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RESUMO 
 
Este estudo analisa as práticas educativas das ações do 
Movimento Pela Paz na Periferia (MP3) ao denunciam 
processo brutal de exclusão social, de opressão e de violências 
nas comunidades da periferia. Os jovens ressignificam a 
periferia como espaço de cidadania pela implantação de ações 
educativas e de políticas públicas como experiências concretas 
de emancipação social pela garantia dos direitos sociais. A 
juventude da periferia rompe com a lógica invisibilidade ao 
cultivar a cultura de paz e a cidadania ativa que se contrapõe 
ao projeto hegemônico excludente. Essas análises se 
referenciam nos estudos Freire (1981), Santos (2007), 
Guimarães (2005) entre outros. 
      
Palavras-chave: Juventudes da Periferia. Educação de Paz. 
Emancipação. 
 

 
ABSTRACT 
 
This study analyzes the educational practices of the Movement 
for Peace's actions in the Periphery (MP3) to denounce brutal 
process of social exclusion, oppression and violence in the 
peripheral communities. Young people resignify the periphery 
as an area of citizenship for the implementation of educational 
and public policies as concrete experiences of social 
emancipation for the guarantee of social rights. The youth of the 
periphery breaks with the logic invisibility to cultivate the culture 
of peace and active citizenship which is opposed to the 
exclusionary hegemonic project. These analyzes are referred to 
in studies Freire (1981), Santos (2007), Guimarães (2005) 
among others. 
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1 JUVENTUDES DA PERIFERIA E AÇÕES EDUCATIVAS: concepções, lutas e direitos 

sociais 

 

A periferia que se levanta esperançosa, impacientemente paciente, desveladora 

das multifaces da opressão, da sinfonia utópica de liberdade, que nos guetos urbanos se fez 

paz, pedagogia, participação popular, periferia (SILVA, 2014). Essa citação anuncia não 

apenas uma outra periferia, mas também sinaliza para uma outra juventude na construção 

de outros saberes e de outras formas de intervenção social.  As juventudes5 vêm sendo 

estudadas sobre diversas perspectivas, com enfoques que priorizam determinados tempos 

juvenis, dimensões temáticas, culturais e processos vivenciados em contextos locais e em 

escala global.  

Essas investigações traçam percursos e análises para compreender o papel 

deste segmento populacional no processo de transformação ou manutenção da sociedade. 

“[...] É próprio da modernidade o interesse pela juventude, mas é principalmente nas últimas 

décadas que vem se consolidando a atenção de distintos públicos nessa faixa etária” 

(ABRAMOVAY e CASTRO, 2006). Desse modo, situamo-nos na perspectiva que procura 

compreender as juventudes das classes populares como uma construção social que envolve 

quatro dimensões: como participantes ativas dos processos decisórios das questões 

singulares que envolvem suas realidades, ou seja, como sujeito político; como contingente 

demográfico, em que a faixa etária é um compositor imprescindível da identidade juvenil; 

como sujeitos de direitos sociais, que demandam ações efetivas do Estado no acesso às 

políticas sociais.  

Assumimos a concepção de juventudes no plural como possibilidade que 

fundamenta as diferenças e desigualdades que vivenciam as juventudes da periferia. Nesse 

sentido, assumimos e dialogamos com a concepção de juventudes que se articula em torno 

da condição e situação juvenil defendida nos estudos de Abramo (2008, p. 42), ao ressaltar: 

 

 [...] Tal tensão pode ser resolvida, como sugerem, entre outros autores, Abad 
(2003) e Sposito (2003), pela distinção entre condição (modo como a sociedade 
constitui e atribui significado a esse momento do ciclo da vida, que alcança uma 
abrangência social maior, referida a dimensão histórica geracional) e situação que 
revela o modo como tal condição é vivida a partir dos diversos recortes referidos às 
diferenças sociais – classe, gênero e etnia etc.  

                                                           
5
 Certamente, a diferença entre “condição juvenil” e “situação juvenil” permanece, mas as questões 
colocadas agora são outras. Se há tempos todos começavam seus textos a respeito do tema da 
juventude citando Bourdieu, alertando para o fato de que a “juventude” podia esconder uma 
situação de classe, hoje, o alerta é o de que precisamos falar de juventudes, no plural, e não de 
juventude, no singular, para não esquecer as diferenças e desigualdades que atravessam esta 
condição (ABRAMO, 2008).   
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Essa concepção imprime a necessidade de falar de juventudes no plural, ao 

invés de juventude no singular, rompendo com as visões que separam condição e situação 

juvenil, como analisa Sposito (2009, p. 43), fundamentando-se em outros teóricos:  

 

[...] se o risco da abstração homogeneizadora da categoria ocorre, no limite oposto a 
fragmentação e a aposta radical da análise apenas nas diferenças, que sejam elas 
diversidades ou desigualdades implodem a condição juvenil em tempos e espaços 
socialmente construídos. E acrescenta, essa negação de elementos comuns incide 
sobre uma discussão mais densa que a produção discente ainda não realizou sobre 
o ciclo da vida e seus momentos e a importância da idade como categoria 
estruturante da vida social. (DEBERT, 1999; ATTIAS DONFUT, 1996; DUBET, 1996 
apud SPOSITO, 2009, p. 43).  

 

Considerando essas concepções que imprimem os debates das próprias 

juventudes nas lutas dos movimentos juvenis por participação direta na esfera pública 

como espaços mediadores da relação entre estado e sociedade civil, como conselhos de 

direitos, fóruns, conferências temáticas, entre outros. Esse grau de importância tem sido 

forte em razão dos intensos processos de mobilizações e intervenções das próprias 

juventudes na luta por direitos sociais e por reconhecimento identitário na sociedade. 

Portanto, não se trata apenas de reconhecer os jovens como sujeitos de direitos, 

antes, porém, é preciso que exista de fato, as condições materiais que condicionam e geram 

direitos. Assim, é necessário traduzir as intencionalidades em materialidade, assegurando a 

instituição dos alicerces que promovam o reconhecimento identitário pela garantia e 

efetivação de direitos. Considerando essa perspectiva, a participação protagonizada pelas 

juventudes das classes populares tem se constituído em um marco histórico, social e 

cultural nos processos de luta por políticas públicas, sobretudo nas periferias das grandes 

cidades ao exigir o direito de pertencimento à cidade.   

A partir desta realidade a periferia passa, então, a ser o lugar central das lutas 

juvenis por melhores condições de vida, rearticulando as condições sociais na promoção da 

educação de paz em suas comunidades. Esse contexto nos conduziu para os estudos 

sobre: Juventudes da Periferia e Educação de Paz: ações educativas do Movimento 

Pela Paz na Periferia (MP3) no processo de implantação de políticas públicas em 

Teresina. As juventudes da periferia têm desenvolvido ações educativas, notadamente, pelo 

Movimento Pela Paz na Periferia (MP3) que em parceria com o Estado articulam ações que 

promovem educação de paz, ou seja, vivenciam experiências concretas de emancipação 

social das juventudes a partir da implantação de políticas públicas. Vários estudos analisam 

essa nova realidade como se pode verificar nas produções de Abel (2009), Abramo (2003), 

Abramovay e Castro (2008), Bomfim (2006), Carrano e Sposito (2003), Dayrell (2002), 

Freitas e Papa (2008), Novaes (2009), Silva (2009), Sposito (2003, 2009).  
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2 EDUCAÇÃO DE PAZ E AS MARCAS DO MP3: resistência, insurgência e emancipação 

social 

 

A educação, tradicionalmente, esteve intrinsecamente correlacionada com as 

juventudes, sobretudo, aquelas originárias das classes populares. Para essas juventudes, a 

educação tem um papel fundamental na construção da virtude e da cidadania juvenil. Nesse 

sentido, a escola tem se revelado não apenas em uma escola tecnicista, como projetada 

pela classe dominante, mas uma escola em que habita potenciais de emancipação. 

Contudo, essa escola não se explica por ela mesma, mas pela sua relação com a 

sociedade, com a economia, com a cultura e com a política.  

Essa compressão se deve, em grande parte, ao intenso processo de luta por 

educação pública, gratuita, laica e de qualidade no Brasil pelos setores populares. Esse 

processo histórico tem revertido a lógica do modelo de escola pensada para os jovens, sem 

nenhum nível de proposição dos mesmos sobre a escola que desejam. Essa situação tem 

grande incidência sobre o acesso e a permanência dos jovens na escola, como revela os 

estudos que analisam a situação educacional do jovem no Brasil realizado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (2009, p. 91):  

 

[...] Em linhas gerais, pôde-se concluir que o incipiente nível de escolaridade dos 
jovens brasileiros resultou, em grande medida, das insuficientes condições de 
acesso e permanência à educação infantil e ao ensino fundamental, que resultam 
em sucessivas reprovações e evasão escolar, temporária ou definitiva. Com isso, 
parcela considerável das crianças ingressa na juventude com elevada defasagem 
educacional, tanto do ponto de vista quantitativo quanto em termos qualitativos.  

 

Essa realidade representava a falência de um arranjo educacional que separa 

educação escolar do mundo da vida. Tal realidade se alarga pela constatação dos limites 

impostos ao processo de democratização da escola, marcadamente pelos resquícios do 

ensino colonial, patriarcal e mercantilista materializado pelo tecnicismo e pelo racionalismo 

do século XVIII. Sob este arranjo educativo, restavam às camadas populares a escola 

profissionalizante e para as classes dominantes a formação para virtude e valores. A escola 

é um lugar de privilégio. Enquanto os primeiros têm de trabalhar e estudar, os segundos 

podem com tranquilidade exercer o direito à vida estudantil.  

Essa realidade marcava a crise educacional que nasce com o modelo de escola 

gestado com o projeto de modernidade. Em discurso sobre a ciência e a crise do paradigma 

dominante, quando perguntava sobre o caráter do conhecimento hegemônico, Santos 

(1995, p. 8) afirmava:  
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[...] Estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas relações entre 
ciência e virtude, pelo valor do conhecimento dito ordinário ou vulgar que nós, 
sujeitos individuais ou coletivos criamos e usamos para dar sentido às nossas 
práticas e que a ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso; e temos 
finalmente que perguntar pelo papel de todo conhecimento científico acumulado no 
enriquecimento ou no empobrecimento prático de nossas vidas, ou seja, pelo 
contributo positivo ou negativo da ciência para nossa felicidade.  

 

Esse autor enfatiza a necessidade de superação das monoculturas do saber 

científico, do tempo linear, da naturalização das diferenças, da escola dominante, centrada 

hoje no universalismo e na globalização, além da produtividade mercantil. (SANTOS, 2007, 

p. 9). Certamente, ao nos referirmos sobre o processo de descolonização da educação e de 

seus potenciais de transformação, seremos obrigados a nos reportar ao papel dos jovens no 

espaço da escola pública. Esses movimentos juvenis, ao mesmo tempo em que lutam por 

uma educação de qualidade, reconhecem a ausência de um projeto de emancipação da 

escola e a sua relação com o mundo da vida, como afirma Sposito (2008, p. 87):  

 

[...] Enfim, há um paradoxo já no início da expansão recente do acesso à escola sob 
o ponto de vista dos jovens: de um lado o forte reconhecimento de que a 
escolaridade é fundamental e, ao mesmo tempo, a ausência de sentido imediato 
para essa escola. Ocorre uma espécie de dialética entre o sentido possível do 
projeto escolar que se volta para o futuro e a ausência de sentido do tempo escolar 
presente.  

 

Maria do Vale (2001, p. 20) destaca que: “[...] a escola pública popular que 

buscamos, será fruto dos movimentos organizados da sociedade civil, dos esforços e das 

lutas de resistência empreendidas pelas camadas populares [...]”. A juventude sabe a escola 

que tem, mas ainda tem dúvidas sobre a escola que precisa, a única certeza nesse tema é 

de que estudar é algo do qual não se pode abrir mão, mas que os caminhos para sua 

construção passam necessariamente pela intervenção dos setores populares em sua 

concretização. Essas assertivas são confirmadas anteriormente nos estudos de Silva, 

quando analisa, o caso das juventudes piauienses:  

 

[...] A maioria dos jovens piauienses entrevistados na I Conferência Estadual da 
Juventude apontam seus desejos e preocupações com os eixos EDUCAÇÃO e 
TRABALHO. Quando perguntados sobre as melhores coisas de ser jovem eles/elas 
apontam: PODER ESTUDAR. Assuntos que mais interessam atualmente, eles/as 
afirmam a EDUCAÇÃO. (SILVA, 2009, p. 28). 

 

A partir dessa leitura, consideramos que as ações desenvolvidas no Movimento 

Pela Paz na Periferia (MP3) articulam instrução para formação profissional e educação para 

a construção da cidadania juvenil. Segundo Manacorda (1970, p. 285), o novo princípio 

educativo em Gramsci se evidencia pela:  
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[...] formação para a capacidade de agir ao mesmo tempo intelectualmente e 
manualmente (isto é, no mundo contemporâneo, tecnicamente, industrialmente), em 
uma organização educativa unitária, vinculadas às instituições produtivas e culturais 
da sociedade adulta. Assim, o princípio educativo que sustentava as escolas 
elementares era o conceito de trabalho, que não pode ser realizado em toda sua 
potência de expansão e de produtividade sem um conhecimento exato da realidade 
das leis naturais e sem uma ordem legal que regule organicamente a vida dos 
homens.  

 

Ao fazer essa análise, o autor retoma seu pensamento articulando uma distinção 

entre instrução e educação, ou seja, “certo” (para a instrução) e “verdadeiro” (para a 

educação). Nesse sentido, a proposta apresentada no âmbito do MP3 exige intervenção 

direta do Estado, e, como parte deste, o movimento articula os sentidos que se aproximam 

de um novo contrato social. Desse modo, a Educação de Paz da Periferia origina-se desse 

processo educativo que articula movimento dialético intelectual entre o pensamento e a 

ação para transformação da realidade vivenciada pelos jovens da periferia, sendo três 

aspectos importantes: primeiro, que essas perspectivas educativas nascem dos 

movimentos sociais, ou seja, dos sujeitos coletivos que se situam nas classes populares; 

segundo, que esses movimentos surgem em decorrência dos profundos níveis de 

desigualdades e de miséria social que vivenciam os jovens da periferia; terceiro, que estas 

concepções de educação têm promovido profundas mudanças na sociedade a partir de 

suas experiências locais.  

A paz defendida pelo MP3 passa necessariamente pelo questionamento, 

problematização e enfrentamento às situações sociais que geram diferentes tipos de 

violências. Por isso, a educação de paz da periferia se processa como uma educação 

potencialmente transformadora da comunidade para ações democráticas e de justiça social. 

Essa concepção de educação está expressa no pensamento de Freire (2000, p. 42), ao 

falar:  

 

[...] Da educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a serviço da 
decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica nele, quanto a serviço da 
imobilização, da permanência possível das estruturas injustas, da acomodação dos 
seres à realidade tida como intocável. Por isso, falo da educação ou da formação. 
Nunca do puro treinamento. Por isso, não só falo e defendo, mas vivo uma prática 
educativa radical, estimuladora da curiosidade crítica, à procura sempre da ou das 
raízes de ser dos fatos. 

 

Ao contrário da concepção de educação para o controle e tutela dos jovens, 

nosso estudo revela uma escola popular na periferia de Teresina projetada intelectualmente 

e tecnicamente pelos próprios jovens da periferia. Esses sujeitos souberam mudar seu 

próprio fazer pedagógico enquanto transformavam a sociedade e a concepção de mundo ao 

seu redor. Nesse itinerário as classes populares ao tempo que lutam por educação e direitos 
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sociais vão constituindo-se como sujeitos educadores de si mesmos e da sociedade. É a 

partir desse contexto, que surge a necessidade de um novo tipo de escola, revelando seu 

potencial para a descolonização do conhecimento dominante. O MP3 apostou na cultura 

juvenil através da cultura hip hop, da inclusão digital, com o advento das novas tecnologias, 

e do trabalho de base por meio do Cineperiferia nas comunidades, vilas e favelas de 

Teresina para construção de sua concepção de educação não escolar e unitária. Essas 

ações educativas emergiam a partir da necessidade de sobrevivência e de enfrentamento às 

condições de desigualdades sociais produzidas pelo modelo excludente de sociedade, como 

afirma Lefebvre (1973) apud Sposito, ao analisar:  

 

[...] Um importante sociólogo e filósofo, Henri Lefebvre, inspirado em Marx, afirmava 
que a reprodução das relações sociais não é apenas repetição – reprodução – mas 
produção de novas contradições e, portanto, produção de novas relações [...]. No 
âmbito da dinâmica social, os mecanismos de reprodução das relações sociais 
fazem aparecer novas formas de reprodução das desigualdades, mas, também, 
novas possibilidades de superação dessas mesmas desigualdades. (LEFEBVRE 
apud SPOSITO, 1991, p. 74).  

 

2.1 Educação Não Escolar e Unitária: ampliando o Estado para a Educação de Paz da 

Periferia  

 

É indiscutível o papel da educação popular defendida por Paulo Freire no 

processo de organização e luta dos movimentos sociais e dos setores excluídos e 

marginalizados. É sobre esse enredo que se inicia o processo de organização social do 

Movimento Pela Paz na Periferia, notadamente pela defesa dos jovens em situação de risco 

pessoal e social, condição que implicava na vida dos próprios organizadores do movimento.  

Isso era reflexo do acelerado processo de desigualdades sociais e dos altos índices de 

violência envolvendo os jovens. Todos esses fatores se agravavam pelo total abandono de 

suas comunidades pelo Estado, na efetivação de políticas públicas e de direitos sociais. 

Como afirma Medeiros (2013, p. 15):  

 

[...] Assim, é possível inferir que nesse contexto de grandes problemas sociais, os 
quais denunciam as crises habitacionais com fortes traços segregativos e 
excludentes das populações pobres, há uma exacerbação dos conflitos que por 
extensão afetam significativamente as relações sociais, familiares e 
comportamentais, sobretudo dos jovens, que em razão desses fatores possam 
acabar, muitas vezes, envolvendo-se com práticas de violências.  

 

Nesse sentido, nossa perspectiva de educação de paz da periferia parte da 

compreensão que a sociedade civil organizada vem contribuindo para ampliação do Estado 

para o campo da educação não escolar. Dessa forma, a educação de paz da periferia se 

caracteriza pela relação de parceria entre movimento juvenil e o Estado. A prática educativa 
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destes sujeitos está situada como educação não escolar, ao invés de educação não formal. 

Portanto, os atores/sujeitos envolvidos nos processos de aprendizagem articulam o universo 

de saberes disponíveis, passados e presente, o esforço de pensar/elaborar/reelaborar sobre 

a realidade em que vivem. Assim, preferimos situar a concepção de educação de paz da 

periferia nas teses de educação não escolar defendida por Sposito (2008), que envolve um 

conjunto de programas e ações educativas a partir da parceria entre poder público e 

organismos da sociedade civil, ao dizer:  

 

[...] O outro aspecto da questão reside na crescente oferta para esses mesmos 
jovens de classes populares de formas de educação não-escolar; tradicionalmente 
consideradas como educação não-formal

6
. A partir de matrizes conceituais e 

ideológicas diversificadas, são propostos caminhos educativos para esses jovens, 
além da frequência à escola. Adoto, provisoriamente, a designação „não-escolar‟ 
porque muitas das propostas são fortemente estruturadas, com bases institucionais 
sólidas, distantes do que poderia ser consagrado tradicionalmente como o campo do 
não-formal. (SPOSITO, 2008, p. 87).  

 

Medeiros (2010, p. 89) destaca que as parcerias no âmbito das políticas sociais 

são comunicadas como uma inovação, em termos de gestão democrática, cujo mérito 

estaria relacionado à participação direta de setores da sociedade na realização das ações 

estatais. Dessa forma, situamo-nos sobre o princípio educativo em Gramsci de educação 

unitária. Mas, precisamente, da concepção de escola unitária (especialista+político), 

diferente da educação escolar, que prioriza a primeira especialidade. A educação de paz da 

periferia é emancipatória, pois propõe a libertação dos jovens pobres da periferia, ao tempo 

que lutam pela transformação da sociedade. Ao mesmo tempo, afirma-se pela 

descolonialidade do poder e do saber. Os jovens não modificam apenas seu território dos 

processos que estigmatizam a juventude pobre, preta e da periferia, mas emancipam-se do 

modelo de educação única, verdadeira e eurocêntrica. 

Para aprofundar as marcas da educação, também buscamos ouvir os jovens que 

fazem cursos no MP3. Para isso, realizamos, durante a pesquisa, uma oficina de grafite com 

os jovens da segunda geração7 do MP3. Escolhemos a arte do grafite como forma de 

resgatar um dos elementos da cultura hip hop que foi base de criação do movimento. 

                                                           
6
 A expressão “não formal” é limitada e inadequada para designar essas modalidades diversas de 
oferta educativa para além do sistema escolar. Muitas dessas práticas são formais porque envolvem 
conteúdos, planejamentos e, também, institucionalizadas. Embora a tradição prevaleça no uso do 
termo, concordo com a excelente análise realizada por Brougère e Bezille (2007) que preferem 
trabalhar com a ideia de que o processo educativo assume formas diversas. Assim, a forma escolar 
seria uma forma educativa dentre outras, caracterizada pelo grau mais elevado de 
institucionalidade.   

7
 As definições de gerações definidas nesse estudo, compõe a identificação do perfil dos jovens do 
MP3. Desse modo, a primeira geração é composta pelos coordenadores do MP3, enquanto que a 
segunda geração é composta pelos jovens que estão integrando os cursos de qualificação 
profissional ofertado pelo movimento. 



9 
 
 

                  

Escolhemos os jovens que passaram no vestibular da Faculdade Santo Agostinho (FSA). 

Recorremos à arte para capturar os sentidos atribuídos pelos jovens sobre a importância do 

MP3 em suas vidas e sobre qual concepção de educação, para isso, distribuímos cadernos-

diários para que escrevessem os sentidos educativos do MP3 em suas vidas durante a 

oficina: 

 

[...] Tinha um pré-vestibular chamado Zumbi dos Palmares no MP3, eu fiz em 2007 
[...] Graças a Deus eu passei. Quando eu vi meu nome na relação de aprovados, eu 
não acreditei, na UESPI, eu fiquei sem acreditar. Meu Deus não pode ser! Eu passar 
no vestibular, já tinha tentando outras vezes, não tinha conseguido. E aí foi assim, 
eu acho que foi a maior alegria que eu já senti na minha vida, desligava um 
computador, ligava outro, conferia o número da identidade, o nome completo. Aí dei 
a notícia para o Junior. Ele ficou muito feliz, porque ele me incentivou muito a 
estudar, a continuar.

8
 (Educadora Flor de Ipê. Entrevista, 2013, grifos nossos). 

 

Esses relatos marcam a singularidade com que os jovens compreendem e 

identificam a prática educativa do MP3 como força insurgente para implantação da 

educação para paz. Essa prática educativa estimula valores e virtudes que possibilitam um 

reencontro com a educação escolar como instrumento fundamental no processo de 

emancipação social e de justiça social. E acrescentam: 

 

Quadro 1: Oficina de Grafite sobre a prática educativa do MP3 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
   Flor de Ipê é uma jovem da comunidade Salobro, zona rural de Teresina. Conheceu o MP3 em 

uma das visitas que o movimento fez em sua comunidade, começou fazendo o curso de 
informática básica. 

MP3 em minha vida significa uma escola da vida onde se ensina desde o básico, 
como gestões de educação: bom dia, boa tarde, obrigada, desculpa, com licença, até o 
mais avançado como lutar por aquilo que quer, pensar sempre positivo, não ter 
medo de falar aquilo que não acha certo, ficar mais atento às pessoas que criticam 
você, não são para querer seu mal ou humilhá-lo e sim é o que quer vê o melhor O de 
você. (Curso de Serviço Social). (Transcrição na Integra, grifos meus). 

Ao chegar no MP3, pensei que viesse apenas fazer mais um curso de 
aperfeiçoamento, mas descobri aqui um movimento que aos poucos nos leva a refletir 
e ver o real sentido da palavra “Família MP3”. O MP3 tem contribuído muito no 
sentido de melhorar meu currículo profissional, pois nele estou adquirindo 
experiência como educadora social. Vejo no MP3 mais uma porta a ser aberta para 
meu futuro como profissional e educadora, [...] e o MP3 nos capacita com seus 
cursos e nos ensina a incluir e a ser incluídos nessa sociedade vendada, que não 
quer ver o que está a sua frente. Hoje sou feliz em dizer que sou da família MP3. 
(Curso de Pedagogia pela UESPI). (Transcrição na Integra, grifos meus). 
 

Estou no MP3 há um ano e quatro meses. Entrei na instituição como bolsista da 
metarreciclagem, depois, coordenei o projeto lixo eletrônico, participei da organização 
do prédio, da instalação das estações digitais do Piauí e atualmente estou no projeto de 
parceria do MP3 com a Houston consertando calhas. O sentimento educativo que 
consegui aqui foi o fato que aprendi tudo o que queria e o MP3 propicia para os 

jovens da periferia. (Curso de Serviço Social). (Transcrição na Integra, grifos meus). 
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O primeiro fato que nos chama atenção nos relatos dos jovens e dos educadores 

é a importância que o MP3 vem assumido como prioridade em sua missão na formação dos 

jovens, para que continuem seus estudos na educação formal. Ao mesmo tempo, sabem 

que não são únicas fontes formativas ou produtoras de conhecimentos únicos e verdadeiros. 

Com essa atitude, o movimento reconhece que precisa haver um diálogo entre educação 

escolar e educação não escolar como forças de educação de paz em uma relação mútua 

dessas formas de educação.  

O segundo fato que observamos é o nível de compreensão que jovens e 

educadores têm sobre a prática educativa do MP3, quando dizem: o MP3 é uma “[...] escola 

da vida [...]”; “[...] ensino básico [...]” correlacionado a atitudes básicas de educação, como: 

bom dia, boa tarde; ao “[...] ensino avançado [...]”, fazendo relação com uma postura crítica 

na sociedade excludente como “[...] lutar por aquilo que se quer [...]”, “[...] não ter medo 

de falar aquilo que não acha certo [...]”. Essa postura exige autoestima e determinação 

quando diz: “[...] pensar sempre positivo [...]”. Essas afirmações dos jovens revelam que 

os movimentos juvenis são capazes de produzir uma forma de conhecimento para formação 

humana que é inseparável da produção mais básica de sua existência, das lutas sociais, do 

direito à educação, do direito ao trabalho, da construção de uma vida de justiça social. 

Assim, as ações educativas do MP3 e as políticas públicas são estímulos 

materiais para mobilização dos jovens na luta contra as formas de degradação juvenil que 

se impõe dentro de suas comunidades, a paz que buscam implica no seu próprio fazer. Para 

isso, apoiamo-nos na concepção de paz defendida por Guimarães (2005, p. 259), ao 

pontuar que a paz emerge da: 

 

[...] necessidade de passar de uma concepção teórica para uma compreensão da 
paz, como agenda e ação, abandonando as conexões entre paz e passividade, 
apontou-se para o sentido da ação no processo da educação para paz. Mas a 
palavra ação ainda é limitada e insuficiente para apontar essa ultrapassagem. É 
necessário dizer qual ação é capaz de oferecer à educação para paz [...]. 

 

A paz não é um ideal de vida comunitária humanizadora que se sustenta em 

uma falsa segurança ou em valores vazios de sentidos. Ela é a possibilidade em que o 

conflito se insere como instrumento de visibilidade das situações que geram insegurança e 

violência, marcadamente aquelas que se situam como produtoras de desigualdades sociais. 

Essa concepção de paz pela coerção encontra formas de subversão pelos movimentos de 

jovens da periferia que negam a paz pela pacificação coerciva. 
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3 ALINHAVOS CONCLUSIVOS 

 

Com os alinhavos, fomos refazendo ponto a ponto os caminhos percorridos em 

nossa análise sobre o papel das juventudes da periferia no processo de implantação das 

políticas públicas e, consequentemente, sua prática educativa. Nesse caminho, 

encontramos quatro marcações centrais deste alinhavo:  

A primeira reafirma uma das pautas principais das juventudes, debatida na 

última década do século XX, sobre a necessidade da participação dos próprios jovens e 

movimentos juvenis organizados no processo de elaboração das políticas públicas 

destinadas à juventude brasileira.  

A segunda assegura que a participação protagonizada pelos jovens da periferia, 

sobretudo na última década, foi decisiva na implantação dos novos arranjos de políticas 

públicas de juventude no campo institucional, legal e social em vigência. Tomamos como 

exemplo, os conselhos de juventudes, a aprovação do Estatuto da Juventude, os órgãos de 

juventudes, os programas sociais destinados aos jovens das classes populares. 

A terceira demonstra que essa forma de intervenção contribuiu 

significativamente para ampliação do Estado para as demandas da juventude e, 

consequentemente, na efetivação dos direitos juvenis, como a inclusão do termo juventude 

na Constituição, como apresentado na Proposta de Emenda Constitucional (PEC da 

Juventude) pelos movimentos juvenis e gestores públicos.  

A quarta declara que a juventude da periferia ultrapassou as barreiras da 

participação propositiva, e com ousadia vem mostrando que também é capaz de executar 

ações e políticas públicas de juventude. Essa capacidade educativa e libertadora tem 

questionado progressivamente os grupos dominantes que mantêm o Estado sob a ótica de 

seus interesses. Através de suas ações educativas de caráter libertador, as juventudes das 

classes populares passam a exigir do Estado presença efetiva na execução das políticas 

públicas, seja por meio de financiamento e/ou de execução. 
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Nesse sentido, confirmamos que as ações educativas realizadas pelo MP3, em 

parceria com o Estado, contribuem para a promoção da educação de paz na periferia. Essas 

ações, como as rodas de cultura hip hop, a implantação da estação digital e o projeto 

cineperiferia, vêm possibilitando uma trajetória na construção dos sentidos que 

fundamentam a educação de paz da periferia por meio do cultivo de valores positivos, da 

convivência grupal, do protagonismo juvenil, do respeito, da solidariedade, do combate ao 

uso de drogas, da profissionalização, da empregabilidade. 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABRAMO, Helena Wendel e BRANCO, Pedro Paulo Martoni (Org.). Retratos da juventude 
brasileira: Análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2008. 448 p.: il. 
 
ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia (Org.). Quebrando mitos: juventudes, 
participação e políticas. Perfil, percepções e recomendações dos participantes da 1ª 
Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventudes; resumo executivo, Brasília: 
RITLA, 2009. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 48. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
 
GUIMARÃES, Marcelo Rezende. Educação para a paz: sentidos e dilemas. Caxias do Sul, 
RS: Educs, 2005. 
 
IPEA. Juventude e políticas sociais no Brasil. CASTRO, Jorge Abrahão de; AQUINO, 
Luseni Maria C. de; ANDRADE, Carla Coelho de (Org.). Brasília: Ipea, 2009.  
 
MANACORDA, Mario A. O Princípio Educativo em Gramsci. Porto Alegre. MS.  Artes 
Médicas, 1990. 
 
MEDEIROS, Maria Gessi-Leila. Mediação de conflitos no espaço escolar: linguagens de 
cultura de paz na escola pública de Teresina. 2013.  153f. Dissertação (Mestrado em 
Educação)– Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências da Educação, Teresina, 
2013. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação 
social. Tradução de Mouzar Benedito. São Paulo: Boitempo, 2007.  
 
______. Um discurso sobre Ciência. Editora Afrontamento. Porto. 1995. 
 
______ (Org.). Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 
conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  
 
SILVA, Maria do Socorro Pereira da. Jovens e Juventudes: Identidade, Participação e 
Políticas Públicas - Um Olhar Juvenil. CCOM, Teresina. 2009 
 



13 
 
 

                  

SPOSITO, Marília Pontes. Trajetórias na Constituição de Políticas Públicas de Juventudes 
no Brasil. In: PAPA, Fernanda de Carvalho et. al. (Org.). Políticas Públicas: Juventudes em 
Pauta. 2ª. ed. São Paulo: Cortez: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação: 
Fundação Friedrich Ebert, 2008. 
 
______; CARRANO, Paulo. Juventudes e Políticas Públicas no Brasil. CIDPA, 2003. 
 
______. O Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: Educação, 
Ciências Sociais e Serviço Social (1999-2006), v. 1. Minas Gerais: Argvementvm, 2009. 
 
VALE, Ana Maria do. Educação Popular na escola pública. 3. ed. São Paulo: Cortez. 
2001. (Coleção Questões da Nossa Época; v. 8).  


