os jovens ocuparam dezenas de escolas da capital, chegando à máxima de 200 instituições ocupadas. E, de acordo
com informações da secretaria de educação do
Rio de Janeiro, no início de maio de 2016 mais
de 60 escolas já estavam ocupadas na cidade.
Eles falam muito e falam alto... Talvez por isto Alckmin
reconheceu, durante o discurso de repúdio às ocupações, que “há uma nítida ação política’. Contudo, o
governador enfatizou na época, que o espaço público não pertence a eles, aos que resistiam, e a ação
policial era clara quanto a isso. À exemplo disto, na
manhã do dia 21/05, a polícia do Rio de Janeiro realizou uma ação de desocupação da secretaria de educação, onde 20 jovens permaneciam, após reunião
com a o atual secretário de educação, Wagner Victer.
As mobilizações juvenis começaram cinco meses antes
do processo de impeachment, que acabou por retirar,
em 12 de abril, a presidente Dilma Rousseff do poder.

Com esta realidade, muitos movimentos sociais questionam a legitimidade do ato que afastou a líder eleita
por voto popular, classificando como golpe a ação de
impeachment com base em crime de responsabilidade.
Entre ocupações e desocupações é possível identificar que, talvez, esteja aí o diferencial da força
da juventude: essa rebeldia que impulsiona a mobilização, a disposição que fortalece a resistência.
De protagonista a criminalizado
No último dia 12/05 o projeto ArticulAção, gerido pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos
de Petrópolis (CDDH), realizou o V Fórum sobre a
Criminalização da Juventude, em que reuniu representantes de diversas instâncias para dialogar
sobre a temática central e questões transversais.
Política e educação são dois lados de uma só moeda. Pelo menos é essa a visão da palestrante Graziela Sereno, do Mecanismo de Combate à tortura
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj),

www.cddh.org.br

1

Maio de 2016

Edição 02

palestrante do evento que colocou o protagonismo
juvenil como um dos mais legítimos movimentos atuais e lamenta: “Esse espaço de formação política não
existe... A própria escola não fomenta a possibilidade
do aluno se ver como ator político na sociedade”.
Vivendo há dias em uma ocupação na Escola Paulo
Freire, no Rio de Janeiro, a militante e moradora da comunidade do Jacarezinho, Ana Paula Grecco, participou do evento e se colocou preocupada com a percepção do jovem sobre o local de ensino. “A escola deveria
ser o lugar onde você aprende que não é com o tráfico
que você combate o sistema, aliás, ele foi criado pelo
próprio sistema”. Mc Julião, companheiro de Ana, que
cantou ao lado do filho, Mc Papá, durante o Fórum falou sobre a experiência de vida na periferia e o trabalho
diário de lutar em conjunto. Em uma das letras, Julião
mandava o recado para o público: ‘ Eu quero solução,
mas sem união o sangue da favela derrama no chão’.
Na contramão das lutas estudantis está também a
atual política criminal, naturalizada na sociedade,que
tem como um dos alvos, justamente a juventude
sentido o ex-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), (em especial pobre, negra e moradora de periferias. Neste que tem como um dos alvos,
justamente a juventude (em especial pobre, negra e
moradora de periferias. Neste sentido o ex-coronel da
Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), ra de periferias. Neste que tem como um dos alvos, justamente
a juventude (em especial pobre, negra e moradora de

Expediente:

periferias. Neste sentido o ex-coronel da Polícia Militar
do Rio de Janeiro (PMERJ), Íbis Pereira, também presente no evento, é claro ao afirmar que ‘não querem
ver preto e pobre na faculdade’ e vai além quando
aborda o sistema prisional: “Estado Democrático de
Direito não encarcera por qualquer bobagem... Essas pessoas têm idade, faixa etária e cor. Se o poder punitivo está se manifestando desse jeito, é de
política criminal que a gente está falando. O poder
punitivo não atua de qualquer maneira, é histórico”.
E aqui vale lembrar a morte de 5 jovens baleados após a PM do Rio de Janeiro disparar
111 tiros contra o carro em que eles estavam.
De acordo com Íbis Pereira o projeto de extermínio é
uma realidade cruel, visto que o perfil da polícia é o mesmo. “A política criminal que a gente tem está fundada
no confronto bélico(...) É pobre matando pobre”, conta.

Jornalista Responsável: Juliana Oliveira (Mtb: 267555 RJ)

E-mail: divulgacao@cddh.org.br

www.facebook.com/projetoarticulacao
@CddhPetropolis
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O Informativo ArticulAção entrevista Jean Costa, educador popular e facilitador do coletivo de
musicalização e funk Handaiuê, que faz parte do Projeto ArticulAção.
Coletivo de Funk e Musicalização Handaiuê
Atualmente o Coletivo de Musicalização e Funk Handaiuê é composto por nove integrantes, entre eles educadores, monitores e jovens do Projeto ArticulAção que aprofundam o trabalho artístico-pedagógico do projeto.

IA:Qual é a origem e o significado da palavra Handaiuê?
JC: O nome Handaiuê é resultado de uma inflexão nas
palavras “handa” e “aiuê” que, em quimbundo ou
Kimbundu, língua pertencente ao tronco linguístico
Bantu (etnia africana que ofereceu as maiores contribuições lexicais ao português no Brasil e que, dentre as
etnias que tiveram homens e mulheres sequestrados
para servir de mão de obra escrava, maior influência
exerceu em nossa cultura) significa respectivamente:
“ a começar de” e “um grito de aflição”. Portanto: “ a
começar de um grito de aflição”. Este nome faz menção às mazelas e sofrimentos aos quais foi acometida
a população negra no nosso país, desde o período da
escravidão até os dias atuais, com a criminalização
da juventude pobre e violência nas favelas e bairros
periféricos. Adotar o termo como nome do coletivo
é uma forma de afirmar que o trabalho realizado é
pautado, politicamente, na e a partir da realidade
da juventude pobre, e em sua grande maioria negra.

no ritmo funk, passa a ganhar outra roupagem, com
a ampliação de influências rítmicas, incorporação de
outros ritmos afrodescendentes, de pesquisas e estudos sobre a história e cultura funk, e da afirmação
deste ritmo como de influência afrodescendente e
como bem cultural imaterial. A partir destes estudos
o grupo pretende dar ênfase ao aspecto de resistência presente na estética desses ritmos e culturas, afirmando o compromisso com a transformação social.

IA: Quando e como começou o coletivo?
JC: O coletivo começa a partir de oficinas de funk e construção de instrumentos musicais, iniciadas em 2011
com os jovens do Florescer. A ideia dessas oficinas surgiu por uma necessidade de se apropriar de uma linguagem artística que nos permitisse dialogar com os jovens
das periferias da cidade - até então a única linguagem
que possuíamos era a do canto coral. Este trabalho foi
interrompido em 2013, por falta de um educador que
pudesse estar à frente da proposta. Em 2014 o trabalho é retomado, muito por uma exigência dos jovens.
A partir deste momento, eu assumi a posição de facilitador e o que eram apenas oficinas de construção
de instrumentos musicais e musicalização com foco
www.cddh.org.br
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IA: Como aconteceu o processo de pesquisa para
a escolha deste nome?
JC: A pesquisa foi iniciada com os estudos sobre a
história do funk, em que foi possível constatar a força
do funk como um ritmo de resistência às opressões
sociais sofridas pela população negra, tanto na origem
norte americana, com o movimento black power e as
lutas pelos direitos civis encabeçada pela população
afrodescendente norte americana, quanto na vertente
brasileira, com os conteúdos de denúncia presentes
nas letras e a estética original e contestadora. A partir daí nos aprofundamos mais nas pesquisas sobre à
origem comum nestes dois países, que deram vida ao
ritmo e passamos a estudar a história da população
afrodescendente no Brasil e nos Estados Unidos, desde a escravidão negra aos reflexos desta em ambos os
países nos dias de hoje. Diante disto mergulhamos na
pesquisa específica sobre os cantos de trabalhos dos
escravos de origem Bantu na região de Diamantina,
em Minas Gerais: os chamados Vissungos. Foi neste
momento em que tivemos contato com o dicionário
de Quimbundo, de onde saiu o nome do coletivo.

JC: Um dos objetivos principais deste coletivo é poder
utilizar as apresentações artísticas como forma de
construir espaços de diálogo com outros jovens e,
por meio destes, promover debates sobre temáticas relacionadas a direitos humanos. O formato
pocket show, acreditamos, é um dentre tantos outros formatos possíveis para se conseguir isto. Optamos por esta abordagem por ser mais curta que um
show e podermos focar em temáticas específicas
em cada apresentação, garantindo espaços de debates ou intervenções após ou durante as mesmas.
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IA: O mesmo processo de pesquisa ocorreu com a construção dos instrumentos musicais utilizados para fazer o som? Como é feita
a escolha e adaptação das matérias-primas?
JC: Os instrumentos são construídos com materiais reutilizados, coletados pelos integrantes nas ruas e ferro velho. A escolha desses materiais se dá muito em
função da necessidade rítmica e estética que temos
ao trabalhar um determinado ritmo ou música. Isso
ocorre através de um processo de pesquisa sonora,
buscando timbres e sons com os materiais coletados.
A construção, propriamente dita, dos instrumentos
acontece depois deste processo de pesquisa, relacionada, então, muito à estética e funcionalidade.
IA: Atualmente os jovens estão em processo de
elaboração das apresentações, em formato de pocket show´s. Porquê foi escolhida esta abordagem?

Apresentação do Handaiuê noIV Fórum ArticulAção
‘ Fé e Política’
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“A ocupação do território é vista como algo gerador de raízes
e identidade: um grupo não pode ser compreendido sem o seu
território, no sentido de que a identidade sociocultural das pessoas está, invariavelmente, ligada aos atributos da paisagem.
... Ou seja, o sentimento de pertencimento à terra, à história, às
lutas, à identidade, às práticas, às vivências, aos rituais, entre
outros, se aglutinam formando uma conjuntura legitimadora
dos territórios vividos” (GORAYEB; MEIRELES. 2014)

Cartografia
Social

Conforme definição de Henri Ascerald (2011) os mapas
foram criados, originalmente, com o objetivo de legitimar as
conquistas territoriais, uma forma de definir o Estado como
uma entidade espacial. Neles eram demarcadas a partir
de informações técnicas, as áreas que, ‘de fato, existiam’.
No Brasil o conceito surgiu no final da década de 1990
com o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, coordenado pelo professor Alfredo Wagner.
Nesta perspectiva, em entrevista concedida em 2014 ao
site Geodireito, os professores Adryane Gorayeb e Jeovah
Meireles, do Laboratório de Geoprocessamento (Labocart), da Universidade Federal do Ceará (UFC) definem
Cartografia social como “um ramo da ciência cartográfica que trabalha, de forma crítica e participativa, com a
demarcação e a caracterização espacial de territórios em
disputa, de grande interesse socioambiental, econômico e cultural, com vínculos ancestrais e simbólicos.”
O
movimento
de
cartografia
social,
surgiu para lutar contra a invisibilidade, visando colocar a população como protagonista do processo de
mapeamento de localidades. Com isto, áreas nunca
antes consideradas tornam-se ‘locais’ e, sobretudo,
não mais representados por marcações técnicas (feitas para não serem compreendidas), mas trazem agora
as referências que possuem para os que ali habitam.

As publicações do projeto são oferecidas durante os eventos

Foi com base nesta metodologia que a equipe de educadores populares do ArticulAção concentrou o primeiro
ano de trabalho do projeto e se aprofunda neste segundo momento, buscando ampliar os olhares e vozes
da juventude moradora das periferias de Petrópolis,
sobre a região onde vivem e constroem seus afetos e
a relação dessa região, em um contexto mais amplo.
Em outubro de 2015 o ArticulAção lançou a primeira parte
da pesquisa realizada nas comunidades Alto Independência, Madame Machado e Caxambú, todas zonas periféricas
da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.
Em 2016 os jovens que participam do projeto colocam em
prática todo o trabalho desenvolvido até então e fazem
valer não apenas a proposta do mapeamento participativo, mas a essência próprio conceito que levou à metodologia, que é o sentimento de pertencimento e as raízes
simbólicas que ligam os habitantes à terra que ocupam.

Conheça:

Coletivo de Cinema e Direitos Humanos- CINEDH
O CINEDH teve início em 2013 e hoje conta com 7 integrantes mobilizados em contribuir para a memória
de diversas lutas sociais, a partir do olhar do jovem.

Coletivo Coro Nheengarecoporanga
Este coletivo teve início em 2011 e hoje possui 23 jovens,
que integram o grupo vocal disposto a realizar intervenções artístico- militantes, em nome dos direitos humanos.

Coletivo de Educação Ambiental e Práticas Agroecológicas EAPA
O EAPA foi criado em 2014 e é o coletivo responsável
pela realização de diversas atividades teóricas e práticas,
que têm o objetivo de estimular o desenvolvimento de
uma relação com a natureza, que possibilite ações como
a construção de quintais agroecológicos, por exemplo.
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No CDDH
Conheça: O CDDH é uma organização da sociedade civil, fundada em 1979 e presidida por Leonardo Boff. Atuando a partir da perspectiva da denúncia e pela garantia dos direitos humanos nas sociedades, a instituição hoje é responsável pela gestão de cinco projetos institucionais, entre eles o ArticulAção.

Resquícios
da ditadura

Ainda que alguns desavisados questionem, ‘este
tema não só é atual, como se atualiza sempre que
um camburão sobe a favela’. Foi com esta frase
que Jean Costa, Coordenador de Projetos do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis
(CDDH) iniciou as falas da última edição do ‘Diálogos CDDH, que abordou o papel das comissões
da verdade no Brasil no dia 19/05, em Petrópolis.
Tendo como proposta a construção coletiva e pedagógica do conhecimento, o evento realizado pelo CDDH,
promoveu o diálogo iniciado entre o representante do
Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNMRJ), o jornalista João Costa, e o sociólogo e historiador, presidente da Comissão Municipal da Verdade de
Petrópolis, Eduardo Stotz. Também eram aguardadas
as presenças de Nandine Borges, ex-presidente da
Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEVRio) e Victória Grabois, presidente do GTNM-RJ, que
não puderam comparecer, mas justificaram a ausência.

em 2015, no apagar das luzes da estadual, e afirma que ela já está rendendo frutos para a luta, tais
como a adesão da Semana da Memória, Verdade
e Justiça no calendário de eventos oficial da cidade e o alcance, ainda que indireto, de aproximadamente 5 mil pessoas, na primeira edição.
“A comissão foi instituída para averiguar crimes
e também esclarecer para a população não só
sobre eles, mas sobre os processos, as instituições que geraram esses crimes. A perspectiva é histórica, porque ela é política”, revelou.
Neste sentido, o representante do GTNMRJ lamentou
as atuais propostas de modificação no âmbito da cultura, desde que Michel Temer assumiu a Presidência
da República de forma interina em 12 de maio de 2016.
“ É o nervo central da cultura que transforma as relações de produção, faz com que o movimento sindical
reduza a exploração do capital... O controle da construção do pensamento mata muito mais do que uma
classe social. Mata o ânimo do poder deliberativo. Por
isso chamamos de violência simbólica o golpe que
está instituído hoje no Estado Brasileiro”, pontou João
Costa. O coordenador de Projeto do CDDH, Jean Costa
foi ainda mais enfático no que consiste à necessidade
de reconstruir posicionamentos constantemente, diante da realidade em mudança diária. “Depois do que
foi dito aqui hoje, quem tiver juízo não irá dormir...
Acesse:
Essa é uma discussão que precisa ser debatida em
toda sociedade, seja ela engajada ou não.”, finalizou.
www.facebook.com/projetoarticulacao

Na ocasião João citou, ainda, a importância da parceria estabelecida há anos com o CDDH, que rendeu,
inclusive, a campanha de mobilização pela desapropriação da Casa da Morte em Petrópolis, iniciada em
2010, com o objetivo de construir no local um lugar
de memória que seja gerido pela sociedade. Para www.facebook.com/cddhpetropolis
o jornalista, a criação da CNV nada mais foi do que
uma resposta às condenações feitas pela Corte Inte- @CddhPetropolis
ramericana de Direitos Humanos, e hoje é necessário
que haja um redimensionamento das comissões.
Eduardo Stotz, presidente da CMV de Petrópolis,
considera
uma
conquista
a
criação
da
comissão
municipal,

Diálogos CDDH sobre o papel das Comissões da Verdade
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