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RESUMO 

 

O presente trabalho insere-se nos estudos da Sociologia da Educação e se propõe 

a investigar as formas e os sentidos de apropriação e utilização do espaço e do tempo 

escolar por meio das ações e das experiências vivenciadas por alguns jovens. A análise 

tomou como sujeitos um grupo de jovens, em sua maioria das camadas populares, do 

Ensino Médio de uma escola estadual noturna de Juiz de Fora (MG), com idades entre 

15 e 19 anos. A visibilidade das construções e manifestações culturais, históricas e 

sociais desses jovens trouxe-me a preocupação em investigar os significados atribuídos 

por eles a esses momentos e em analisar o que é compartilhado, construído, trazido e 

reconstruído pelos jovens por meio de suas formas e sentidos de estar no espaço escolar 

cotidianamente. As questões que nortearam esta investigação foram: De que forma e 

qual o significado de os jovens utilizarem suas elaborações e vivências simbólicas que 

se manifestam, por exemplo, nos assuntos preferidos, nas roupas, danças, músicas, 

celulares, vídeos, internet (Orkut, MSN, Twitter etc.), no ambiente escolar, marcando 

suas posições? Como redesenham o espaço da escola, tornando-se sujeitos de suas ações 

e valores? Considero uma possibilidade na visão e compreensão da condição juvenil e 

seu viés de elaborações e reelaborações culturais, pelo olhar do estudo proposto que se 

baseia em uma visão sociológica. Busco alguns argumentos centrais da Sociologia da 

Experiência e para tal me embasei nos conceitos teóricos de Dubet (1996, 2003, 2008), 

Durkheim (2003, 2004), Simmel (2006), Weber (2000), dentre outros. Proponho um 

diálogo teórico-metodológico com outros estudos, como os de Abramo (2005, 2007), 

Carrano (2003, 2008), Dayrell (2002, 2005, 2006, 2007), Portes (2000) e Portes et al., 

(2010). Apresento as relações existentes entre este referencial teórico e a metodologia 

escolhida. A escolha metodológica refere-se à pesquisa qualitativa e à técnica do grupo 

focal. O decisivo nos resultados desta pesquisa foi a organização analítica dos dados em 

um conjunto de “circunstâncias atuantes” nas relações dos jovens com a escola 

(PORTES et al., 2010). Estas possibilitaram reconhecer que esses sujeitos articulam 

suas ações e reflexões em uma dinâmica que experimenta várias “lógicas”, construídas e 

desenvolvidas por condições particulares da existência, que se apresentam a esses 

sujeitos.  

 

Palavras-Chave: Sociologia da experiência, juventude, espaços-escolares.
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ABSTRACT 

 

   The present work fits in Sociology of Education studies and proposes to 

investigate the ways and the meanings of appropriation and use of school time and 

space through actions and life experiences of some young people. This analysis takes as 

a subject a group of youth, mostly from popular classes, from high school in a state 

school in Juiz de Fora (MG), at evening period, aged between 15 to 19 years old. The 

visibility of the cultural constructions and manifestations, historic and social from these 

young people bring to me the concern of investigate the meanings assigned by them at 

those moments and to analyze what is shared, constructed, brought and reconstructed 

for their ways and meanings of being at school everyday. The questions that guided this 

investigation were: In what way and meanings the youth people use their symbolic 

living and elaborations that manifest, for example, in their preferred subjects, in cloths, 

dance, music, cell phones, videos, internet (Orkut, MSN, Twitter among others), in the 

school environment, determining their positions? How to redesign the school space, 

making themselves subject of their own actions and values? I consider a possibility in 

the vision and comprehension of the youth condition and their cultural elaborations and 

reworkings, being a study based in a sociologic vision. I search for some central 

sociology of experience arguments and for such thing I based this work in the 

theoretical concepts of Dubet (1996, 2003, 2008), Durkheim (2003, 2004), Simmel 

(2006), Weber (2008) among others. I propose a theoretical methodological dialogue 

with other studies, like Abramo (2005, 2007), Carrano (2003, 2008), Dayrell (2002, 

2005, 2006, 2007), Portes (2000) e Portes et al., (2010). I present the relations between 

this theoretical referential and a chosen methodological. The chosen methodological is 

about the qualitative research and focus group technique. The key in the results of this 

research was the analytical organization of the data in a group of “working 

circumstances” in the relations between school and these young people (Portes et al., 

2010). This allowed to recognize that these subjects articulate their actions and thoughts 

in a dynamic that experiment a lots of “logical”, constructed and developed by 

particular conditions of existence, that are presented to those subjects. 

 

Key-words:  Sociology of experience, youth, spaces at school.  
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INTRODUÇÃO 

 

Encontra-se, atualmente, nas discussões e nos estudos de teóricos (ABRAMO, 

2007; DAYRELL, 2007; DUBET, 1996, 2008; MARTUCCELLI, 2000; PAIS, 2006; 

PERALVA, 1997, dentre outros) que cuidam do tema da juventude no Brasil, e em 

alguns países europeus, a importância de reflexões e entendimentos sobre os jovens, no 

que se refere a reconhecê-los como sujeitos capazes de darem sentido às suas ações. 

Apoio-me nessa perspectiva de análise ao desenvolver este estudo, que objetiva 

conhecer as formas e os sentidos de apropriação e utilização do espaço e do tempo 

escolar por meio das ações e experiências vivenciadas por alguns
1
 jovens do Ensino 

Médio de uma escola estadual noturna de Juiz de Fora (MG), sujeitos das camadas 

populares, com idades entre 15 e 19 anos. Nessa abordagem, considero as múltiplas e 

heterogêneas experiências sociais
2
 realizadas pelo sujeito que, conforme Dubet (1996, 

p. 101: grifo do autor), “[...] é testemunha da própria experiência, da necessidade de 

gerir várias lógicas, da percepção da ação como uma experiência e como um „drama‟; 

evidentemente, o sociólogo lerá nessa experiência „coisas em jogo‟ e problemas 

sociais”.  

 A visibilidade das construções e manifestações culturais e sociais destes jovens 

trouxe-me a preocupação em investigar os significados atribuídos por eles a esses 

momentos e em analisar o que é compartilhado, construído, trazido e reconstruído pelos 

jovens por meio de suas formas e sentidos de estar no espaço escolar cotidianamente. 

Ao explicitar essa situação que me tem causado interesse de estudo, pretendo investigar 

como esses jovens usam a escola, ou seja, como se dá a utilização do espaço escolar. O 

que faz com que esses sujeitos, que interagem nos vários espaços existentes na escola, 

por onde transitam diariamente, se utilizem deles de diferentes formas, manifestando 

suas formações e vivências culturais múltiplas nesses tempos e espaços escolares? De 

que forma os jovens utilizam suas elaborações e vivências simbólicas que se 

manifestam, por exemplo, nos assuntos preferidos, nas roupas, danças, músicas, 

celulares, vídeos, internet (Orkut, MSN, Twitter etc.), para marcarem suas posições 

                                                 
1
 Refiro-me aos jovens participantes deste estudo, no caso, quatro rapazes e três moças do primeiro ano 

do Ensino Médio regular e noturno. O conhecimento do perfil socioeconômico-cultural destes sujeitos 

encontra-se no capítulo I desta dissertação.  
2
 Essas experiências se referem à combinação das diversas lógicas de ação que ligam o ator às dimensões 

do sistema social. O ator é capaz de ter consciência e domínio, em certa medida, de sua relação com o 

mundo. Os termos que utilizo encontram-se refletidos, com aprofundamento teórico, em Dubet (1996) e 

grifados ao me referir a eles a partir deste momento atendendo a questões terminológicas. 
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diante deles mesmos e da sociedade? Qual o significado desses usos no ambiente 

escolar para os jovens? Como redesenham o espaço da escola, tornando-se sujeitos de 

suas ações e valores? 

 Como professora de Língua Portuguesa em uma escola de níveis de Ensinos 

Fundamental e Médio da rede pública estadual, na cidade de Juiz de Fora/Minas Gerais, 

nos anos de 2006, 2007 e 2008, passei a observar e a me interessar por alguns 

comportamentos evidenciados pelos jovens nessa escola. Observei que, geralmente, a 

maioria deles usava a escola de forma diferenciada daquela proposta pela instituição, 

mostrando uma utilização particular do tempo e do espaço escolares. Formavam vários 

grupos sociais, dentro da escola, onde partilhavam suas escolhas como: estilos musicais 

(principalmente hip-hop, rap e funk), danças (relacionadas, principalmente, aos estilos 

musicais citados), esportes (geralmente, capoeira, futebol e queimada) e uso dos 

gadgets
3
 para conversar sobre eles, para assistirem aos vídeos e às músicas preferidas. 

Essas utilizações e momentos eram protagonizados pelos jovens sem que 

demonstrassem constrangimentos em realizá-los simultaneamente com as atividades 

propostas pelos docentes. As roupas e os bonés também fugiam às normas estabelecidas 

que determinavam o uso de um uniforme. 

 O cumprimento dessas determinações dos responsáveis pela escola se opunha às 

formas escolhidas de agir dos jovens que, constantemente, se surpreendiam e 

perguntavam o porquê de terem suas ações e preferências rejeitadas no ambiente 

escolar. Esses acontecimentos movimentados pelos jovens não se realizavam apenas nos 

momentos de entrada, intervalo, recreio e saída, mas também no decorrer das aulas, 

pareciam-me presentes no cotidiano escolar. Observei essas manifestações juvenis 

acontecendo ao mesmo tempo em que as atividades escolares eram propostas nos 

espaços de sala de aula, e também em outros espaços como na biblioteca, que também 

era usada como sala de vídeo, no laboratório de informática, no pátio e na quadra. 

  Ocorriam algumas situações de questionamentos e desacordos, de ambos os 

lados, decorrentes dessa movimentação juvenil diferenciada no ambiente escolar. Em 

minhas observações iniciais, enquanto professora, presenciava e questionava quais 

seriam os sentidos de os jovens trazerem outros domínios, como as tecnologias 

disponíveis, as músicas e as danças, entre outros, para o diálogo com as diferentes 

                                                 
3
 O termo é uma gíria tecnológica recente com referência a equipamentos de fundo prático utilizados no 

cotidiano, são os objetos portáteis de uso pessoal como PDAs (Personal digital assistants, ou seja, um 

computador de dimensões reduzidas), celulares e smartphones. 
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situações e sujeitos na escola. Essas maneiras de lidar com o espaço escolar seriam 

formas de contraposição e resistência, utilizadas pelos jovens, como possíveis 

estratégias para obtenção de momentos mais significativos ou prazerosos? Assim, 

burlariam algumas normas, alternando, com suas construções individuais e coletivas, os 

tempos e os espaços na escola que, talvez, significasse para eles, em alguns momentos, 

como desinteressantes, distantes ou opressivos? Ou seriam momentos redesenhados 

pelos jovens que estariam trazendo suas produções e experiências simbólicas para a 

escola, articulando estratégias e habilidades para o desenvolvimento e formação 

cotidiana de uma convivência mútua, em que as propostas juvenis poderiam, talvez, 

conviver e dialogar, com flexibilidade entre os sujeitos, nos espaços e nos tempos 

escolares? 

 Com o olhar nesses momentos diferenciados e trazidos à escola pelos jovens, 

ingressei em um programa de mestrado, requisitei e obtive afastamento legal de minhas 

funções como professora, para me dedicar à pesquisa. Assim, iniciei, com apoio e 

tempo, meu interesse de estudo direcionado para o questionamento e a busca das formas 

e dos sentidos de utilização do espaço e do tempo escolares pelos jovens. A 

investigação de Sposito (2009), que organizou um balanço da produção discente em 

Educação, Serviço Social e Ciências Sociais (1999-2006) sobre o tema da juventude, 

mostra a possibilidade de investigação do objeto desta pesquisa, que se propõe a 

participar das reflexões e do debate no contexto apresentado pela organizadora do 

inventário citado. Coloco-me no diálogo e no envolvimento com esses estudos ao me 

propor investigar um grupo de jovens, suas experiências e relações com os demais 

sujeitos nas suas formas de utilizarem e dialogarem com tempos e espaços escolares. 

Considero que essas vivências são construídas, de forma múltipla e relacional, nos 

diversos pertencimentos culturais e sociais dos jovens. Desde os mais particulares, 

como nos bairros, nas escolas, nas famílias, nos grupos juvenis mais próximos, por 

exemplo; como nos mais amplos, obtidos pela televisão, jornais e revistas e nas redes 

sociais virtuais, entre outros, e que participam das elaborações e trocas na vida dos 

jovens. 

 Alguns estudos
4
 discutiram aspectos que se relacionam com esta proposta de 

pesquisa. A dissertação de Souza (2001) buscou investigar aspectos na formação de 

                                                 
4
 Obtive conhecimento inicial das dissertações e teses que discuto aqui, de forma breve, sobre juventude 

na educação, nas ciências sociais e no serviço social (1999-2006), por meio do inventário organizado por 

Sposito (2009). Essa pesquisa bibliográfica me forneceu dados iniciais para acessar com mais propriedade 

e, assim, dialogar com alguns trabalhos que se relacionam com o objeto deste estudo. 
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alguns jovens de duas escolas públicas de São Paulo, nos dias de hoje, influenciados por 

mudanças na cultura. A autora não evidenciou o ambiente escolar como disciplinador. 

Apontou sua fragilidade e discutiu o papel da instituição e sua função socializadora para 

os jovens na atualidade. Segundo ela, os jovens desenvolvem, no espaço escolar, a 

capacidade de se adaptarem a uma vida social com a ausência de autoridade e com a 

crise de valores e de critérios. Assim, adquirem uma forma adaptativa de se 

relacionarem na escola, no sentido de aprender a identificar a estratégia mais adequada 

para alcançar determinado fim. 

 Dialogo com duas dissertações, Fugita (2000) e Cunha (2006), que trazem 

alguns aspectos comuns entre elas, pois ambas apontaram para a dimensão do conflito 

nas experiências dos jovens frente a espaços de uma multiplicidade de relações de 

forças que coexistem na escola. A dissertação de Fugita (2000) discute, por meio de um 

estudo etnográfico realizado em Florianópolis (SC), as relações de poder identificadas 

por castigos e prêmios, por exemplo, dados aos alunos do Ensino Médio de uma escola 

da rede privada. Cunha (2006) objetivou compreender, entre outros aspectos, a 

dinâmica do espaço escolar e como as relações de poder entre os alunos e os professores 

interferem na convivência diária entre eles. A pesquisa se realizou com alunos do 

Ensino Médio, em duas escolas; uma de ensino público e outra de ensino privado em 

Curitiba (PR). A autora considera a inexistência do diálogo e analisa uma “imposição 

autoritária” dos professores. Evidencia como resposta dos alunos pesquisados uma certa 

rebeldia a essa postura e, por vezes, a reação se traduziu em indisciplina, agressividade 

e violência na sala e fora dela. Essas autoras trabalharam com a perspectiva de situações 

de enfrentamento dos jovens que utilizaram as brincadeiras, as indisciplinas e as fugas, 

entre outras, para evitar o que não lhes agradava no ambiente escolar. 

 A dissertação de Brum (2004) analisou as relações cotidianas entre jovens 

estudantes de uma escola pública de Santa Catarina, considerando as questões de classe, 

etnia e gênero evidenciadas no Projeto Político-pedagógico, nas relações entre 

professores e alunos e na cultura escolar. Entre os demais aspectos analisados pela 

autora, trago para a reflexão o que considera a escola como um local de significados 

diversos, onde há práticas discriminatórias, mas onde também se encontram algumas 

resistências entre os jovens e a escola. Ela ressalta que o espaço escolar pode ser 

pensado e analisado como um elemento significativo do currículo, como um lugar 

construído que por si só aprende e ensina, além de discutir a possibilidade de se 
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caminhar para uma sociabilidade mais democrática e igualitária no que se refere a 

gênero, classe e etnia. 

 Essa abordagem encontra diálogo com a dissertação de Cabral (2005), que 

analisou as vivências juvenis em duas escolas de ensino privado de Santa Maria (RS), 

discutindo, entre outras questões, os significados dados pelos jovens ao ambiente 

escolar. A autora constatou que a escola é valorizada por esses sujeitos quando favorece 

o encontro entre os pares. Este lado evidenciado da convivência positiva convive com o 

questionamento juvenil da necessidade de ter suas opiniões e escolhas participando das 

questões surgidas no ambiente escolar. Segundo Cabral (2005, p. 132), um dos 

resultados em suas análises indica que 

 

a escola é percebida pelos jovens como um local privilegiado para o 

encontro e para o estabelecimento das relações interpessoais, sendo 

que o melhor da escola é o encontro com os amigos e a possibilidade 

de conhecer pessoas. A percepção da escola como espaço de 

socialização conduz à tendência e ao desejo dos alunos de transformá-

la em um ambiente de lazer e entretenimento. 

 

 Nessa abordagem, considero a tese de Meinerz (2005), para este diálogo, que se 

preocupou com a sociabilidade praticada por adolescentes da periferia urbana de Porto 

Alegre (RS), considerando suas maneiras particulares de vivenciarem a escola, 

principalmente em alguns espaços de circulação. No caso, a pesquisa se atém, mais 

especificamente, ao pátio da instituição. A autora constatou que os jovens evidenciam a 

escola como um espaço no qual se pratica preferencialmente a sociabilidade. Segundo 

ela, as ações dos jovens apontam para “[...] dois aspectos unificadores: por um lado, a 

provocação, em relação aos outros, os educadores; e, por outro, a sociabilidade, em 

relação aos pares, os adolescentes” (ibidem, p. 184). Constata-se neste estudo que as 

relações entre os sujeitos nos espaços escolares não se resumem à sala de aula, 

apontando para reorganizações nas relações de poder na instituição pesquisada. 

 No estudo de Cremasco (2006), observo a preocupação da autora com os 

acontecimentos em outro espaço, no caso o que se localiza nas proximidades do portão 

escolar. A investigação realizou-se em um bairro de classe média na cidade de São 

Paulo (SP). Esses momentos e o que eles podem revelar mostram a ampliação e o 

envolvimento dos sujeitos com os espaços que se relacionam com a escola e trazem 

questões da complexidade dessas relações. A autora observa e analisa um grupo de 

jovens que permanecia na porta da escola em um movimento de entrada e saída 
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constantes. As análises dos dados mostram, entre outros aspectos, o que se refere a uma 

forma de “resistência pacífica”, associada a uma vontade de os jovens estarem incluídos 

no ambiente escolar em um “processo de pertencimento” (CREMASCO 2006, p. 125). 

 As relações dos jovens, na atualidade, com a sociedade, a família, os grupos de 

pares, entre outros dos convívios juvenis, são vistos na tese de Brito (2002) como 

fatores que influenciam as perspectivas e as visões dos sujeitos. A investigação foi 

realizada em uma escola do Rio Grande do Sul. O autor reflete que essas vivências 

juvenis se modificaram no último século, trazendo novas visibilidades e produzindo 

novas formas e novos significados nas relações entre as categorias sociais. Ele analisou 

que os conflitos juvenis se dão pelas relações dos processos intelectuais, afetivos e 

morais dos jovens e pelos processos de inserção na sociedade. O entendimento desses 

conflitos seria, segundo o autor, importantes formas de compreensão dos processos de 

educação e do trabalho escolar para a formação do adolescente contemporâneo. 

  Ao discutir as negociações das identidades juvenis e das diferenças culturais, 

realizadas no espaço escolar, Backes (2005) constatou a existência de articulações, ou 

seja, formas de “negociação” entre as representações que os jovens têm de suas 

identidades/diferenças culturais, assim como as maneiras de se relacionarem com elas. 

Pesquisou estudantes do Ensino Médio de uma escola particular de Porto Alegre (RS). 

Segundo o autor, mesmo que os jovens queiram marcar posições de diferenciamento em 

suas identidades, “acabam em negociações nesses tempos e espaços escolares, 

descentrando suas identidades, mostrando sua ambivalência, instabilidade e hibridez, 

fazendo das fronteiras lugares de encontro, lugares de negociação” (ibidem, p. 9). 

 Continuo no exercício de dialogar com estudos que tratam das formas de os 

jovens se relacionarem com os tempos e os espaços escolares. Assim, a tese de 

Nogueira (2006) discutiu as interações em sala de aula de alguns jovens do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal de Belo Horizonte (MG). Ele analisou as 

posições juvenis desencadeadas por essas situações de interação, que dão aos sujeitos 

formas de inserção e de relação particulares nos espaços escolares. Buscou entender 

alguns pertencimentos nas identidades juvenis, por meio dos momentos de interação 

observados, que traziam situações de “cooperação ou competição” entre os sujeitos, 

algumas vezes desencadeando rupturas e situações de conflito entre discentes e 

docentes. Entre os aspectos analisados, ressalto o que se refere à discussão das formas 

de entendimento da identidade do discente, trazendo algumas divergências de pontos de 

vista. Conforme o autor, suas análises apontam para visões distintas dos sujeitos ao se 
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identificarem e interagirem com essas identidades; “enquanto professores apontam para 

o conformismo nas condutas juvenis em torno à persona
5
 do discente, os alunos 

apontam a divergência com essa persona e a emersão de outros sentidos de pertença 

identitária não previstos pela discência” (NOGUEIRA, 2006, p. 317). 

 A dissertação de Soligo (2005) buscou compreender quais os significados que 

alguns adolescentes de uma escola da rede municipal de São Paulo desenvolvem e 

possuem ao serem alunos e alunas naquela instituição. Investigou quais os sentidos que 

esses sujeitos atribuíam à escola e como ocupavam seus espaços cotidianamente. 

Apontou, entre suas conclusões, que esses jovens rejeitam as propostas da instituição 

que frequentam, constituindo e visibilizando identidades culturais juvenis de oposição e 

resistência no espaço escolar. As identidades juvenis, em suas relações com o espaço 

escolar, mostram a percepção de que “havia uma especificidade nas suas manifestações 

culturais, nos estilos e nas formas como se colocavam frente à escola e aos professores” 

(ibidem, p. 138). Refletiu, ainda, sobre a formação dessas produções juvenis, os seus 

posicionamentos e, em alguns momentos, os confrontos dos jovens a partir de seus 

contatos com a mídia e com as culturas juvenis. 

 Conhecer e refletir sobre os estudos aqui apresentados, por meio de alguns dados 

teóricos e empíricos e de algumas análises, trouxeram diálogo e enriquecimento a esta 

proposta investigativa. Os autores discutiram, por abordagens teóricas, contextos e 

sujeitos diversos, as relações de alguns jovens com algumas escolas, que explicitei nas 

abordagens citadas. Estes autores preocuparam-se com as formas e os sentidos do 

envolvimento dos jovens, participantes das dissertações e teses, com os diversos sujeitos 

(pares ou trabalhadores da educação, por exemplo), espaços e tempos escolares 

particularizados e analisados em cada uma das realidades das pesquisas aqui refletidas. 

Vislumbraram aspectos da abrangência, da complexidade e da diversidade das vivências 

entre os jovens e as escolas pesquisadas. Estes aspectos, que foram retratados pelos 

autores das dissertações e teses de maneiras heterogêneas e particulares, participam 

cotidianamente das construções e manifestações juvenis, em tempos e lugares 

diferenciados, considerados e investigados de acordo  com o que a realidade desta 

pesquisa apresentará. 

                                                 
5
 Segundo Nogueira (2006), o termo persona é utilizado para designar o recurso dramatúrgico da 

caracterização cênica de um personagem para o qual se prescreve um caráter circunscrito a determinados 

papéis. Assim, à persona discente, exige-se coerência dramática do jovem que o desempenha em relação 

ao frame (enquadre) dirigido pelo docente. O termo está aqui simplificado, mas encontra-se discutido na 

tese de Nogueira (2006). 
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 Neste sentido, busco as produções, as manifestações e os significados de 

algumas ações e experiências construídas pelos jovens deste estudo e vivenciadas nas 

diferentes maneiras de estar no espaço escolar. Estas serão investigadas por meio das 

expressões e das visões dos sujeitos em uma proposta de trabalho reflexivo dos 

envolvidos. Encontrei uma abordagem que trata da possibilidade do olhar desta 

pesquisa e que pode acrescentar justificativas à sua realização: 

 

É importante deslocar os modos de apreensão das problemáticas de 

pesquisa, privilegiando, também, a dimensão espacial na constituição 

da experiência juvenil, quer sob o ponto de vista dos territórios 

estigmatizados, quer das mobilidades e dos deslocamentos que 

reconfiguram relações e modos de apropriação do espaço, criam novos 

conflitos e assimetrias na cena urbana ou na área rural em regiões de 

intensa mutação (SPOSITO, 2009, p. 32). 

 

 Considero, neste estudo, a autonomia nas escolhas dos jovens, porém sem 

desconsiderar um engajamento subjetivo e crítico mediado pelas demandas do social. 

Reconhecendo-os como sujeitos plurais, capazes de gerir diferenciadas “lógicas
6
” de 

ação, abre-se a possibilidade de diálogos e de relações com as demais categorias sociais 

e os momentos articulados na sociedade. Preocupo-me com essa perspectiva relacional 

ao cuidar do objeto deste estudo e observo a existência de lacunas neste contexto. 

Conforme Dayrell et al (2009), mostrou-se persistente uma tendência nas 

abordagens que enfocaram os resultados escolares, sem considerar, em alguns casos, a 

complexidade das dimensões escolares. Os autores ressaltaram, em alguns casos, a 

inexistência do olhar envolvendo outras dimensões na vida dos jovens, como as 

instâncias de socialização fora da escola, participando das vivências desses sujeitos e 

que não foram consideradas. Ainda observaram a relevância, no campo da educação, de 

perspectivas que tratem de aspectos da experiência socializadora e da sociabilidade do 

jovem. Citaram um aspecto, entre outros, “e que merece atenção seria as mutações 

profundas que vêm ocorrendo na sociedade ocidental, interferindo na produção social 

dos indivíduos, nos seus tempos e espaços” (ibidem, p. 59). 

                                                 
6
 As “lógicas” a que me refiro são formadas pelas orientações subjetivas dos atores e pela natureza das 

relações sociais em que os sujeitos se envolvem cotidianamente. O conceito é refletido por Dubet (1996), 

e será discutido nesta dissertação. O termo será considerado neste estudo pelas reflexões do autor e 

grifado ao me referir a ele a partir deste momento por questões terminológicas.  
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Apresento, conforme tabelas a seguir, alguns dados quantitativos sobre as 

pesquisas apresentadas e analisadas em recente estudo
7
 e que, em alguns casos, se 

articulam com a problemática que apresento. A Tabela 1 apresenta os números e as 

porcentagens de teses e dissertações na Educação, conforme agrupamento por assunto. 

Meu objeto de estudo se relaciona com o tema da “Juventude e Escola”.  

                                                 
7
 O estudo citado refere-se ao estado da arte organizado por Sposito (2009), que foi apresentado 

anteriormente nesta Introdução. 
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Tabela 1. Frequência por tema na área da Educação. 

Tema Qtde (%) 

Juventude e Escola 173 17,82 

Jovens Universitários 126 12,98 

Adolescentes em Processo de Exclusão Social 81 8,34 

Jovens, Sexualidade e Gênero 76 7,83 

Jovens, Escola e Trabalho 61 6,28 

Jovens, Mídia e TIC 61 6,28 

Juventude e Trabalho 47 4,84 

Jovens Negros 46 4,74 

Estudos Psicológicos/Psicanalíticos sobre Juventude 45 4,63 

Juventude Rural 35 3,6 

Participação e Cultura Política 34 3,5 

Jovens Portadores de Necessidades Especiais 33 3,4 

Estudos Históricos sobre Juventude 27 2,78 

Grupos Juvenis 21 2,16 

Jovens e Meio Ambiente 21 2,16 

Jovens e Substâncias Psicoativas 16 1,65 

Juventude, Lazer, Consumo e Sociabilidade 14 1,44 

Jovens e Família 13 1,34 

Jovens e Religião 9 0,93 

Jovens e Violência 6 0,62 

Jovens, Modos de Vida e Socialização 5 0,51 

Jovens e Esportes 5 0,51 

Jovens e Corpo 4 0,41 

Jovens e Saúde 4 0,41 

Jovens Indígenas 4 0,41 

Jovens no/do Estrangeiro 2 0,21 

Outros* 2 0,21 

Total 971 100 

 
* Um trabalho que realiza balanço bibliográfico em torno da pesquisa sobre a educação escolar de alunos 

adolescentes (GIOVINAZZO, 2003) e outro que examina as relações entre linguagem e juventude no 

interior de uma reflexão existencial (NASCIMENTO, 2006). Fonte: Sposito (2009, p. 25). 
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 Na Tabela 2 há uma organização por subtema e aqui me coloco no diálogo 

com o subtema “Culturas juvenis e escola”. 

Tabela 2. Subtema/Área do Conhecimento. 

Fonte: Sposito (2009, p. 58). 

 

 As análises das Tabelas 1 e 2 apontaram para a necessidade de trabalhos que se 

ocupem de algumas abordagens específicas e ainda ausentes para o desenvolvimento e 

enriquecimento dos temas organizados nelas. Dentre as diversas
8
 lacunas apontadas e 

discutidas, preocupo-me com as que abordam situações que se referem aos sujeitos, aos 

                                                 
8
 Aponto para a existência de outras lacunas que foram detalhadas na análise das dissertações e teses, 

conforme estudo de Sposito (2009).  Aqui, ocupo-me apenas das que se relacionam com essa 

problemática de pesquisa.  

Subtema / Área do Conhecimento 

Item Subtema Educação 
Serviço 

Social 

Ciências Sociais 
Total/ 

Subtema Sociologia Antropologia 
Ciências 

Políticas 

1 

Indisciplina e 

Violência 

da/na escola e 

juventude 

35 1 3 2 0 41 

2 

Significados 

atribuídos à 

escola e seus 

processos 

36 0 2 1 0 39 

3 

Programas e 

propostas 

educativas sob 

a ótica dos 

alunos 

34 1 0 0 0 35 

4 

As relações 

sociais no 

cotidiano 

escolar 

29 0 1 0 0 30 

5 
Sucesso e 

fracasso 

escolares 

17 0 0 1 0 18 

6 

Identidades/ 

subjetividades 

juvenis e 

escola 

13 0 1 0 0 14 

7 
Culturas 

juvenis e 

escola 

9 0 0 2 0 11 

Total/Área do 

Conhecimento 
173 2 7 6 0 188 
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espaços escolares e suas dimensões sociais e culturais. Assim, observo que essas 

lacunas requerem ser investigadas para que possam ser trazidas ao debate. Sposito 

(2009, p. 104), ao apontar uma delas, atenta para o fato de que “a cultura juvenil é vista 

na perspectiva do seu potencial de motivação do jovem para com a escola, ressaltando-

se uma aproximação mais pedagógica ao passo que se mostra fraca a análise sociológica 

sobre juventude”.    

 Considero uma possibilidade na visão e compreensão da condição juvenil e seu 

viés de elaborações e reelaborações culturais, pelo olhar do estudo proposto que se 

baseia em uma visão sociológica, buscando na sociologia da experiência seus aportes 

teóricos e metodológicos. Segundo Dubet (1996, p. 107), “a sociologia da experiência 

tem em vista definir a experiência como uma combinação de lógicas de ação, lógicas 

que ligam o ator a cada uma das dimensões de um sistema”. Dialogo com essa 

abordagem ao investigar a heterogeneidade das condutas individuais e coletivas dos 

sujeitos jovens, suas construções e ações sociais que, ao se relacionarem com os outros 

sujeitos e suas “lógicas” no espaço escolar, podem trazer discussões e reflexões para o 

debate acadêmico. 

 A minha hipótese é que o jovem olha à sua volta, insere em suas vivências 

cotidianas elementos significativos que estão disponíveis no social e, muitas vezes, os 

recria e ressignifica, de acordo com suas escolhas, possibilidades e obtenções 

relacionais. Os grupos juvenis se reúnem segundo suas preferências temáticas, musicais, 

esportivas e religiosas, e modos de falar (uso de gírias e neologismos, por exemplo), de 

vestir, de usar o universo virtual, de estudar e de celebrar os momentos de lazer. Essas 

formações e manifestações juvenis são formas de ver, sentir, optar, participar e se 

apropriar de um universo de opções múltiplas, diferenciadas e simultâneas. Nesse 

sentido, Oswald e Pereira (2008, p. 11) dizem “que as produções culturais – nascidas do 

desejo humano de se comunicar – são grandes espelhos por onde as sociedades se 

olham, se repensam e se recriam”. Estes momentos não são vistos como construções e 

vivências livres ou restritas aos grupos de jovens. Conforme Carrano (2008, p. 199), “as 

possibilidades que os indivíduos têm de fazer escolhas em suas vidas cotidianas não 

são, contudo, totalmente livres; dependem dos vínculos que estabelecemos nas 

múltiplas redes existenciais que constituem o social”. 

 Sem a ingenuidade de sugerir propostas que não se aproximam de uma 

situação tão complexa como a da relação entre os jovens e a escola, reconhecidas por 

Frigotto (2004, p. 210), quando diz que “o desafio mais complexo e ao mesmo tempo 
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urgente é a definição de políticas públicas que garantam direito digno de vida a um 

contingente de jovens [...]”. Este fato não imobiliza discussões que, como essa, pretende 

dialogar com alguns aspectos do debate atual de qual seria o significado da escola para 

esses sujeitos pelo conhecimento e análise das “experiências sociais” dos jovens e de 

suas relações com a escola. Este autor nos sugere que, “de imediato, a inclusão na 

escola, ou a inclusão no trabalho não lhe são mais atrativas. Algumas experiências 

indicam que este caminho de volta pode se dar no âmbito de atividades culturais e do 

mundo da arte (teatro, música, dança etc.)” (FRIGOTTO, 2004, p. 210).  

  Neste estudo, considero a utilização do grupo focal que se identifica como 

uma das técnicas de coleta de dados, empregadas pelas pesquisas de natureza 

qualitativa. Essa técnica consiste na reunião de seis a doze pessoas que discutirão uma 

questão em foco. O grupo focal se caracteriza pela dinâmica da interação e pela troca de 

opiniões entre os participantes do grupo. A escolha se relaciona com as características e 

os objetivos desta pesquisa, que é investigar as diferentes visões e utilizações dos jovens 

ao vivenciarem o espaço escolar por meio de um trabalho reflexivo dos sujeitos 

envolvidos nesta proposta. 

 Organizei esta dissertação em quatro capítulos, além da Introdução, das 

Considerações finais e das Referências. 

 No Capítulo I, discuto alguns aspectos relacionados à compreensão teórica da 

categoria da(s) juventude(s) enquanto construção sociocultural-histórica. Abordo alguns 

aspectos sobre a juventude brasileira, no caso os das camadas populares, e suas relações 

com a escola, a família, os grupos culturais e o trabalho, dentre outros, e que envolvem 

os contextos culturais, econômicos, políticos e sociais. Forneço dados que tratam do 

conhecimento dos jovens deste estudo obtidos por meio das observações em sala, das 

conversas nos grupos focais e de um questionário socioeconômico-cultural fornecido 

pela pesquisadora aos jovens. Apresento informações sobre o bairro onde a escola se 

localiza e também sobre a estrutura física da escola pesquisada.   

 No Capítulo II, abordo alguns argumentos centrais da sociologia da 

experiência e também o seu diálogo teórico-metodológico com outros estudos, como os 

de Durkheim (2003, 2004), Weber (2000) e Simmel (2006). Apresento as relações 

existentes entre este referencial teórico e a metodologia escolhida. A escolha 

metodológica refere-se à pesquisa qualitativa e à técnica do grupo focal, aqui utilizadas. 

Menciono, também, algumas características teóricas e metodológicas de cada uma 

delas. 
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  No Capítulo III relato minha entrada no campo, as observações iniciais e a 

realização do primeiro grupo focal. Analiso os dados obtidos nessa discussão, 

principalmente os que tratam das maneiras e dos sentidos de os jovens utilizarem o 

espaço escolar. Vislumbro organizar este material empírico por meio das 

“circunstâncias atuantes”
9
 nas produções dos sujeitos e elaboro seis núcleos de análise 

dessas “circunstâncias” por meio dos dados obtidos: o visual dos jovens para estar na 

escola; a sexualidade e as questões de gênero nas identidades juvenis; a tecnologia e a 

informação nas vivências dos jovens; os contextos culturais juvenis trazidos à escola; a 

“naturalização” do curso noturno e as “idas e vindas à escola” e “o bom da escola” - a 

convivência na amizade, no coleguismo, no namoro, no ficar e nas brincadeiras.  

 No Capítulo IV apresento e analiso cada uma das “circunstâncias atuantes” 

que foram categorizadas conforme a organização citada no capítulo anterior e 

acrescento um dado
10

 surgido em campo à circunstância que trata da “naturalização” do 

curso noturno. O material empírico que fundamenta este estudo, obtido por meio das 

observações e dos grupos focais, categorizado e analisado, encontra-se aqui discutido 

pelo ponto de vista dos jovens na combinação das suas diferentes “lógicas” de ação. A 

sociologia da experiência e os demais teóricos citados nos capítulos anteriores 

(ABRAMO, 2007; CARRANO, 2008; DAYRELL, 2007; DUBET, 1996, 2008; 

MARTUCCELLI, 2000; PAIS, 2006; PORTES et al., 2010, dentre outros) auxiliam, 

dialogando com as análises das “circunstâncias atuantes” neste estudo. 

 Ocupo-me das considerações finais com a proposta de responder à 

problemática inicial que gerou este estudo na busca de quais são as formas e os 

significados de os jovens utilizarem os espaços e os tempos escolares, atribuindo-lhes 

sentidos particulares. 

                                                 
9
 As circunstâncias atuantes a que me refiro são as maneiras de agir dos sujeitos, as formas de executarem 

suas ações e que são desenvolvidas e percebidas nas “experiências sociais” diversas. O conceito é 

refletido por Portes (2000) e Portes et al. (2010), e será discutido nesta dissertação. O termo será 

considerado neste estudo pelas reflexões do autor e grifado ao me referir a ele a partir deste momento por 

questões terminológicas. 
10

 Considero o dado acrescentado e surgido em campo como “As idas e vindas dos jovens à escola”. 
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CAPÍTULO I 

 

A(S) JUVENTUDE(S): TERMOS QUE ENVOLVEM COMPLEXIDADE 

 

Ocupo-me, neste capítulo, de entendimentos que discutam a categoria da 

juventude, ou das juventudes, com reflexões que permitam trazer a este estudo aspectos 

da abrangência e da complexidade que a categoria constitui, aqui, inicialmente, já 

sugeridas pelas utilizações dos termos no singular e no plural. Quando falo de jovens, 

entendo que esse grupo vai além de uma única definição que, se utilizada, 

inevitavelmente, marcará o grupo por uniformidades, como as explicadas por 

categorizações baseadas unicamente em fatores biopsicológicos dos indivíduos, por 

exemplo. Não há uma etapa naturalmente delimitada entre a infância e a vida adulta que 

possa ser chamada de juventude. Se quisermos abrigar nessa categoria alguns 

componentes de amadurecimento biopsíquico, poderíamos considerar Charlot (2007, p. 

204) nos dizer que “o que chamamos de juventude constitui, na trajetória vital do ser 

humano, o período da plenitude, de maturidade”. Coincidências nos comportamentos e 

realizações de alguns jovens e de adultos descaracterizam essas etapas e o mesmo autor 

reconhece que “é somente do ponto de vista social que é possível distinguir „juventude‟ 

e „idade adulta‟. Na verdade, há poucas coisas feitas pelos homens e mulheres com 50 

anos que não sejam factíveis aos 25 [...]” (ibidem). Neste exercício, a lógica inversa nas 

idades poderia ser aplicada ao considerarmos as capacidades e realizações dos sujeitos. 

 Preocupo-me com essa lógica de considerar as idades da vida humana de 

aprisionamentos, em etapas rigidamente delimitadas por comportamentos, direitos e 

deveres particulares a cada uma delas, como se cada fase se fechasse em si mesma e 

esses momentos fossem naturalmente estabelecidos pela faixa etária a que cada 

indivíduo pertence.  Essa visão etária limitada pode também se mostrar limitadora, 

quando utilizada nas relações sociais cotidianas e diversas, por exemplo, quando 

podemos encontrar alguns formatos sociais e culturais construídos e reconhecidos que 

tentam estabelecer normas, valores e padrões entre as categorias sociais. Estes, em 

alguns casos, podem seguir ditando o que devemos ou podemos fazer, preferir, vestir, 

ou até com que grupos nos relacionar, de acordo com a idade que temos. Em um 

raciocínio semelhante, Dayrell (2005, p. 308) nos provoca, apresentando uma “outra 

forma de refletir e lidar com os tempos da vida, supera-se a sucessão linear e fechada de 
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cada uma das etapas. Significa ver e viver as expectativas articuladas, com a 

possibilidade de múltiplas respostas, de forma que cada uma não elimina a outra, mas a 

contém”. 

 

1.1. Aspectos socioculturais e históricos relacionados à compreensão teórica 

da categoria da(s) juventude(s) 

 

 Esta discussão entende a existência de que em realidades diferenciadas, nas 

quais os contextos particulares são aqui reconhecidos, possam surgir alguns 

comprometimentos similares nas experiências entre os jovens de idades próximas em 

tempos, espaços e realidades diversas. Essas similaridades podem se mostrar nas 

experiências vivenciadas pelos jovens; pelos gostos ou preferências, por suas relações 

com o consumo, com a cultura, com o Estado, com a família, com os grupos de pares, 

com a mídia, com as questões educacionais, com o trabalho etc. Alguns destes 

exemplos podem ser vistos, aproximadamente, nas décadas de 1920 e 1930, épocas em 

que alguns jovens nas diferentes nações do Ocidente estavam, por razões e em contextos 

diversos
11

, envolvidos em situações de conflito armado. Algumas organizações como a 

juventude soviética Komsonol, as Juventudes Hitleristas na Alemanha, os Barrilas 

Fascistas italianos e a Mocidade Portuguesa de Salazar. No Brasil, em período próximo, 

temos a juventude da Ação Integralista Brasileira (AIB) (BRACHT, 2006). 

 Além disso, as participações juvenis nas duas grandes guerras mundiais, que 

também trouxeram a este contingente algumas vivências políticas e sociais semelhantes, 

no sentido do alistamento voluntário (talvez por adesão aos ideais das lutas), ou 

compulsório, dos treinamentos bélicos, dos afastamentos familiares e sociais, do 

número de mortos, estes apenas alguns exemplos das diversas situações de proximidade 

vivenciadas entre a categoria juvenil e os envolvimentos históricos e sociais de cada 

época. A maioria dos mortos nas guerras foram jovens, causando, além das perdas 

humanas, dificuldades de as nações se reerguerem economicamente. Os dados trazidos 

por Thomson (1971) podem evidenciar a abrangência da situação:  

 

                                                 
11

 A aproximação entre as situações apresentadas reconhece que existem realidades culturais, econômicas, 

políticas e sociais diversas entre os países, além de épocas e motivos de participações em guerras também 

diferenciados. As situações citadas encontram-se contextualizadas em Bracht (2006) e em Caccia-Bava et 

al (2004). 
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[...] A França, que pela segunda vez se transformara em um grande 

campo de batalha, e que estava sujeita aos ataques aéreos em toda sua 

extensão, perdeu cerca de 500.000 vidas [...] Os Estados Unidos [...] 

sofreram perdas que não passaram de uns 325.000; as forças da 

comunidade e do Império Britânico perderam perto de 445.000 [...] A 

Alemanha perdeu 2.250.000. O Japão, que esteve continuamente em 

guerra de 1937 a 1945, perdeu ao todo cerca de 1.174.00, além de 

330.00 civis mortos em Hiroxima. As perdas da Rússia têm sido 

citadas como excedendo a 15.000.000 (THOMSON, 1971, p. 159). 

 

Essas relações compartilhadas e vivenciadas de formas particulares a cada nação 

e as relações também distintas, porém próximas, na forma de os jovens experimentarem 

alguns fatos vividos, principalmente a partir do surgimento dos Estados modernos
12

, 

trazem a reflexão de um momento em que estes sujeitos se encontravam em situação de 

mudança nos seus papéis sociais, passando a desempenhar formas de participações 

culturais e sociais mais evidenciadas. Levi e Schmitt (1996), com abordagens que se 

referem à época citada, nos dizem que “[...] as bases territoriais dilataram-se, fazendo 

dos jovens um grupo social com solidariedades que extrapolam a área da aldeia ou do 

bairro” (ibidem, p. 16). Algumas dessas “solidariedades” podem ser vistas em 

momentos que, articulando fatos do presente e do passado, trouxeram e trazem 

influências e referências aos jovens de forma nacional e internacional, reconhecendo 

existirem formas específicas de se viver essas correspondências. Assim, seleciono 

alguns momentos, dentre outros dessa abordagem globalizada e relacional, que podem 

ser exemplificados quando 

 

a ligação natural entre juventude e nação afirmada pelo romantismo; a 

adesão dos jovens burgueses europeus do século XIX às ideias da 

revolução; as associações juvenis da Igreja católica ou das igrejas 

protestantes; mais tarde, o enquadramento dos jovens nas 

organizações fascistas ou nazistas; em tempos mais próximos, as 

revoltas estudantis, dos campi americanos às barricadas do maio 

parisiense de 68 [...]. [...] da juventude, de seus problemas (as „crises 

de geração‟) de seus modelos (pensemos nos „ídolos dos jovens‟, nas 

estrelas, na música pop ou na língua inglesa, a dos cantores de rock) 

(ibidem: grifos dos autores).  

 

 Nas sociedades contemporâneas ocidentais, podemos ver algumas situações que 

tratam dessas “solidariedades”, e aqui faço um recorte do aspecto econômico apenas 

                                                 
12

 O Estado moderno surgiu, aproximadamente, no século XV na Europa, com diferentes características 

em cada região, mas, em linhas gerais, é caracterizado inicialmente por um modelo monárquico e 

absolutista de governo, com a proposta de prover segurança, ordem, lei e direitos à propriedade, entre 

outros. Os entendimentos dessa forma de organização são complexos e podem ser vistos em Anderson 

(1985). 
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para efeito de exemplo analítico. Trato de algumas das relações entre os jovens e o 

trabalho, sem esquecer seus vínculos com os contextos sociais, culturais e políticos. 

Essas relações afetam, particularmente, a categoria juvenil e podem trazer relações entre 

alguns jovens que mesmo em locais distantes e em contextos diferenciados como, por 

exemplo, no Brasil, na França e em Portugal, têm vivido experiências juvenis 

relacionais. Cuido de considerar a existência e a relevância dos aspectos culturais, 

econômicos, políticos e sociais de cada região, e como estes se envolvem nas formas de 

os jovens vivenciarem essas proximidades situacionais. Pais (1993, p. 24: grifo do 

autor) nos relata que “os problemas que mais afetam a „juventude‟ – fazendo dela, por 

isso mesmo, um problema social –, são correntemente derivados das dificuldades de 

entrada dos jovens no mundo do trabalho”. O fato apresentado pode gerar um 

imaginário social restrito da categoria juvenil, principalmente se desconsiderar aspectos 

da situação do desemprego juvenil como algo que envolve contextos mais abrangentes 

da economia ou da política, por exemplo, de cada nação. As contextualizações 

históricas (LEVI e SCHMITT, 1996) e as relações com o trabalho (PAIS, 1993) nas 

experiências e vivências juvenis, apresentadas pelos autores nos dois parágrafos 

anteriores, podem se refletir em algumas formas generalizantes de a sociedade ver os 

jovens e evidenciam a relevância de abordagens e reflexões diferenciadas e específicas 

ao lidar com estes fenômenos e problematizá-los. 

Surgem dificuldades ao se tentar estabelecê-los por um enfoque do que seria a 

juventude por meio de tentativas de enquadrá-la em uma perspectiva única, como uma 

fase delimitada por características biológicas ou comportamentais uniformes, dentre 

outras que possam ser manipuladas, “[...] e que o fato de falar dos jovens como se 

fossem uma unidade social, um grupo constituído, dotado de interesses comuns, e 

relacionar estes interesses a uma idade definida biologicamente já constitui uma 

manipulação evidente”, conforme Bourdieu (1983, p. 112). O limite associado ao termo 

se perderia em uma multiplicidade de contextos econômicos, culturais, políticos e 

sociais, dos quais os sujeitos participam de diferentes maneiras em tempos e espaços 

distintos. Neste caso, concordo com Levi e Schmitt (1996, p. 8) ao afirmarem que, “ao 

contrário, o que nos interessa é justamente o caráter marginal ou limítrofe da juventude, 

o fato de ser algo irredutível a uma definição estável e concreta”. 
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Ao trabalhar com os termos jovens e juventude, observo que os termos 

adolescentes e adolescência são utilizados, em alguns estudos
13

, sem distinções aos 

anteriores, com os mesmos recortes etários e, algumas vezes, com os mesmos 

propósitos de identificação e pertencimento dos sujeitos. Optei por utilizar juventude e 

jovens por entender que, mais que preocupações de nomenclaturas, me mantenho na 

linha proposta desta reflexão, que é tratar a categoria em sua dimensão de 

heterogeneidade, compatível com as visões sociais e culturais de pertencimentos dos 

sujeitos. Afasto-me de abordagens que possam se apoiar em aspectos unidimensionais 

da vida dos sujeitos baseadas em princípios da psicologia, da medicina, do senso 

comum e da mídia, dentre outros, e que algumas vezes restringem-se a individualidades 

e trazem a lógica da patologia. 

Essa “lógica” se caracteriza pela ideia da “crise” vivenciada pelos adolescentes, 

em que todos, se não passaram, passarão por ela, ocasionando uma crise de identidade
14

, 

na qual os problemas se ajustariam quando o adolescente chegasse à idade adulta e se 

reorientasse emocionalmente. Principalmente a partir do século XX, o padrão de 

referência ao termo adolescente está associado aos pressupostos biológicos e 

psicológicos. Mesmo que em alguns casos possamos encontrar princípios que se 

afastem das realidades dos sujeitos, tanto nas denominações de adolescência ou de 

juventude, considero o termo juventude para seguir nas minhas reflexões por entender 

que 

 

 podemos observar que o conceito de adolescência se acopla 

perfeitamente à lógica capitalística de duas maneiras. Primeiramente, 

por sua rentabilidade, visto que o negócio não se restringe apenas aos 

profissionais especializados, havendo todo um comércio que 

sobrevive à custa da adolescência, produzindo roupas, revistas, 

músicas e alimentos entre outros. Em segundo lugar, por sua força ao 

mesmo tempo massificante (etapa universal, a-histórica e homogênea 

para todos) e individualizante (a forma como cada um passa por tal 

etapa e como dela emerge depende dos méritos de cada sujeito) 

(COIMBRA et al., 2005, p. 6). 

 

 Importo-me em observar na juventude algumas particularidades bem específicas 

que, segundo Charlot (2007, p. 209),  

                                                 
13

 Forneço alguns exemplos de autores que trabalham com os dois termos simultaneamente: Pais (1990), 

Mellucci, (1997) e Sposito (2000). 
14

 O termo se refere a uma fase psicossocial, na qual o adolescente tenta se adequar, buscando formas 

consideradas coerentes de consolidar sua imagem por meio do que é aceito pelos outros. A discussão 

dessa abordagem se encontra em Erickson (1976).   
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esta condição faz sentido além das diferenças nacionais, geográficas, 

étnicas e até de gênero. Entretanto, nem por isso se deve esquecer que, 

adotando-se uma distinção usada por vários sociólogos brasileiros, 

essa condição comum é vivida em várias situações de gênero, classe, 

etnia etc.  

 

Como pode ser visto em Abramo (2005, p. 41), a mesma preocupação de evitar 

homogeneizações ao trabalhar com o termo juventude que diz ser “forçoso, embora 

repetitivo, lembrar que os conteúdos, a duração e a significação social desses atributos 

das fases da vida são culturais e históricos, porque a juventude nem sempre apareceu 

como etapa singularmente marcada”. 

  Pensando na problemática surgida a partir da afirmação anterior, desde quando 

a juventude teve seu espaço reconhecido e como isso se viabilizou, cuido de trazer 

alguns dados que possibilitem contextualizar e discutir sobre essa perspectiva. A 

proposta de trazer um embasamento histórico, reconhecendo que aqui se realiza de 

forma breve, pode auxiliar na busca pela legitimidade dos fatos apresentados. 

 Em meados da Idade Média, até aproximadamente o século XVIII, a duração da 

infância ficava restrita apenas aos cuidados iniciais, em que a dependência física para a 

sobrevivência era a prioridade no tratamento e na atenção dedicada pelos pais às 

crianças. Não eram vistos aspectos de afetividade nas relações em família; havia 

preocupação na transmissão do nome e dos bens. Estes procedimentos eram os 

reconhecidos e valorizados à época citada, fazendo parte de um estado de coisas 

construído de forma cultural e social. (ALVIM e PAIM, 2000; ARIÈS, 1986; LEVI e 

SCHMITT, 1996; PERALVA, 1997). Passada essa fase de cuidados iniciais, a criança 

era inserida e submetida às convivências com os adultos sem um período
15

 de preparo 

anterior ou qualquer forma de transição para essas experiências. Durante séculos, a 

aprendizagem das crianças e dos jovens era condicionada ao que partilhavam com os 

adultos no trabalho. Essa era a construção mais evidenciada da época. Segundo Ariès 

(1986, p. 275), 

 

na Idade Média, no início dos tempos modernos, e por muito tempo 

ainda nas classes populares, as crianças misturavam-se com os adultos 

assim que eram consideradas capazes de dispensar a ajuda das mães 

                                                 
15

 Este despreparo para a entrada no mundo adulto é questionado por Priore (2008) que esclarece a 

existência de rituais nessas passagens. Áries (1986, p. 15) reconhece essa problemática, dizendo que as 

considerou “vestígios”, mas que a importância de algumas dessas passagens ritualizadas podem ser vistas 

em Davis (1998). 
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ou das amas, poucos anos depois de um desmame tardio-ou seja- aos 

sete anos de idade.  

 

 A partir do século XVIII, uma mudança passou a alterar, gradativamente, o 

contexto citado anteriormente, caracterizado pela entrada imediata das crianças no 

mundo dos adultos, por volta dos sete anos e após um desmame tardio. Surgiu a escola, 

esta como preparação à vida adulta, um período de transição, de separação, que recebeu 

influência das religiões católica e protestante. Os religiosos procuravam evitar algumas 

situações que fugiam à moral, por eles legitimada e defendida, e a mistura entre 

crianças, jovens e adultos não favorecia esses princípios. As famílias apoiaram essa 

mobilização religiosa voltada à educação escolar. Este apoio e participação das famílias 

gerou uma nova fase mais afetiva e sentimental nas relações com as crianças no início 

das sociedades modernas. A realidade deste sentimento novo dedicado às crianças pelas 

famílias se traduz, principalmente, nas preocupações com a escola, com o preparo das 

crianças. “A partir da metade do século XVIII, conceitos como adolescência e juventude 

começaram a se consolidar graças aos avanços da pedagogia, da medicina e da 

filosofia” (PRIORE, 2008, p. 8). 

 Na sociedade moderna do século XIX, a educação novamente se destaca como 

outro momento a ser considerado e analisado. A era industrial e sua eminente 

necessidade de expansão trouxe, gradativamente, a obrigatoriedade e a universalidade 

da educação para as sociedades ocidentais, pelo menos em níveis elementares. Segundo 

Hilsdorf (2006, p. 79), “de qualquer ponto de vista, portanto, o colégio de artes 

humanísticas aparece como a grande criação escolar do início dos tempos modernos”. A 

educação foi relacionada ao progresso econômico e social desses povos e se buscavam 

formas de organização da sociedade para atender a essas demandas de uma outra fase 

industrial. Nessa abordagem, “[...] – o trabalho coletivo nas classes, o ensino graduado, 

a obediência, o silêncio, a repetição das tarefas, o controle rígido, a fragmentação das 

atividades, a duração uniforme do período escolar –” (Idem, p. 194) evidenciam que o 

modelo de escolas para as classes populares nos séculos XVII e XIX era voltado para o 

preparo da mão de obra para atender à produção capitalista da época. 

 Mesmo com a crescente participação da escola na vida da sociedade, 

observamos que havia um número acentuado de crianças e jovens participando da vida 

do trabalho. As dificuldades econômicas e sociais inseriam crianças e jovens nessa 

relação de trabalho precoce e injusta. Fica evidenciado que, naquele momento, a escola 

não era a única forma de participação dos jovens na sociedade. Como consequência 
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disso, tornou-se necessária a interferência do Estado na elaboração de leis que 

adequassem as idades dos jovens para a entrada nesse mercado. Neste sentido, Peralva 

(1997, p. 16) ressalta que, “na França, a lei de 1841 limita a oito horas o trabalho das 

crianças entre 8 e 12 anos, a 12 horas o dos adolescentes entre 12 e 16 anos. Ao mesmo 

tempo, a lei obriga os patrões a oferecerem educação a seus jovens trabalhadores”. 

 Novamente, a escolarização desempenhou o seu papel nessas classificações e 

separações por idades da civilização moderna. Vale ressaltar que essas fases são 

articuladas e dependentes umas das outras. Importa serem consideradas como no caso 

da organização administrativa e política das sociedades, mas não se caracterizam e nem 

podem ser vistas unicamente por este sentido. As construções são históricas, culturais e 

sociais, eliminando, assim, uma possível rigidez entre as categorias sociais. Segundo 

Levi e Schmitt (1996, p. 8), podemos ver que, “nesse sentido, nenhum limite fisiológico 

basta para identificar analiticamente uma fase da vida, que se pode explicar melhor pela 

determinação cultural das sociedades humanas”.  

 

1.2. Algumas abordagens teóricas e sociais nas análises dos jovens 

 

 Os jovens, nas diferentes épocas e espaços vivenciados e pelos contextos 

particulares e diversos de diálogo e pertencimento, estão inseridos em uma 

multiplicidade de experiências e relações que podem ser analisadas de formas também 

diversas. As análises dessas experiências e comportamentos juvenis possuíram e 

possuem abordagens que variam segundo os pontos de vista utilizados e com auxílio das 

diversas áreas do conhecimento. Cuido de trazer aqui algumas correntes no campo 

teórico para efeito de reconhecermos a existência de diferentes visões sobre os jovens e 

de algumas representações sociais
16

 atribuídas a esses sujeitos. Algumas das abordagens 

que importamos em considerar manifestaram-se, principalmente, a partir das duas 

primeiras décadas do século XX, com o foco de interesse na questão do desvio juvenil.  

 Por volta de 1910, a psicologia já mostrava trabalhos a respeito dos jovens, mas 

foi a partir de 1920 que passamos a ver maior sistematização de estudos sobre a 

juventude. A sociologia e a psicologia social se encarregaram de desenvolver uma 

investigação mais detalhada e diversificada desse momento na vida dos indivíduos. Nos 
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 O termo se refere ao sentido dado por Moscovici (2003) e se relaciona a uma perspectiva social sem 

desconsiderar a individualidade dos sujeitos. Essas representações influenciam na construção do 

conhecimento compartilhado e da cultura. 
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anos 1920, com a Escola de Chicago, surgiram as primeiras discussões sobre as 

vivências dos jovens nos territórios urbanos, principalmente em algumas cidades 

americanas, e suas relações com os problemas sociais. As tentativas de análise dos 

jovens se voltaram para as ligações com a violência urbana (ABRAMOVAY et al, 

1999). Nesse momento, os jovens eram vistos como um grupo “rebelde” que se 

contrapunha ao momento norte-americano de industrialização que trazia, além da 

modernização industrial, profundas mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais; 

algumas, como a explosão demográfica nas áreas urbanas, a exploração do proletariado, 

as condições precárias de trabalho, as desigualdades sociais e uma variedade de outras 

situações sociais de exclusão que o capitalismo trouxe como consequência. Assim, o 

“desajuste juvenil” passou a ser visto pelos estudiosos dessa época como algo que 

necessitasse de correção social. Carrano (2003, p. 129) diz que, “na década de 20, a 

juventude aparece nos estudos, preponderantemente, como uma questão de desvio 

social. Os sociólogos da Escola de Chicago dedicaram-se aos estudos das gangues de 

jovens que se formavam nos guetos americanos”. 

 Por volta de 1940, a juventude ocidental passou a ser vista como pertencente a 

um modelo único de características, experiências e manifestações culturais e sociais. A 

condição de estudante marcava o jovem, por exemplo, não importando sua 

nacionalidade. Assim, ele era considerado como pertencente a uma cultura juvenil 

uniforme. Nesse momento, havia uma tendência de universalização das escolhas dos 

jovens. Suas músicas, roupas e as formas de se relacionarem com a família, a escola e o 

trabalho, por exemplo, seguiam uma forma única e, portanto, comum à maioria dos 

jovens. Não havia preocupação com as especificidades sociais nem culturais, apenas 

uma lógica global e uniformizante seria a mais relevante. Segundo Catani e Gilioli 

(2008, p. 92), “a tendência em considerar que há uma cultura juvenil genérica situa-se 

no auge do Estado de Bem-Estar Social
17

 (1945-1975)”. 

 Algumas construções juvenis, como o rock‟n‟roll e a revolução sexual, 

trouxeram os jovens à cena, com outra abordagem particular, nas sociedades a partir da 

década de 1950, aproximadamente. De acordo com Caldas (2008, p. 18), “precisamente 

a partir desse instante, a cultura da juventude passaria a viver sua mais fantástica 
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 Forma de organização que coloca o Estado como responsável pela vida social e econômica do povo. 

Momento em que o emprego e o consumo se expandiram de modo intenso, com destaque para os Estados 

Unidos e a Europa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
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aventura lúdica”. O envolvimento político de alguns jovens em diversas
18

 partes do 

Ocidente, principalmente a partir da década de 1960, fez com que eles se envolvessem 

em conflitos sociais diversos no momento em que se contrapunham à ordem 

hegemônica política e repressora da época. Nesse contexto: 

 

Os movimentos estudantis da década de 60, em países em via de 

desenvolvimento, como Portugal, e surgidos em contextos urbanos, 

ter-se-ão organizado indiretamente contra as gerações mais velhas e 

diretamente contra um poder político que não facilitava a participação 

dos jovens, a nível institucional (PAIS, 1990, p. 143). 

 

 O Centro Cultural de Birmingham, na Inglaterra, que se manifestou na década de 

1960, diferiu da linha anterior ao considerar a existência de subculturas juvenis
19

. O 

termo no plural tem a intenção de ressaltar a existência de uma multiplicidade de grupos 

sociais. Assim, a juventude era vista em suas particularidades e sendo formada por 

vários grupos sociais menores, cada um deles com interesses e especificidades próprias. 

Um estudo característico dessa fase nos diz que 

 

todo este estudo tem mostrado tanto um certo grau de efetividade 

quanto um certo grau de não-correspondência (com as estruturas) ao 

nível cultural. Isto sugere, se nos permite aquilo que acabou de ser 

dito, que há algum espaço para a ação no nível cultural e certamente 

que há um espaço aqui para expor a seus membros mais claramente o 

que suas próprias culturas “dizem” a eles sobre sua localização 

estrutural e social (WILLIS, 1991, p. 226). 

 

  No contexto apresentado, as relações dos jovens com a família, a escola, o 

trabalho e outras instituições que faziam parte de suas relações eram marcadas por uma 

lógica diferenciada das anteriores, que sugeria homogeneidade das expressões culturais 

e sociais dos jovens e o estabelecimento de práticas corretivas para melhor adequação e 

transição à vida adulta. A nova visão desenvolvida pelos estudiosos de Birmingham 

sugeriu um potencial nas expressões juvenis com a possibilidade de subversão ao que 

poderia ser pré-estabelecido ou imposto aos jovens. Conforme Catani e Gilioli (2008, p. 

94), “essa vertente teve grande importância no estudo da juventude, sendo impulsionada 
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 O movimento estudantil de maio de 68 na França trouxe mudanças culturais, políticas e sociais ao 

Ocidente, e também uma onda de protestos em diversas universidades da Europa e das Américas. No 

Brasil, tivemos a Passeata dos Cem Mil na época citada. Melhores contextualizações em Foracchi, 

(1972). 
19

  O termo traz complexidade e pode ser melhor compreendido em Hall e Jefferson (1975). 
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por amplo projeto de pesquisa elaborado na década de 1960, destinado ao estudo das 

culturas juvenis posteriores a Segunda Guerra Mundial da Grã-Bretanha”. 

 A partir dos anos 1980, cresceram quantitativamente os estudos sobre a 

juventude e esses se tornaram mais diversificados, principalmente na sociologia e na 

psicologia. Vemos que 

 

não apenas se tornou consensual que essa transição constitui um 

processo intensamente social, mas também se considera, hoje, que ela 

é um eixo de estruturação, quer das identidades quer das sociedades, 

bem como um campo fértil e fascinante para o pensamento 

sociológico (GUERREIRO e ABRANTES, 2005, p. 170).  

 

 Há o surgimento de várias linhas de pesquisa. Algumas delas, como as tratadas 

por Dubet (1996), cuidam da diversidade das “experiências sociais” dos sujeitos; outras, 

das relações dos jovens com a escola, conforme Dayrell (2006) e Carrano (2008). 

Algumas das relações dos jovens com a vida política e social encontram-se refletidas 

em Arroyo (2006). Há também a análise das culturas juvenis e suas formas de expressão 

observadas por Pais (1993). A atenção também se volta para os jovens das camadas 

populares e o estudo de suas trajetórias sociais, algumas dessas visibilizadas nas 

investigações de Portes (1993; 2001). Os jovens fazem parte de uma diversidade de 

outros estudos que aqui poderiam ser considerados, principalmente os das camadas 

populares, que, pelas desigualdades sociais de nossa época, são sujeitos de 

preocupações das sociedades. 

 Nessa perspectiva de considerar teorias diferenciadas para a análise da 

juventude, podemos marcar uma tensão que inclui o reconhecimento e o pertencimento 

da condição juvenil. Vista assim, como à maneira de um grupo social, no caso a 

juventude, viver e utilizar seus pertencimentos sociais e históricos e também a forma 

como a sociedade olha e cria suas representações dessas utilizações juvenis, Dayrell 

(2007, p. 1108) nos esclarece que, “do latim, conditio refere-se à maneira de ser, à 

situação de alguém perante a vida, perante a sociedade. Mas, também, se refere às 

circunstâncias necessárias para que se verifique essa maneira ou tal situação”. Com este 

olhar, traçarei uma pequena visão histórica da juventude brasileira, principalmente a 

partir dos anos 1950, momento em que os jovens, mediante algumas formas 

diferenciadas de se colocarem como sujeitos de suas ações, passaram a ter maior 

destaque em nossa sociedade, talvez pelo caráter específico de suas manifestações 

culturais e sociais, e algumas delas serão aqui retratadas. 
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 A escolha do recorte histórico na década de 50 dos novecentos para tratar de 

acontecimentos relevantes aos jovens não se abstém de reconhecer, por exemplo, a 

participação dos jovens abolicionistas que, em meados do século XIX, se dedicaram a 

questões políticas e sociais da época. Eles nem sempre eram sujeitos da mesma classe 

social. Havia ideais comuns entre alguns graduados, jornalistas e funcionários públicos; 

outros possuíam laços de sangue com a escravidão, por exemplo. Entre os jovens de 

características moderadas ou mais radicais, víamos ideais de organização das massas 

nas ruas e nas fazendas, contra as práticas escravistas que marcavam as relações do 

sistema produtivo agrário no Brasil. Ocorreram influências e reelaborações dos jovens 

abolicionistas brasileiros com os movimentos políticos da Europa no século XVIII. Eles 

reivindicavam, principalmente, formas mais modernas e menos repressoras de se lidar 

com as relações produtivas e sociais da época. Segundo Caccia-Bava e Paiva da Costa 

(2004, p. 70), “realizaram algumas adaptações nos conteúdos ideológicos para a 

sociedade escravista do Brasil e trouxeram para o país bandeiras de luta que lhes 

possibilitaram atuar como protagonistas desses movimentos e de mudanças 

institucionais [...]”. 

 Entre os movimentos significativos de elaboração e manifestação juvenis, 

destaca-se a Semana de Arte Moderna em 1922, que se caracterizou como um dos 

grandes momentos de expressão e renovação cultural no Brasil, o movimento foi 

realizado por jovens
20

 da literatura, das artes e da música, além de alguns intelectuais da 

época que juntos protagonizaram em São Paulo esse movimento artístico e estético no 

Brasil. O evento foi marcado por críticas quanto à sua renovação e legitimidade 

efetivas. Porém, segundo Pedroso (2007, p. 54), 

 

após a repercussão imediata da Semana de 22 a ampla cobertura da 

imprensa favoreceu a formação de grupos que divulgaram manifestos 

e revistas colaborando para a forte amplificação das ideias da Semana. 

Havia discordâncias, mas um forte ponto comum sobrepunha-se: a 

vontade de renovar. 

 

 A partir da segunda metade do século XX, alguns jovens no Brasil se mostraram 

capazes de organizar e expressar formas particulares nas suas manifestações culturais e 
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 Os sujeitos que participaram do movimento de 1922 possuíam idades acima de 29 anos e aqui os 

coloco como fazendo parte de um grupo de jovens pelas relações com o momento cultural, histórico e 

social que vivenciavam, permitindo-me tratar do pertencimento dos sujeitos na categoria. Um pouco das 

trajetórias destes sujeitos pode ser vista em Caccia-Bava e Paiva da Costa (2004), e o questionamento 

quanto às idades pode ser visto em Bracht (2006).  



44 

 

sociais. Essas formas de expressão os caracterizaram “em termos de solução identitária, 

dura até os dias do presente” (BRACHT, 2006, p. 164). 

Aproximadamente na década de 1950 havia uma visão da juventude como grupo 

associado à transgressão, aos atos de delinquência e aos distúrbios sociais. A associação 

era próxima ao que se entendia pelas imagens sociais da adolescência como momento 

de patologia. Os jovens viveriam e se comportariam de forma perturbadora por estarem 

em uma fase em que essas manifestações seriam naturais. Depois de um período de 

preocupações sociais com o comportamento conflitante dos jovens, e de se trabalhar 

com ideias corretivas e prescritivas para adequá-los da melhor forma à sociedade, 

passaram a ser vistos com certa normalidade. O “desconforto” e a “agitação” dos jovens 

seriam extravasados nas produções culturais realizadas nos grupos juvenis, seriam 

momentos de se trabalhar a socialização para um ingresso ajustado e coerente aos 

papeis de adulto na sociedade (ABRAMO, 2007, p. 81).  

 Se restringirmos nossas análises ao conflito de gerações, podemos não trazer 

dados que mostrem que ocorreu um momento diferenciado e relevante para a juventude 

da época e suas relações com as outras categorias sociais. A ideia da “juventude 

transviada” para incriminar e estereotipar o mundo juvenil pode deixar de relevar que 

 

a cultural juvenil do fim dos anos 50 e início dos anos 60 é uma 

rebelião ainda pouco conhecida, mas claramente dirigida contra uma 

dupla moral e à procura de um amor vital fora da agressiva forma-

família da época.  Os jovens rompem o duplo vínculo que liga a sua 

existência a uma sociedade imóvel e conservadora (CALDAS, 2008, 

p. 14). 

 

 Esse movimento de contestação juvenil passou a ser considerado pelos veículos 

de comunicação da época e pela sociedade em que os sujeitos interagiam como 

movimento de contracultura. Ele se caracterizava por formas divergentes de 

pensamentos, de se relacionar com o mundo, e trazia também questionamentos quanto 

aos valores institucionais estabelecidos na época. “Seria, então, delineado um 

movimento de caráter fortemente libertário, com enorme apelo junto a uma juventude 

de camadas médias urbanas, envolvendo os Estados Unidos, a Europa e diversos outros 

países de fora do mundo desenvolvido” (GROSSMAN, 1998, p. 72). 

 Nos anos 1960 e 1970, vemos a formação de jovens capazes de desestabilizarem 

a ordem social pelos seus envolvimentos nas manifestações públicas. O medo de alguns 

responsáveis pela ordem vigente à época era de que naquele momento ocorresse uma 
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mudança maior no sistema. A juventude se fez presente de forma não vista 

anteriormente: como veículo de formação social. Respostas duras foram sentidas, 

acontecendo, por exemplo, repressões militares em um período que se caracterizou por 

um regime ditatorial. A União Nacional dos Estudantes (UNE) nas décadas de 1960 e 

1970 enfrentou posicionamentos e problemas sociais e políticos diversos, desde o 

questionamento aos direitos dos jovens nas universidades, como da necessidade de 

articularem suas bases em resposta e resistência ao golpe militar de 64, entre outros. A 

dimensão da participação dos jovens nestes conflitos por mudanças mostrou que “se 

tratava de um movimento cuja direção deveria ser indiscutivelmente jovem, 

sensibilizando-se sobre as questões nacionais que afetavam todas as classes subalternas, 

do campo e da cidade” (CACCIA-BAVA e PAIVA DA COSTA, 2004, p. 97). 

 Vemos na atualidade alguns depoimentos
21

 de participantes das lutas na década 

de 1960 desculpando-se e, em alguns casos, minimizando o movimento, identificando-o 

como o lado utópico e romântico da juventude. Não há a intenção de heroicizar, mas de 

trazer reflexões de um tempo em que os jovens foram considerados como sujeitos com a 

seriedade capaz de transformar o momento social. Segundo Bracht (2006, p. 166), “isto 

porque somente o fato de dar a conhecer que existe insatisfação e materializá-la através 

de métodos violentos em um período estatal de rigores legais e torturas contém méritos 

dignos de consideração histórica”. Com o afastamento histórico que o tempo nos 

oferece, essa fase pode também ser vista de forma positiva e generalizante, como uma 

geração que queria mudar o sistema social e político vigentes na época e seria 

merecedora de continuidade. Estes moldes podem trazer ideias de formas “ideais” de 

comportamento quanto ao que seria “adequado” a todos os movimentos sociais juvenis. 

Abramo (2007, p. 80) diz que “essa reelaboração positiva acabou, desse modo, por fixar 

assim um modelo ideal de juventude: transformando a rebeldia, o idealismo, a inovação 

e a utopia como características essenciais dessa categoria etária”. 

 Alguns jovens dos anos 1980, no Brasil, foram considerados como estando 

distantes das características de enfrentamento político e social nos moldes das duas 

décadas anteriores. Foram, em alguns destes casos
22

, considerados individualistas, 
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 Alguns casos de desmerecimento do movimento pelos próprios envolvidos nas lutas das décadas de 

1960 e 1970 e algumas visões sociais que tendem a atenuá-los na época atual encontram-se 

contextualizados em Bracht (2006) e Abramo (2007).  
22

 A contextualização histórica das formas de omissão e de participação dos jovens da época de 1990 

encontra-se discutida e exemplificada por depoimentos de jovens e por meio de reportagens no período 

citado, mostrando que a discussão não se resume a apenas uma abordagem. Ver MISCHE (1997, p. 134-

150).  Disponível em: http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/rbde05_6/rbde05_6_13_ann_mische.pdf.
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consumistas, conservadores e apáticos, por talvez não realizarem os feitos e as 

manifestações nos moldes das citadas anteriormente, nas décadas de 1960 e 1970. 

Porém, eles podem ser vistos neste momento, em função de suas produções culturais, 

como componentes de grupos sociais específicos. Assim, Catani e Gilioli (2008, p. 21) 

nos confirmam que, “desse modo, os múltiplos estilos e comportamentos da juventude 

passaram a ser valorizados como produções culturais legítimas”.  

 Aproximadamente no início da década de 1980, surgiram manifestações 

culturais e sociais entre alguns jovens, trazendo à cena outros sujeitos, principalmente 

os jovens trabalhadores ou filhos de trabalhadores das periferias dos grandes centros 

urbanos. Eles visibilizavam, por identificações, escolhas particulares e participações nos 

grupos, suas formas diferenciadas de apropriação dos espaços por onde circulavam, 

como as ruas, as esquinas, as escolas, as praças etc. As maneiras de estar nestes espaços 

mostraram as relações entre os jovens e revelaram formas de se manifestar específicas e 

construídas entre eles. Os estilos musicais como o rap e o hip-hop são vistos entre essas 

expressões culturais. 

Em alguns desses encontros, ocorriam situações de confrontos e conflitos 

sociais, que podem mostrar algumas formas de violência(s) entre os jovens, pois 

reconheço que a violência contém sentidos diversos que possibilitam ser discutidos. 

Falo em violência(s), pois “[...] não existe violência, mas violências, múltiplas, plurais, 

em diferentes graus de visibilidade, de abstração e de definição de suas alteridades” 

(MISSE, 1999, p. 38). Elas, em uma de suas faces, podiam mostrar também que 

existiam vínculos com a situação econômica e social da época e que podem estar 

relacionadas com as escolhas e as opções juvenis ao se manifestarem, no caso, tanto 

pelas expressões culturais quanto pelas de conflito. Para Sposito (1993, p. 163), “em 

termos gerais, a estreiteza do mercado de trabalho – pela escassa oferta de novos postos 

– e a baixa remuneração, expressa na perda constante do poder aquisitivo dos salários, 

afetam as expectativas desta faixa etária”. 

O estudo dos movimentos juvenis dos negros se mostra como exemplo quando 

nos referimos a manifestações culturais da época de 1980. Este grupo mostrou-se 

politicamente organizado e manifestava seu desagrado com as formas de exclusão 

racistas sofridas. Seus movimentos aconteciam em espaços específicos e em toda parte. 

Para Caccia-Bava e Paiva da Costa (2004, p. 100), “as manifestações dos jovens negros 

estão no ar, sob forma de música, de dança, de poesia, de programas radiofônicos”. 

Inicialmente, buscaram inspiração nas referências culturais e estéticas dos líderes negros 
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americanos para suas produções e manifestações. Assim, alguns jovens negros 

brasileiros das periferias, das favelas, das escolas, das esquinas etc. construíram suas 

manifestações particulares ao reclamarem seus lugares na sociedade brasileira. 

Buscavam nas danças, nas grafitagens, nas músicas e nas poesias, por exemplo, suas 

formas de expressão cultural juvenil e os questionamentos de suas identidades étnico-

raciais. Observo que, com estes exemplos, as formas de participação social e política 

podem ser diferenciadas, por meio das escolhas dos sujeitos, de suas relações na 

sociedade e com o espaço e tempo em que vivem, mas nem por isso desconsideradas. 

Não houve movimentos juvenis na década de 1980 nos moldes de uma luta 

armada, como nas décadas de 1960 e 1970. Surgiram outros grupos de jovens, como os 

trabalhadores, os das periferias e os negros, e outras propostas de expressão, como as 

artísticas, por exemplo. As manifestações culturais juvenis colocaram-se como outra 

lógica nas formas de construir e de expressar as reivindicações e os questionamentos 

dos grupos juvenis nos anos 1980. Essa visão, que considero como uma outra forma de 

mobilização de alguns jovens e que se pode traduzir em envolvimento, encontrou 

algumas divergências que não consideravam um caráter político relevante nos 

comportamentos juvenis e sugerem estar presas a formas anteriores de participação 

juvenil. Segundo Abramo (2007, p. 79): 

 

Por outro lado, os grupos juvenis que atuam na esfera do 

comportamento e da cultura não têm sido considerados como 

possíveis interlocutores pelos atores políticos, salvo raras exceções 

(entre elas, assume destaque o movimento negro), seja por se 

apresentarem como muito difusos e com baixo grau de formalização, 

seja por levantarem questões não consideradas pertinentes para as 

agendas políticas em pauta.  

 

 Nos anos 1990, se quisermos destacar outra forma de participação juvenil, além 

de reconhecer suas experiências cotidianas que se davam pelas formas diversas de viver 

a juventude por intermédio das produções, manifestações e relacionamentos com as 

demais categorias da sociedade, podemos considerar as vivências políticas da época. 

Alguns jovens chamaram a atenção da sociedade e interessaram à mídia ao mostrarem 

suas formas de expressar a contradição e o desacordo com o governo Collor, eleito em 

1989, esse envolvido em casos de corrupção e denúncia. Eram, em sua maioria, 

estudantes, secundaristas e universitários. A maneira escolhida pelos jovens de se 

contraporem, maquiando seus rostos com as cores da bandeira nacional, caracterizou-os 

como os “caras-pintadas”. Estes, ao participarem das mobilizações e se unirem nas ruas 
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com outros sujeitos pedindo o impeachment
23

 do então presidente, mostraram a 

permanência do conteúdo cultural e político nas suas reivindicações. Para Groppo 

(2008, p. 41) “Assim como nas campanhas pelas diretas, a classe média vai às ruas em 

manifestações. Mas, pelo menos em São Paulo e no Rio, os grandes atores são os 

estudantes, com notável (e inesperada) participação dos secundaristas”. 

 À época dessas manifestações dos anos 1990, era exibida, pela TV Globo, uma 

minissérie baseada no movimento estudantil das décadas de 1960 e 1970, denominada 

Anos Dourados, o que acarretou análises de que o movimento pelo impeachment do 

presidente Collor seria uma cópia, pelas formas de mobilização, do movimento das duas 

décadas que o antecederam, além da ideia de os jovens estarem sendo manipulados pela 

mídia. A admiração pela minissérie e a influência da mídia podem ter existido e 

incentivado os sujeitos, porém questiono a complexidade da situação e se foram os fatos 

apresentados de todo as responsáveis pelas ações estudantis. Segundo Dias (2008, p. 4), 

“posteriormente, quando o movimento ganhou destaque na mídia, a dificuldade em 

aglutinar esses jovens praticamente desapareceu. A partir deste momento, os jovens não 

precisavam mais ser convocados, dirigiam-se às manifestações, cada vez mais, de forma 

espontânea”. 

 O movimento a favor do impeachment possuiu formação e características 

próprias. Somaram-se à participação juvenil as influências diversas da mídia, os antigos 

militantes de 1968, e outros sujeitos da sociedade civil. O grupo que se formou era 

heterogêneo e com uma proposta definida. Assim, sem querer reduzir ou valorizar 

sujeitos ou elementos que participaram do evento, penso que a discussão se propõe a 

entendê-lo enquanto uma construção histórica e particular de uma época e suas 

possíveis relações. Dias (2008, p. 16: grifos do autor) sugere que, 

 

dessa forma, devemos evitar que a construção da „memória histórica‟ 

desse movimento seja elaborada sem dar „voz‟ aos sujeitos históricos. 

Devemos evitar que ela seja construída a partir de modelos 

tradicionais onde, normalmente, os movimentos populares não são 

percebidos ou considerados, exceto, para desfigurá-los. Sempre são 

caracterizados como alienados: parados são passivos; atuando são 

manipulados.  

  

                                                 
23

 Termo em inglês que significa o mesmo que impedimento, realizado por meio de um processo contra 

autoridades do governo, a fim de destituí-las do cargo por denúncia de infração grave. Informação 

organizada a partir de Souza (2000). 
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 Hoje, a sociedade brasileira volta sua atenção para o tema da juventude, 

sobretudo pelo reconhecimento da melhor adequação de políticas públicas voltadas para 

este segmento. O crescimento do interesse pelo tema, na academia, também se 

intensificou nos últimos anos. Os trabalhos mais recentes na área da Educação no 

Brasil, a partir de meados dos anos 1990, tendem a se perfilar mais fortemente no 

campo da sociologia, permanecendo também um conjunto importante de pesquisas 

sobre adolescência de inspiração psicológica. O mundo do trabalho, a escola, a mídia, a 

etnia, a participação política e a violência constituem focos temáticos que concentram 

nos últimos anos perspectivas discutidas nos estudos das culturas juvenis. Segundo 

Sposito (2000, p. 30), “os dois eixos teóricos estruturantes da produção discente sobre 

juventude – Sociologia e Psicologia – parecem acenar com novas possibilidades e 

certamente seriam enriquecidos se houvesse uma abertura para a perspectiva da história, 

[...]”. Essa articulação sugerida pela autora em um primeiro estado da arte (1980-1998), 

organizado por ela e voltado para a análise dos estudos da juventude, abre a 

possibilidade do enriquecimento e diálogo com as demais áreas do conhecimento na 

pesquisa. Nessa proposta de realizar um inventário bibliográfico, há um segundo 

trabalho organizado também por Sposito (2009), que continua se ocupando das 

pesquisas entre 1999 e 2006, trazendo diferentes formas de abordagem e teorizações 

sobre os jovens nas ciências humanas (estudo já citado na parte introdutória desta 

pesquisa). 

  Assim, a juventude é vista, neste estudo, como pertencente a um tempo capaz de 

abranger suas diversas e peculiares manifestações sociais e culturais. Vem se tornando 

referencial no Brasil a utilização da faixa etária que compreende de 15 a 24 anos na 

abordagem demográfica da juventude, conforme Pochmann (2008), fato que sofre 

variações por conceder aos jovens privilegiados da sociedade um tempo maior para 

estudar e, sem preocupações financeiras, poder ficar mais tempo na juventude. Situação 

contrária reflete nos jovens das camadas populares, que deixam a infância cada vez mais 

cedo para entrar em um mercado de trabalho precário e desigual. O número de jovens 

entre 15 e 29 anos no país, em 2006, era aproximadamente 51 milhões, trazendo a esse 

contingente um peso maior de problemas, que também são enfrentados por toda a 

sociedade, como o desemprego, a violência, a escolarização, o não acesso a bens 

culturais etc.  
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No entanto, pelo Gráfico 1
24

 (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada 

(IPEA) – 2008), observamos a tendência de queda a partir de 2010, havendo uma 

redução progressiva do número de jovens no Brasil. 

 

 

  

Segundo pesquisa de Abramovay (2004, p. 3), observamos que o maior 

contingente juvenil encontra-se nas classes C e D, o que mostra que os problemas 

sociais citados por Pochmann (2008) ficam mais concentrados nesses segmentos.  

 

Tabela 3. População Jovem segundo Classe Socioeconômica – Brasil – 2004. 

Classe Socioeconômica N % 

Classe A 621.158 1,3% 

Classe B 5.393.905 11,2% 

Classe C 15.112.448 31,6% 

Classe D 19.798.177 41,4% 

Classe E 6.906.983 14,4% 

Total 47.832.671 100,0% 

Fonte: Abramovay (2004). 
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 Alterei as cores do gráfico original para melhor visualização dos grupos selecionados. 
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 Falar da categoria “juventude” traz ao debate a característica da diversidade, que 

é algo inerente ao grupo, não podendo reconhecer-lhe, na maioria das vezes, aspectos 

homogeneizantes. Para Dayrell (2006, p. 140),  

 

trata-se de compreendê-los na sua diferença enquanto indivíduos que 

possuem uma historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, 

sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas de 

comportamento e hábitos que lhe são próprios.  

 

Refere-se às particularidades e aos momentos específicos da vida dos indivíduos 

que, nessa lógica, se formam pelo conjunto de suas diferentes experiências sociais e 

culturais. Para a análise das construções e vivências juvenis, utilizo o termo culturas 

juvenis
25

, buscando um conceito de cultura que se aproxime da vida cotidiana dos 

indivíduos e de suas construções nas relações sociais, situações que fazem parte da 

experiência social dos sujeitos, em que a percepção e o uso de significados e valores não 

se limitam aos sistemas sociais e às instituições. A dinamicidade dessas construções se 

aproxima do conceito de cultura apresentado por Geertz (2008, p. 4) quando 

“Acreditando como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 

significações que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua 

análise; [...]”. 

 Pais (1993) entende que, mesmo considerando as culturas juvenis como 

resultado de processos de socialização específico, é necessário buscarmos nesse 

conceito pelo menos dois sentidos mais importantes. Há dois sentidos de socialização, 

marcados por características bem diferenciadas, que são escolhidos e discutidos pelo 

autor e podem se referir às análises das culturas juvenis. O primeiro é a colocação de 

socializações que tendem a enquadrar esses grupos juvenis, dito pelo autor como 

“utilizado para analisar como na sociedade os ordenamentos sociais são possíveis pela 

transmissão de normas, a um nível coletivo, macrossocial (normas de gerações, normas 

de classes sociais etc.)” (PAIS, 1993, p. 55). O segundo sentido se refere às maneiras de 

os sujeitos lidarem com essas normas prescritivas, “sendo desse modo possível entender 

como os indivíduos, quotidianamente, reproduzem ou modificam essas normas, ou 

criam em alternativa outras” (ibidem). 

                                                 
25

 O termo é discutido em sua abrangência teórica e empírica em Pais (1993). 
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 Um estudo que se assemelha ao anterior e discute dois grupos teóricos de 

socialização traz entendimentos que dialogam com essa abordagem (DUBET e 

MARTUCCELLI, 1997, p. 241), 

 

O primeiro definiu a socialização como internalização normativa e 

cultural, afirmando a „reversibilidade‟ da subjetividade dos atores e da 

objetividade do sistema. O segundo grupo de teorias privilegia o tema 

do distanciamento, da atividade dos indivíduos, da separação entre o 

ator e o sistema. 

 

Essa segunda articulação estudada pelos autores problematiza a questão da 

socialização na época moderna atual, um momento em que as múltiplas e diferentes 

situações culturais e sociais convivem nas vivências e relações sociais dos sujeitos. 

Estes constroem suas experiências por meio de ações conscientes e dotadas de 

significados e escolhas. Não há uma aprendizagem de papeis sociais fornecidos pelo 

sistema social. Há um trabalho criativo que envolve os sujeitos em suas construções. 

Conforme Dubet e Martuccelli (1997, p. 261: grifo dos autores), 

 

[...] a unidade da socialização não está mais dada aos atores, mas deve 

ser construída por eles [...]. Mas essa concepção „fragmentada‟ da 

socialização não deve nos conduzir ao tema de um corte radical entre 

ator e o sistema [...]. [...] cada uma das lógicas da experiência escolar 

remete a uma das funções objetivas da escola e depende de 

mecanismos de socialização autônomos e de processos de 

determinação específicos. 

 

 Na atualidade, alguns jovens questionam as realidades impostas e procuram 

definir e construir suas experiências com ações diferenciadas, nas quais possam ser 

sujeitos de suas escolhas. Quando utilizamos o termo experiência, este vai além de uma 

significação ambígua que, conforme Dubet (1996, p. 95), “num primeiro sentido, a 

experiência é uma maneira de sentir, de ser invadido por um estado emocional 

suficientemente forte para que o ator deixe de ser livre, descobrindo ao mesmo tempo 

uma subjetividade pessoal”. Quando nos referimos à experiência social, utilizamos a 

abordagem que diz que “a experiência social não é nem uma esponja nem um fluxo de 

sentimentos e de emoções, ela não é uma expressão de um ser ou de um puro sujeito, 

pois que é socialmente construída. Na medida em que o que se conhece da experiência é 

aquilo que dela é dito pelos atores, [...]” (DUBET, 1996, p. 103). 

 Nesse sentido, a relação entre a educação e a juventude pode se abrir a outras 

abordagens, não ficando circunscrita ao âmbito da escola. Segundo Catani e Gilioli 
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(2008, p. 16), “implica considerar que os jovens são capazes de produzir uma cultura 

autônoma, que não apenas imita o mundo adulto e as instituições tradicionais (...)”. A 

autonomia se refere a não considerar apenas as imposições e manutenções tradicionais 

hierárquicas, como as únicas formas de relações no espaço escolar, sem esquecer que 

valores culturais, normas sociais, maneiras de ser e de viver não fazem parte de livres 

construções individuais. Conforme Sanchis (2006, p. 35: grifos do autor) “tudo não 

„desmancha no ar‟, tudo não vira somente transformação e dinamismo [...]. [...] o quase 

permanente articula-se ao „novo‟ e ao „mutável‟ num transitório bivalente, lastreado de 

continuidades, mas em perpétua transformação”. 

 As diferentes ações utilizadas pelos jovens, como as construídas nos grupos 

juvenis, dialogam com a sociedade e revelam uma das faces dessa juventude plural. 

Esse fenômeno nos faz pensar como é essa relação com o momento particular em que 

vivemos hoje. Giddens (1991, p. 15) trata de algumas das diversas características que 

separam as instituições sociais modernas das ordens tradicionais. Uma refere-se à 

rapidez da mudança em condições de modernidade que considera extrema e a outra 

relata as interconexões entre as diferentes áreas do globo. A terceira característica é a de 

não-existência anterior de algumas formas sociais modernas como: o sistema político do 

Estado-nação, as fontes de energia desenvolvidas pelo homem e a completa 

transformação de mercadorias em produtos, dentre outros. 

 Um tempo
26

 que se diferencia de uma época moderna anterior, no qual temos 

nossas experiências e ações caracterizadas por grande dinamicidade e velocidade 

baseadas, principalmente, na informação e no conhecimento. As tecnologias que 

produzem informação por meio da televisão, dos vídeos e da informática, por exemplo, 

trazem, à sociedade em geral, vivências múltiplas mediante informações e percepções 

que surgem e se modificam a cada instante, vistas por Mota (2006, p. 74), como “um 

sinal do tempo e do movimento do mundo – sinal de transformação da eterna criação e 

desaparecimento das formas, uma manifestação do presente, do acontecimento”.  

 Alguns sujeitos têm a seu dispor uma variedade de opções de informações e de 

interações na cibercultura, que precisa selecionar frente à impossibilidade de em tempo 

real absorver tudo o que se apresenta: mensagens, conversas e vídeos nos celulares, 

jogos eletrônicos, sites de relacionamento e diários eletrônicos, por exemplo. Conforme 

                                                 
26

 O tempo se diferencia de épocas anteriores, porém entendo que é também diferenciado na atualidade 

para os sujeitos de acordo com sua situação socioeconômica e pela área em que vivem (países diversos, 

áreas rurais e urbanas, por exemplo).  
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Mota (2006, p. 76), “os olhos/cérebro se tornaram capazes de absorver mais e mais 

estímulos luminosos [...]. [...] há uma capacidade de processamento de informação 

impensável para o homem do começo do século XIX ou do nosso século”. Há no 

mundo moderno e urbano a oportunidade de muitas escolhas, as relações sociais são 

diversas, as opções concorrentes, fragmentadas e momentâneas. O jovem, assim como 

as outras categorias sociais, que está vivenciando esse contexto no momento atual, que 

pode se decompor e se recompor, no qual as escolhas podem ser facilmente mutáveis, 

ajuda a construí-lo, participa dessa sociedade em constante transformação, adquirindo, 

assim, características múltiplas para interagir. Segundo Carrano (2003, p. 116), “a 

complexidade e a diferenciação da vida social abrem imensas possibilidades naquilo 

que diz respeito à capacidade de ação individual”. 

 A família, a escola e o trabalho sofrem com essas mutações da sociedade, 

gerando modificações nos processos de socialização dos indivíduos. Dayrell (2007, p. 

1115) analisa esse momento como o “desmoronamento dos muros que garantiam 

autonomia das instituições, tornando difícil distinguir o dentro e o fora, com os 

contornos cada vez mais tênues. É a mídia que penetra e interfere em todos os espaços 

institucionais”. Um novo preenchimento passa a ser utilizado, suas práticas e modos de 

vida são elaborados, muitas vezes, nos espaços não-escolares e querem ser mantidos 

pelos jovens.  

 A maioria dos jovens, abordagem que varia de acordo com suas posições 

geográficas, de classe social, de gênero e de etnia, participa de múltiplos grupos sociais, 

com peculiaridades que marcam suas vidas. Constroem suas relações, muitas vezes, em 

momentos que se afastam de propostas e prescrições impositivas, não aceitando o que 

não traz significado a eles. Dayrell (2007, p. 1110) chama essas construções de “mundo 

da cultura”, que “aparece como um espaço privilegiado de práticas, representações, 

símbolos e rituais, no qual os jovens buscam uma identidade juvenil”. Colocação 

semelhante encontro em Pais (2006, p. 18), em que “a procura de contato é também uma 

busca de si, uma vez que as identidades individuais se constituem como resultado de 

experiências individuais, embora surgidas de ritualizações próprias de identidades 

coletivas”.  
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1.3. Dados sobre os jovens deste estudo e sobre a escola pesquisada 

 

Nesse contexto, direciono minhas observações e análises para as práticas dos 

jovens das camadas populares, que se fazem presentes e ganham significado ao se 

inserirem nos grupos culturais. A formação e participação nesses grupos, além de darem 

legitimidade a essas manifestações juvenis, são momentos nos quais as desigualdades 

sociais podem não ser tão evidentes. As práticas culturais nos grupos são heterogêneas e 

nem sempre são marcadas por harmonias e identificações. Essas observações podem ser 

vistas em Brenner, Dayrell e Carrano (2008, p. 177) ao mencionarem que, “nos espaços 

de lazer, os jovens podem encontrar as possibilidades de experimentação da sua 

individualidade e das múltiplas identidades necessárias ao convívio cidadão nas suas 

várias esferas de inserção social”. 

 Ao explicar como o ator combina e articula as diferentes “lógicas” sociais em 

suas experiências, Dubet (1996) esclarece que cada “lógica” implica certa coerência, 

racionalidade, e que nem tudo é possível pela “lógica” em si só, dissociada do sistema. 

Sistema e ator se relacionam. As diversas “lógicas” que se desenvolvem são 

determinadas pela natureza do sistema social, que também é atingido pela experiência 

dos atores. Cada ator individual ou coletivo articula três momentos da ação discutidos 

por Dubet (1996). Eles se particularizam na lógica da integração que se refere às 

pertenças e às manutenções, na lógica da estratégia que se refere aos interesses e ao 

mercado e na lógica da subjetividade que se refere ao sujeito com distanciamento 

crítico, e também aos conflitos e confrontos. Essas “lógicas”
27

 se caracterizam ao 

mesmo tempo por uma orientação subjetiva e uma maneira de se envolver nas relações 

sociais.   

 Na lógica da integração, vemos alguns esclarecimentos que podem se referir à 

participação nos grupos juvenis quando Dubet (1996, p. 116-117) nos diz que 

 

as comunidades, mesmo quando coexistem pacificamente, só se 

mantêm na reciprocidade dos olhares. Os grupos de jovens devem a 

sua estabilidade apenas à construção de uma oposição mais ou menos 

ardente a outros grupos; os bandos exigem uma „guerra‟ dos gangs, 

ainda que seja fria.  

 

                                                 
27

 Lembro que essas “lógicas” são mais complexas do que a abordagem aqui realizada e serão mais 

detalhadas e discutidas no decorrer desta pesquisa. Sobre este assunto, consultar Dubet (1996).  
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 Aproximar-me dos significados das manifestações juvenis pelo entendimento e 

pela identificação destes sujeitos por meio de suas formas de expressão e vivências dá 

continuidade à problemática anterior. Conhecer as formas e as lógicas de os jovens 

expressarem suas preferências tem o objetivo de possibilitar um diálogo mais real entre 

a escola e estes sujeitos. Para Carrano (2008, p. 182), “nos diferentes debates sobre 

jovens e a juventude em relacionamentos com a escola tenho me deparado com 

depoimentos de professores e administradores escolares que narram algo como 

incomunicabilidades entre os sujeitos escolares”. Buscar as formas de expressão juvenil 

se associa à importância dos entendimentos de como o que é construído pelos jovens, 

muitas vezes nos espaços não-institucionalizados ou mais libertos dos 

constrangimentos, dialoga, se reconstrói e se manifesta nos momentos de controle 

institucional. Segundo Pais (2006, p. 13), “é importante desvendar as sensibilidades 

performativas das culturas juvenis em vez de nos aprisionarmos a modelos prescritivos 

com os quais os jovens já não se identificam mais”.  

 Este estudo objetiva conhecer alguns destes jovens, ouvi-los na forma como se 

definem, mostrar suas vozes enquanto participantes ativos de processos sociais atuais. 

Interesso-me em conhecer, dando visibilidades aos sujeitos de forma particular, 

aproximando-me de suas experiências cotidianas, evitando ideias e representações já 

estabelecidas. Conforme Dayrell (2007, p. 1107), “o jovem que chega às escolas 

públicas, na sua diversidade, apresenta características, práticas sociais e um universo 

simbólico próprio que o diferencia e muito das gerações anteriores. Mas quem é ele? 

Quais as dimensões constitutivas dessa condição juvenil?”. 

  Os jovens desta pesquisa são os que frequentam o Ensino Médio de uma escola 

noturna de Juiz de Fora (MG), sujeitos das camadas populares
28

, em média com idades 

acima de 15 anos. Alguns aspectos que realçam a afirmação acerca da procedência da 

maioria dos jovens que compõe este grupo dizem respeito ao acesso limitado a bens 

culturais, à dificuldade em obter uma educação básica de qualidade, à inserção precária 

e prematura no mercado de trabalho, ao baixo valor da renda familiar, a dificuldades 

quanto ao tipo de moradia, dentre outras vivências que se relacionam à condição 

socioeconômica destes jovens e que serão discutidas neste capítulo. O grupo faz parte 

de um contingente que, segundo Frigotto (2004, p. 181), “compõe esse universo 

aproximadamente 6 milhões de crianças e jovens que tem inserção precoce no mundo 

                                                 
28

 Um dos jovens participante deste estudo foge ao padrão por declarar renda familiar acima de 10 

salários mínimos, fato que ficou evidenciado no decorrer desta investigação.  
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do emprego ou subemprego”. Entendo a importância de relações com uma visão mais 

abrangente do aspecto social e político neste estudo, por entender que essa inserção não 

é uma escolha, “mas uma imposição de sua origem social e do tipo de sociedade que se 

construiu no Brasil” (FRIGOTTO, 2004, p. 181).  

A escola onde se iniciou esta pesquisa encontra-se situada em um bairro
29

 

próximo ao centro da cidade de Juiz de Fora. São Mateus é um bairro residencial de 

classe média, hierarquicamente importante na sociedade juiz-forana. Seu entorno é 

formado pelo centro e por quatro bairros também de classe média, estes de poder 

aquisitivo menor. Segundo dados colhidos pessoalmente na Secretaria de Planejamento 

da Prefeitura da cidade, coletados em 2000, último censo, a sua população era de 18.134 

pessoas, sendo 8.056 homens e 10.078 mulheres. A quantidade de domicílios 

particulares é de 6.068, com uma média de moradores de 2,92 pessoas residentes. 

Possui um abrigo coletivo, comércio típico de bairro, servido por três agências 

bancárias e três escolas particulares. Os dados do Atlas Social de Juiz de Fora (2006) 

contribuem para o conhecimento de algumas características da escola pesquisada, de 

escolas estaduais do Centro da cidade e de outras, de bairros próximos à escola 

pesquisada. Alguns dados particulares foram modificados pela pesquisadora por letras e 

números. A escola corresponde à letra G, número 11 do Anexo 1. 

  A escola pesquisada foi inaugurada em prédio próprio em 30 de junho de 1929, 

havendo uma 1ª sede em outro local da mesma rua desde 1917 denominada de Grupo 

Escolar São Mateus. O prédio dessa escola é uma edificação com arquitetura que 

apresenta um pátio circundado por salas de aula, uma quadra de esportes e uma horta. 

Está construído no extremo de um quarteirão, tendo à frente e aos fundos duas vias de 

tráfego que estão ligadas ao acesso à cidade, no trajeto até a rodovia federal – BR 040, 

que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Na sua lateral, uma rua liga as duas vias, 

tendo em frente um conservatório particular de música. A escola possui, 

aproximadamente, 1520
30

 alunos, distribuídos em três períodos diários, 23 turmas pela 

manhã, 23 turmas à tarde e 10 turmas à noite. Há 121 profissionais, incluindo docentes, 

secretários (as) e auxiliares de serviços gerais.  

                                                 
29

 Os dados que disponibilizo sobre os bairros e sobre o Atlas social de Juiz de Fora podem ser vistos com 

aprofundamento em <http://www.pjf.mg.gov.br/>. O site apresenta o mapeamento dos bairros da cidade, 

delimitando, dentre outros aspectos, as áreas de ação social. 
30

 Os dados da escola diferem do Atlas Social de Juiz de Fora (2006) por se referirem à perda de alunos 

no decorrer desses quatro anos. Segundo a vice-diretora, a cada ano diminuem as turmas da noite. 

http://www.pjf.mg.gov.br/
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Apresento, no Anexo 2, um esboço ilustrativo da planta da escola, fornecido pela 

direção, que utilizo com o propósito de caracterizar a escola pesquisada e relacionar 

alguns aspectos de sua arquitetura e organização com dados empíricos e análises 

apresentadas nos capítulos III e IV deste estudo.  

Conforme esse anexo, no período noturno, ficam abertas as salas mais próximas 

ao pátio, são as de números: 1 ao 10, e as de números 17 a 19, e os banheiros mais 

próximos a essas salas ficam abertos para os alunos. Há dez turmas à noite e nem todas 

as salas abertas são ocupadas pelos jovens. Os espaços que se encontram após o portão 

e estacionamento, como os banheiros, biblioteca, a copa e a cozinha, as salas da direção 

e dos professores, a secretaria e o xerox ficam abertos diariamente. Segundo a direção 

da escola, o funcionamento total das salas ocorre no período da manhã e da tarde. 

Após as três primeiras aulas do período noturno desta escola, alguns jovens se 

aglomeravam em um espaço que fica entre o pátio e o hall de entrada pedindo 

autorização para ir embora. O fato acontecia com regularidade e nesses momentos havia 

negociação, que variava entre aceitações e negações dos trabalhadores da educação, 

como os serventes, secretária, vice-diretora, frente às justificativas dos jovens para sair. 

Essas eram quanto ao cansaço ou horário de trabalho noturno, dentre outras, e 

costumavam ser analisadas individualmente e no grupo, sem que saíssem da 

aglomeração no hall citado. A diretora era chamada para casos mais complexos, como 

alguma resistência mais evidente dos alunos ou discussões.   

 Os alunos do período noturno, foco deste estudo, estão divididos em turmas de 

Ensinos Fundamental e Médio, e as modalidades de ensino se referem ao EJA 

(Educação para Jovens e Adultos), que faz parte da rede pública do Brasil, e aos PAV I 

e II (projeto do governo de Minas Gerais, objetivando diminuir a defasagem idade-série 

dos alunos das fases finais do Ensino Fundamental). 

 Pelas observações e conversas iniciais com estes jovens, fui informada que 

muitos trabalham e estudam. Forneceram detalhes, em conversas informais, de suas 

ocupações, que são, principalmente, serviços gerais e domésticos, estágios em 

empresas, entrega de refeições etc.  

O grupo de sete jovens que se interessou em participar desta pesquisa é formado 

por sujeitos de duas turmas do 1º ano do ensino médio regular noturno da escola 

pesquisada, possuem idades entre dezesseis e dezenove anos. Estive na casa de seis
31
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 Um dos rapazes participou apenas do primeiro grupo focal, se transferiu para uma escola da rede 

particular da mesma cidade. Procurei localizá-lo, por telefone, para o preenchimento do questionário 
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jovens participantes desta pesquisa para o preenchimento do questionário 

socioeconômico. Alguns jovens deste grupo mostraram-se preocupados com a minha 

proposta de conhecer suas residências e o que eu iria relatar. Segundo uma das jovens, 

ela disse se preocupar por morar em local “precário” e que inclusive estaria de mudança 

para um local “melhor”. Apresentei-lhes a possibilidade de não se identificarem aos 

preencherem os questionários, fato que ocorreu. Assim, os dados serão apresentados 

respeitando a escolha dos jovens, tratados em grupo e com característica não 

identificatória. Trato a princípio de quatro sujeitos participantes desta pesquisa que são 

três moças, com idades entre 16 e 17, e um dos rapazes, encontra-se próximo de 

completar dezoito anos. Estes sujeitos têm em comum o fato de morarem em casas, em 

bairros próximos
32

 à escola. Os quatro jovens a que me refiro residem em local de 

acesso difícil devido à topografia de aclive acentuado. Evidencio que a cidade de Juiz 

de Fora possui topografia composta de morros. Não necessariamente estes locais são 

exclusivos de comunidades mais carentes ou formados por bairros compostos apenas de 

sujeitos das camadas populares. Outras categorias sociais também ocupam estes pontos 

de aclive, algumas vezes na forma de condomínios fechados, com ruas calçadas, prédios 

e casas de padrão elevado. As diferenças destes locais daqueles onde os jovens moram 

em situações precárias, não só de seus domicílios, mas também com a ausência do 

poder público na questão das encostas, no quesito da prevenção, por exemplo. Os 

jovens deste estudo são providos da assistência de água, esgoto e transporte coletivo 

próximo. 

Em minha primeira visita, fui recebida pelas duas irmãs gêmeas que 

participaram desta pesquisa e pela mãe das duas jovens. As conversas foram informais e 

rápidas, não passaram de vinte minutos. A mãe das duas moças é separada do pai das 

jovens e estava grávida. A conversa foi sobre o novo membro da família, os cuidados e 

as mudanças que o momento trazia a elas. As três dividem o pequeno e único quarto da 

casa, com duas camas de solteiro. Fui convidada a sentar em uma das camas e a mãe das 

jovens me fez perguntas sobre a pesquisa, antes de ler, sem pressa, e assinar o termo de 

consentimento para a participação das filhas nesta investigação. O questionário 

socioeconômico havia sido preenchido previamente pelas jovens e me foi entregue junto 

                                                                                                                                               
socioeconômico e fui informada que havia mudado de cidade. Não obtive retorno nas ligações que 

efetuei. 
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 O bairro citado encontra-se a aproximadamente a 923 metros da escola pesquisada, segundo 

informações disponíveis em: http://earth.google.com/intl/pt/. Acesso em: 15/11/2010. 

http://earth.google.com/intl/pt/
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com o termo citado, assinado na minha presença pela mãe. Fui recebida de forma 

cordial e procurei não demorar.  

Na casa da outra jovem, moradora da rua vizinha às duas jovens citadas 

anteriormente, fui recebida por uma tia. A jovem não estava em casa no momento de 

minha visita, a avó e a tia paterna me convidaram a entrar, permaneci na sala durante 

todo o tempo de nossa conversa. Declarou as suas responsabilidades com a jovem, a 

mais velha de dois irmãos também cuidados por ela, após a morte do filho, pai destes 

jovens. Segundo a avó, um dos irmãos da jovem, assim como a tia que me recebeu à 

porta, são, ambos, portadores de necessidades especiais, requisitando cuidados diários 

diferenciados. Relatou a experiência sofrida, há um ano aproximadamente, com o 

falecimento repentino do filho, vítima de leucemia, inclusive pediu a tia da jovem que 

trouxesse fotos da família para me mostrar. Procurei ouvir e respeitar a emoção do 

momento. Segundo a avó, o pai, desde a separação da mãe da jovem, morava com os 

três filhos, da primeira união, e a segunda companheira, em uma casa ao fundo desta em 

que fui recebida. A segunda companheira não permaneceu na casa que se encontra 

fechada desde o falecimento citado. A jovem e os dois irmãos passaram aos cuidados da 

avó paterna e segundo ela, os netos não têm contato com a mãe. Na residência, moram 

ainda o avô e mais dois tios da jovem. A avó se preocupou em conhecer a pesquisa 

antes de assinar e ler o termo de consentimento na minha presença, este havia sido 

entregue a jovem previamente com o questionário que já encontrei preenchido para me 

ser entregue. Na visita às três jovens, notei a preocupação dos responsáveis por essas 

jovens em me conhecer e realizar algumas perguntas antes da assinatura do termo de 

consentimento. 

Estive duas vezes na residência do rapaz que mora em bairro próximo à escola e 

à residência das três jovens citadas anteriormente. Deixei o questionário e o termo de 

consentimento para ser lido e preenchido pelo jovem e sua mãe. Nessa primeira visita o 

jovem não estava em casa, fui recebida de forma simpática pela mãe e três irmãos, todos 

mais jovens que o rapaz que participou desta pesquisa. O jovem mora com a mãe, de 

estado civil separada, além dos quatro irmãos, os dois irmãos mais jovens são do 

segundo casamento da mãe. Nas duas visitas a família permaneceu na porta 

conversando comigo. Observei que a casa encontra-se em aclive bastante acentuado, a 

parte mais alta do bairro, inclusive em situação de risco de desabamento. Sem que eu 

fizesse perguntas, a mãe se interessou em relatar que a casa está sendo vistoriada 

constantemente pela Defesa Civil da cidade e que o barro já havia invadido a cozinha. 
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Estive na casa em período de chuvas. Fui recebida na porta e não fui convidada a entrar, 

a família me pareceu interessada em conversar e contar situações vividas por eles, como 

um acidente de bicicleta sofrido por dois irmãos do jovem, por exemplo. A mãe do 

jovem preocupou-se em justificar as ausências do rapaz na escola. Segundo ela, foram 

para cuidar dela e dos irmãos menores, ouvi e procurei explicar que não tenho relação 

com esse fato. Cuidei de lhe fornecer dados, de forma breve, sobre o estudo e meu 

trabalho como pesquisadora. Ela não fez perguntas sobre a pesquisa, encontrei o termo 

de consentimento e o questionário preenchidos. 

Dois rapazes deste grupo de jovens, ambos de 19 anos, da mesma turma na 

escola, moravam em um mesmo bairro, mais próximo ao Centro da cidade e distante, 

aproximadamente, dois
33

 quilômetros da escola em que estudam. Essa aproximação 

territorial apresentou particularidades e pontuou algumas diferenças. Destes dois jovens, 

um deles apresentou moradia diferenciada dos demais do grupo desta pesquisa, 

inclusive do colega vizinho do bairro.  

Residia em um condomínio de apartamentos, em rua central deste bairro, com 

porteiro 24 horas e ainda com comércio próximo. Morava com o único irmão, mais 

velho, que faz medicina em uma universidade privada da cidade. No decorrer da 

pesquisa este jovem me informou estar de mudança, por desentendimentos com esse 

irmão, para outra cidade de Minas Gerais, Itabira, onde voltaria a residir com a mãe. 

Demonstrava, constantemente, estar preocupado em esperar o término de sua 

participação nesta pesquisa para que pudesse viajar. Segundo o jovem, o pai é médico e 

encontra-se a trabalho nos Estados Unidos, desde que o jovem tinha 11 anos de idade. 

Mostrava-se mais envolvido que os demais com esta investigação, me telefonava, 

buscava informações sobre este estudo e colaborava em organizar os encontros dos 

grupos focais. Não conheci o irmão do jovem e estive apenas na porta do apartamento 

onde moravam. Este jovem viveu durante algum tempo em Portugal, onde se dedicou à 

prática do futebol, com vistas a se tornar um profissional da área. Sua história trata de 

um dos aspectos da realidade brasileira, o futebol e alguns jovens, em virtude da busca, 

por parte de equipes de futebol estrangeiras, principalmente da Europa, de talentos 

brasileiros para o esporte. O jovem possui algumas informações diferenciadas dos 

demais por ter vivido experiências em viagens por países europeus. Apresenta 

aborrecimento ao relatar a contusão sofrida e automaticamente ter sido descartado, 

inclusive retornando ao Brasil. Ainda manifesta a vontade de seguir no esporte, 
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 Conforme dados disponíveis em: http://earth.google.com/intl/pt/. Acesso em: 15/11/2010. 

http://earth.google.com/intl/pt/


62 

 

aventando, dessa vez, a possibilidade de vir a jogar futebol no Paraguai, onde pode 

ganhar, segundo ele, valores maiores e ter melhores oportunidades do que aqui. 

O outro jovem mora em local mais afastado do mesmo bairro do colega de sala 

citado anteriormente, mora com a mãe e três irmãos, a rua em que o jovem reside 

encontra-se na periferia deste bairro, em local de aclive acentuado. Mora no final da rua, 

nos fundos de algumas residências simples. Conversei com o jovem à porta dessas 

casas, não conheci a família deste jovem. Os dois jovens, vizinhos de bairro, 

preencheram, previamente à minha visita, o questionário e o termo de consentimento.  

Os seis jovens disseram que costumam caminhar para a escola à noite, sem 

utilizar transporte coletivo, nem na chegada e nem na saída da escola. O horário de 

encerramento das aulas no curso noturno, frequentemente, é às 22 horas e 30 minutos. 

Observo que a maioria das residências dos jovens encontra-se em locais de acesso 

difícil, e estes jovens possuem uma rotina diária de compromissos com cursos, escola e 

trabalho.  A realidade diária destes sujeitos traz o controle rígido do tempo e o esforço 

para se locomoverem pela cidade. 

O Quadro 1 fornece alguns aspectos da origem social dos jovens.  

 

Quadro 1. Características da origem social dos jovens
34

. 

Sujeitos 
Nº de 

irmãos 
Escolaridade do pai 

Escolaridade da 

mãe 
Profissão do pai Profissão da mãe 

A 1 
Ensino Fundamental 

Incompleto 

Ensino Médio 

Completo 
Segurança Caixa-Operadora 

B 1 
Ensino Fundamental 

Incompleto 

Ensino Médio 

Completo 
Segurança Caixa- Operadora 

C 1 
Ensino Superior 

Completo 

Pós- Graduação 

Mestrado 
Médico Professora 

D 4 
Ensino Fundamental 

Incompleto 

Ensino Médio 

Incompleto 
Motorista Recepcionista 

E 2 
Ensino Médio 

Completo 
Não sabe 

Motorista 

(falecido) 
Não sabe 

F 3 
Ensino Médio 

Completo 

Ensino Superior 

Completo 
Trocador Contadora 

Fonte: Dados organizados a partir do arquivo da pesquisadora. 
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 Segundo os jovens, duas mães desse grupo, uma recepcionista e a outra contadora, encontram-se 

desempregadas. 
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Quanto à cor, três moças se autodeclaram como pardas
35

, dois rapazes como 

brancos e um preto. Nenhum deles nasceu na cidade onde residem atualmente, no caso 

Juiz de Fora. Todos nasceram em outras cidades de Minas Gerais.  

Os seis jovens declararam morar em residências próprias, dos pais ou de 

familiares. Cinco jovens declararam morar com a mãe e os irmãos. Observei que apenas 

quatro jovens moram com a mãe e os irmãos, uma das jovens mora com os avós 

paternos e tios e um jovem mora com o irmão, conforme apresentado anteriormente. Os 

dados fornecidos pelos jovens através dos questionários socioeconômicos entram em 

desacordo com o que evidenciei na ida as suas residências.  

 Quanto à renda em família e tendo como referencial o salário mínimo, o grupo 

se encaixa economicamente nas seguintes faixas: dois jovens em um a dois salários, três 

jovens em dois a cinco salários, e um com renda de mais de dez salários mínimos. Um 

dos jovens se diferencia do grupo quanto à condição econômica, como pode ser 

observado no quadro 2. Em uma de nossas conversas informais, o jovem me disse estar 

sendo “castigado” pelo pai, que não pagava escola particular, por ele não seguir a 

carreira do pai e do irmão. Em nenhum momento de nossos encontros nos grupos focais 

o fato apareceu nas discussões no grupo de jovens com quem este sujeito interagia na 

escola. O jovem evidenciava no grupo que trabalhava diariamente em um escritório de 

cobranças para se sustentar. Contava aos demais que havia se machucado enquanto 

jogava futebol em Portugal, motivo de sua volta ao Brasil. Segundo ele, realizou 

diversas cirurgias no joelho como tentativas de retornar aos campos, até o momento sem 

sucesso. 

Nos debates contava histórias sobre as viagens realizadas aos demais, que 

perguntavam detalhes. Observei amizade e entrosamento entre eles, evidenciam gostar 

de estar juntos e conversar sobre as experiências desse jovem. Não centralizava as 

discussões, os assuntos variavam, os demais faziam observações e falavam das 

experiências deles também. Misturavam suas falas com as do colega jogador de futebol. 

 Observo considerar a renda salarial relacionada ao número de sujeitos que 

dispõem da mesma, para melhor compreensão das realidades socioeconômicas dessas 

famílias. Nessa abordagem, a partir dos dados fornecidos pelos jovens nos 

questionários, elaborei o quadro 2 que tem o propósito relacionar a renda mensal, em 

salários mínimos, com o número de sujeitos que vivem dessa quantia. 
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 Não identifiquei três jovens pardas no grupo, apenas uma, a declaração das jovens contrasta com a 

minha observação do grupo.  
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Quadro 2. Rendas familiares dos sujeitos. 

Sujeitos Salários Mínimos por Pessoa 

 1 a 2 Sal. Min. 2 a 5 Sal. Min. 
Mais de 10 Sal. 

Min. 

 
2 a 3 

pessoas 

4 a 5 

pessoas 

2 a 3 

pessoas 

6 a 7 

pessoas 
2 a 3 pessoas 

A   X   

B   X   

C  X    

D     X 

E    X  

F X     

Fonte: Dados a partir do arquivo da pesquisadora. 

 

Os seis jovens do grupo declararam possuir em suas residências televisão, 

geladeira e máquina de lavar roupa. Deste grupo: cinco jovens declararam possuir 

aparelho de som, DVD, telefone fixo e telefone celular, dois jovens dizem possuir carro 

e apenas um possui computador em casa. O aparelho celular se mostra como um objeto 

de muita importância para os jovens deste grupo. Segundo o grupo, o objeto permite um 

uso dinâmico, dentre eles: para acessar a internet, para o envio de mensagens e bate-

papos, para assistir, ouvir e compartilhar músicas e vídeos, para tirar fotos que 

possibilitam atualizar suas páginas nos sites de relacionamentos, por exemplo. Apenas 

uma jovem do grupo declarou não possuir celular e diz que quando necessita usar o 

aparelho pede emprestado aos colegas ou ao namorado.  

Conforme os dados dos questionários, os jovens mostram ter como atividades 

preferidas ouvir músicas e assistir televisão. Três jovens do grupo dizem ouvir mais de 

seis horas de músicas diariamente, os demais entre quatro e seis horas diárias de audição 

musical. Os estilos preferidos são variados. Pelos questionários há diversas escolhas 

musicais realizadas pelos jovens: o funk surge três vezes, seguido de duas escolhas do 

hip-hop, da música eletrônica, da música popular brasileira, do pagode, do samba e da 

música sertaneja, além das escolhas únicas de música pop e do gospel. Evidencio que o 

fato de os jovens andarem constantemente, como observei na escola e dito por eles nos 

encontros, com os fones de seus gadgets acoplados aos ouvidos ser o elemento que 

contribui para o extenso número de horas de se relacionarem com as músicas 
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diariamente, além de possibilitar conhecimento e escolhas musicais diversas, conforme 

visto nos dados. 

Assistir televisão para dois destes jovens, um rapaz e uma moça, os faz 

dispender duas a quatro horas diárias para essa atividade.  Duas jovens do grupo dizem 

utilizar de uma a duas horas diárias para este fim. Dois rapazes dizem assistir televisão 

mais de quatro horas diariamente. O uso do computador fica entre uma a duas horas 

diárias de uso para quatro destes jovens, um jovem diz utilizar menos de uma hora e o 

outro por seis horas diárias. Observo que as diferenças nas atividades diárias dos jovens 

podem estar relacionadas ao tipo de ocupação que cada um deles desempenha 

diariamente. Dois jovens, um rapaz e uma moça, possuem trabalhos formais com 

horários regulares; três jovens, duas moças e um rapaz, dizem possuir trabalhos 

informais e de horários flexíveis, com funções de babá e cabeleireiro e apenas um 

jovem do grupo não trabalha.     

O tempo de uso do computador também pode ser tratado pelas vivências dos 

jovens com a rotina diferenciada e diária de trabalho e estudo, além de apenas um jovem 

do grupo possuir computador em sua residência. Essa evidência, de possuir ou não um 

computador, pode se revelar como elemento facilitador de uso do mesmo por mais 

horas, os demais dizem utilizar Lan house
36

.  Segundo dois rapazes do grupo e duas 

moças, os sites mais visitados são o Orkut, MSN e o Twitter. Quanto aos demais, uma 

jovem diz utilizar a internet para conhecimentos diversos, leituras e pesquisas, um dos 

rapazes deste grupo declarou também se interessar pelos jogos e vídeos no computador.   

As leituras são evidenciadas pelo grupo, principalmente, através de revistas 

diversas, que variam entre os temas da atualidade, como, por exemplo, moda e jogos 

eletrônicos. Segundo declaração de uma das jovens, através do questionário, “gosto ler 

o que vejo pela frente”. Duas jovens do grupo dizem que não costumam ler livros, 

exceto quando precisam realizar algum trabalho escolar. Três rapazes declararam que se 

interessam por leituras em livros, além de revistas, e dizem que costumam procurar a 

biblioteca da escola. Segundo os dados, a prática de esportes para três destes jovens, no 

caso duas jovens e um rapaz, acontece uma vez por semana. Um dos jovens diz dançar 

em casa três vezes por semana, um dos rapazes diz jogar futebol todos os dias, e uma 

jovem acrescenta ao questionário que beijar é uma atividade física e que ela a pratica 

                                                 
36

 Lan house é um estabelecimento comercial onde as pessoas podem pagar para utilizar um computador 

com acesso à Internet e a uma rede local, com o principal objetivo de ter acesso à informação rápida pela 

rede e entretenimento através de jogos em rede. Mais dados em Dornelles (2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/LAN
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diariamente. As idas ao cinema são pouco frequentes ao grupo, três jovens dizem ir ao 

cinema uma vez ao mês. Um dos rapazes menos de uma vez ao mês, outro jovem do 

grupo diz que vai uma vez por semana e uma das moças “quando dá”. A preferência do 

grupo é de assistir aos filmes em suas residências, segundo os dados obtidos no 

questionário socioeconômico.    

O Ensino Fundamental do grupo foi cursado em escola pública, cinco jovens 

frequentaram escola estadual e um escola municipal. Quatro jovens, um rapaz e as três 

moças estudam na escola pesquisada desde o início de suas escolarizações, para os 

outros dois rapazes esta é a terceira escola em que estudam. O grupo de jovens que 

participa desta investigação já vivenciou a repetência de algum ano do Ensino 

Fundamental e um dos jovens, além dessa, repetiu o 1º ano do Ensino Médio. Dois 

rapazes do grupo já repetiram duas vezes algum ano escolar. Apenas um dos rapazes já 

frequentou um curso particular de idiomas em 2008.   

Observo que os dados apresentados acima e os demais que foram discutidos 

neste capítulo evidenciam a complexidade da categoria social, no caso a(s) juventude(s). 

Formam um desenho que proponho tratar, de forma particular e relacional, 

aproximando-me de entendimentos macros e micros da sociedade. Com essa 

abordagem, neste capítulo procurei trazer alguns aspectos culturais, geográficos e 

sociais destes sujeitos, e caminho para o capítulo seguinte buscando apoio teórico e 

metodológico para esta investigação.    
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CAPÍTULO II 

 

SOCIOLOGIA DA EXPERIÊNCIA, PESQUISA QUALITATIVA E GRUPOS 

FOCAIS: UM DIÁLOGO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Passei a buscar apoio metodológico e teórico, para melhor entendimento da 

problemática apresentada na introdução deste estudo e de sua pertinência e 

envolvimento na operacionalização em campo, ao me aproximar da categoria social 

estudada, no caso os jovens particularizados no capítulo anterior. Procuro, com alguns 

dos fundamentos teóricos e metodológicos baseados principalmente na sociologia da 

experiência e também na pesquisa qualitativa com a realização de grupos focais, 

aprofundar as minhas observações, hipóteses, análises e conclusões. Estes fundamentos 

serão desenvolvidos neste capítulo de forma restrita
37

. Essas visões são consideradas 

por suas formas particulares de procurar compreender o que se passa no 

relacionamento
38

 dos jovens com a escola, oportunizando reflexões que se aproximem 

de uma categoria juvenil plural, produto de experiências de socialização em contextos 

sociais múltiplos com vários pertencimentos. 

   Nas análises dos jovens, não há a intenção de dissociá-los de um contexto 

relacional e dialógico. Estes sujeitos são participantes de uma sociedade que desenvolve 

relações e reproduções por meio de seus aspectos mais abrangentes, assim como de suas 

contextualizações e criações em um social mais próximo. Nessa dialógica, ambos se 

mantêm inter-relacionados em um processo constante e dinâmico, caracterizando, 

assim, uma abordagem das macro e microinfraestruturas nas construções e vivências 

dos sujeitos. Nessas inter-relações, são os aspectos sociais, culturais e históricos das 

sociedades que se articulam às vivências dos jovens e se particularizam nas formas 

como criam, dialogam e recriam nestes envolvimentos. As “lógicas” de ação dos 

sujeitos, manifestadas nas suas diversas relações sociais cotidianas, interagem e 

vivenciam os sentidos e os significados não apenas que se encontram nas construções já 

estabelecidas e reconhecidas socialmente, mas nas formas como reproduzem ou 

                                                 
37

 As restrições ocorrem pela abrangência e complexidade das teorias tratadas neste capítulo, trazendo a 

impossibilidade de serem vistas na totalidade. Os pontos trazidos foram considerados como os mais 

próximos a esta discussão. 
38

 Trato aqui por relacionamento o que se refere às formas e aos sentidos de apropriação e utilização dos 

espaços e tempos escolares pelos jovens, conforme problemática apresentada na parte introdutória deste 

estudo. 
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ressignificam essas construções (CARRANO, 2003; DAYRELL, 2007; DUBET, 1996; 

DUBET e MARTUCCELLI, 1997; PAIS,1993; SPOSITO, 2006). 

  Dubet (1996) se propõe a discutir alguns pressupostos em suas reflexões e 

teorizações na sociologia da experiência a partir de construções teóricas estabelecidas 

no campo e que trazem visões relacionais com suas propostas. Uma delas é a sociologia 

clássica
39

. Esta se mostra como um ponto recorrente de articulação para que, no 

decorrer de suas análises, possa se afastar e seguir em um exercício reflexivo 

diferenciado e pontual, que será brevemente apresentado no decorrer deste capítulo. 

Algumas abordagens, como as de Durkheim (2003), Elias (2001) e Parsons (1969) 

serão, também de forma concisa e por meio de algumas de suas obras, aqui 

apresentadas. A visão destes autores, identificada como clássica ou tradicional, possui 

aspectos
40

 que dialogam com a abordagem da sociologia da experiência, que constrói 

alguns de seus pressupostos na tensão com essas visões. 

 Nessa relação dialógica, o estudo de Dubet (1996) se fundamenta em analisar 

algumas continuidades e descontinuidades. Estas se referem, principalmente, ao 

considerar as experiências dos sujeitos inseridas em um momento histórico e social 

diferenciado, posterior ao clássico. Nessa diferenciação entre os dois contextos, quanto 

ao período clássico, Wautier (2003, p. 179) diz que, “hoje em dia, esta perspectiva se 

desfaz. Numa sociedade que se caracteriza pela diversidade cultural, pela multiplicidade 

das formas de conflito e de ação social, [...]”. Não somente a sociologia clássica 

participa dos diálogos propostos pela sociologia da experiência. Outras teorias também 

são discutidas, como as de Simmel (2006), Thompson (1978) e Weber (2000), entre 

outros. Alguns pontos dessas abordagens serão aqui observados. Dubet (1996) tem 

como princípio dialógico, ao desenvolver suas contextualizações e questionamentos, 

principalmente, trazer as formas como os teóricos citados tratam a ação social e a 

subjetividade na realização e na representação do ator e da sociedade. Ao apresentar sua 

contextualização sociológica no campo, a proposta é discutir dentro de um espaço de 

posições sociológicas estabelecidas. Propõe a ideia de um relacionamento entre o 
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 Dubet (1996) esclarece que ao utilizar o termo clássico não se atém a reconhecê-lo como geral e único 

à época citada, mas por se tratar de uma larga corrente compartilhada por algum tempo, principalmente 

pelos sociólogos Durkheim (2003), Elias (2001) e Parsons (1969), dentre outros que participam dessa 

filiação. 
40

 Os aspectos são, principalmente, as formas particulares como a sociologia clássica e a sociologia da 

experiência tratam os tipos de ação social e a subjetividade dos sujeitos nas suas relações com a 

sociedade.  
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pensamento sociológico que pode propiciar o diálogo e o exercício reflexivo, além de 

reconhecer algumas rupturas existentes entre eles. 

 

2.1. Sociologia da experiência: relacionamento entre o pensamento 

sociológico 

 

 Os teóricos da sociologia clássica tratam da ideia de um ator preso ao sistema, 

que interioriza o social, restringindo suas ações à absorção e à realização de um 

conjunto “das normas e dos valores institucionalizados nos papeis interiorizados pelos 

indivíduos” (DUBET, 1996, p. 21). Nessa abordagem, ator e sistema se completam e há 

uma relação na qual o ator faz o seu papel social de acordo com a divisão do trabalho e 

a função que lhe cabe, adequando-se ao funcionamento do sistema. O ator e o sistema 

passam a ser únicos quando o ator se torna social e essa união e correspondência 

harmoniosa só pode se dar pela interiorização da cultura, do social, das normas e dos 

valores. 

 A análise dos fatos sociais realizada por Durkheim (2003) é um dos pontos 

relevantes para o entendimento de suas análises sociais e de seus pontos de vista ao se 

referir às relações entre as construções e as imposições da sociedade sobre as ações dos 

indivíduos. Os fatos sociais são caracterizados mediante a existência de uma 

organização social determinada, que traz a ideia das formas como os indivíduos agem e 

pensam a partir do que é formado pelo social e é imposto a eles, independente de suas 

escolhas. Os fatos sociais, segundo o autor, caracterizados e particularizados pela 

realidade que os define objetivamente, são construídos pelas obrigações, crenças e 

práticas diversas, que se mostram prontos no que se encontra estabelecido 

coletivamente: “o fiel as encontra inteiramente prontas ao nascer; se elas existiam antes 

dele, é que existem fora dele” (ibidem, p. 2). 

  Nessa abordagem tradicional, reconhecem-se algumas situações, entre elas as 

que definem cada profissão, cada crença religiosa, cada valor moral, cada sistema 

financeiro, cada linguagem utilizada e cada acordo econômico, entre outras, como 

formas construídas, acordadas ou estabelecidas coletivamente, porém existindo 

independente das vontades individuais. Quando não há o conformismo ou a aceitação 

do que está estabelecido e estes precisam ser interiorizados pelos indivíduos, surgem as 

formas coercitivas de a sociedade lidar com os rompimentos e colocar suas 

determinações aos indivíduos, visando à adequação destes ao funcionamento do 
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sistema. As coerções podem se revelar de formas diversas, mais ou menos acentuadas, 

ao se intencionar o controle social. Essas podem se efetivar mediante punições legais ou 

pelas não-aceitações sociais que causem constrangimentos ou ridicularizações aos 

indivíduos, por exemplo, sendo todas na intenção de restabelecer a ordem anterior. As 

forças coercitivas existem naturalmente e se impõem aos indivíduos, voltando-se contra 

ele caso haja a resistência e a negação do que está construído e dado pelo social 

(DURKHEIM, 2003, 2004). 

 Nas visões durkheimianas, contra a força social exterior, é inútil lutar. Ela existe 

de forma inconsciente e interiorizada dentro de cada um. A ação dos indivíduos se dá no 

processo e na formação de uma consciência individual formada pelo que é adquirido no 

social. Se houver luta ou negação a essa força, nos sentiremos vazios, incompletos, 

experimentando um sentimento de deslocamento. Aqui, torna-se relevante o papel 

desempenhado pela educação como uma das formas de adequar e preparar os indivíduos 

para a vida social. Segundo Durkheim (2003, p. 6), “ora, o que torna estes últimos 

particularmente instrutivos é que a educação tem justamente por objeto produzir o ser 

social; pode-se portanto ver nela, como que resumidamente, de que maneira esse ser 

constitui-se na história”. A modernidade
41

 trouxe para Durkheim (2003, 2004) a ideia 

da necessidade de que o indivíduo seja mais protegido, mais socializado, para que suas 

funções sejam mais organizadas. A análise deste momento é feita por Dubet (1996, p. 

27: grifo do autor) quando diz que: “a educação aparece como total e „sagrada‟, ela está 

longe de ser somente instrumental, aquisição de aprendizagens úteis, ela exerce uma 

influência total sobre a personalidade”. Neste ponto de vista, a educação fixa na 

consciência do indivíduo o que ele precisa para desenvolver sua autonomia e poder 

conviver em sociedade.  

 As formas de entendimento da autonomia e da subjetividade dos indivíduos nas 

ações sociais é um dos pontos centrais da sociologia da experiência e que se afastam dos 

princípios funcionalistas sem desconsiderá-los completamente em suas elaborações. 

Dubet (1996) reconhece que essa abordagem é considerada em sua relevante 

contribuição teórica e reflexiva para os campos do conhecimento e nos diz que “o 

modelo durkheimiano é tanto mais significativo quando articula uma epistemologia, 

                                                 
41

 A modernidade pode ser entendida, neste momento, conforme Touraine (1995, p. 36): “O universo da 

razão, do prazer e do gosto que os filósofos do Iluminismo abrem aos Modernos ignora os conflitos 

internos da sociedade ou os reinterpreta como a resistência do irracional ao progresso da razão”.  
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uma antropologia, uma psicologia e uma moral em torno desse princípio de integração” 

(DUBET, 1996, p. 31). 

 Parsons (1969) elabora algumas visões diferenciadas das durkheimianas quando 

define o sistema social como um sistema de ação no qual reconhece que o ator tem 

intenções em suas ações, que se revelam pelos meios utilizados por ele para chegar a um 

determinado fim. Nessa abordagem, os meios são normas e valores compartilhados 

pelos atores, que os buscam e os utilizam por meio do que existe nas construções 

coletivas. O social produz os meios, nos quais os indivíduos podem obter o material 

determinado e estabelecido para construir suas “lógicas” de ação, “sob a forma de 

normas, de regras, de papeis sociais e de mecanismos de controlo” (DUBET, 1996, p. 

33). Os meios utilizados pelos atores não tratam de ações construídas por um empenho 

ou um trabalho criativo e reflexivo dos indivíduos. Dessa forma, a integração dos 

indivíduos não está determinada somente para os fins. Os meios são também 

interiorizados e partilhados coletivamente. 

 O conjunto de normas e valores que definem as relações sociais é interiorizado e 

dão estrutura à personalidade dos indivíduos por meio dos papeis em sociedade. Neste 

contexto reflexivo, Parsons (1969) se aproxima das ideias funcionalistas apresentadas 

anteriormente. Assim, nas palavras de Parsons (1969, p. 37: grifo do autor), “quando os 

indivíduos realizam funções societariamente importantes, fazem-no como membros da 

coletividade. Finalmente, a função básica do papel, no sistema social, é adaptativa”. 

Para este autor, a educação é a aprendizagem das disposições necessárias para os atores 

ocuparem e desenvolverem seus papeis sociais. Estes são a personalidade na ação 

social. Não há um distanciamento individual crítico. 

 Dubet (1996) ocupa-se das visões de Elias (2001) no ponto em que estas podem 

se articular às visões durkheimianas e parsonianas, e que tratam da unidade do ator e do 

sistema pela interiorização do social. Essa abordagem considera o comportamento e a 

adequação do ator presos à evolução da sociedade. Segundo Elias (2001, p. 289), 

 

em relação a isso, de fato se pode observar que normas, valores, 

modos de comportamento de grupos humanos, adequados a uma 

determinada fase de desenvolvimento das estruturas existentes, 

perdem sua adequação, sua função no contexto geral das 

interdependências em um estágio posterior do desenvolvimento. 

 

 No breve diálogo realizado anteriormente com análises de alguns autores que 

tratam do período clássico na sociologia, momento em que a visão de indivíduo se 
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relaciona diretamente com a de sociedade, importo-me em esclarecer que, pela 

complexidade que o termo sociedade possui, refere-se, neste momento tradicional 

analisado, “a designar uma formação nacional concreta, construída pela sua história, 

pelo seu Estado, pela sua cultura, pelo seu território, pela sua língua [...]” (DUBET, 

1996, p. 44), acrescentando que estes princípios giram em torno de um sistema de 

papeis sociais e valores que, por meio das instituições sociais e suas formas de 

socialização, dão realidade ao Estado-nação. Este conceito de sociedade articulado aos 

estados nacionais se configura como uma realidade caracterizada por um momento 

moderno de estar no mundo. Alguns exemplos disso se mostram pela busca da forma 

científica e racional nos entendimentos, pela organização em classes sociais e pelo 

reconhecimento do profano nas relações, e distancia-se da organização em comunidades 

fechadas. Segundo Touraine (1995, p. 36), “os manuais da história falam com razão do 

período moderno que vai da Renascença à Revolução Francesa e aos princípios da 

industrialização em massa da Grã-Bretanha”. 

 Essa concisa contextualização histórica e social da modernidade revela que as 

condutas dos indivíduos são explicadas quanto à sua produção, ao seu consumo e às 

suas necessidades, formas que definem as suas posições sociais. A hierarquia não é 

somente o estabelecimento de uma ordem. Ela produz os limites entre os grupos sociais, 

podendo gerar o conflito. A ideia de sociedade, enquanto um sistema de ação que é a 

interiorização do social pelos indivíduos, enfraquece. Uma lógica única nas relações 

sociais não corresponde às vivências dos sujeitos. A mudança questiona a modernidade 

em torno de princípios únicos no desenvolvimento econômico, na cultura e na 

organização social, entre outros, conforme Dubet (1996, p. 54: grifo do autor): 

 

O postulado moderno do homem senhor e soberano da natureza como 

de si mesmo, graças à ciência e à razão, é desacreditado pelo duplo 

apelo a uma história social da natureza e a uma humanidade que é 

elemento dessa natureza. A confiança na ciência é ameaçada pela 

crítica do poder e do orgulho da aparelhagem científica e dos riscos 

provocados pelo seu desenvolvimento cego. 

 

 A mudança não acontece de forma natural nas sociedades (trato aqui dos 

aspectos que se referem às culturas ocidentais), nem por fatores aleatórios que fazem 

parte de um processo histórico e social construído gradativamente. Este se manifesta por 

um conjunto de acontecimentos diversos, alguns deles podem ser vistos nas palavras de 

Touraine (1995, p. 39), quando diz que 
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antes de qualquer coisa porque a ideia de uma administração racional 

das coisas que substituiria o governo dos homens é dramaticamente 

falsa e porque a vida social que se imaginava transparente e governada 

por escolhas racionais revelou-se repleta de poderes e de conflitos [...].  

 

 O Estado-nação não representa a mesma força, nem a mesma realidade histórica 

da sociedade. Acontecem mudanças nas formas de representação de uma cultura 

nacional única. Importo lembrar que “a cultura nacional continua a ser o grande motor 

da integração; o sentimento nacional e o patriotismo dos Estados-nações não estão 

mortos. [...] „a grande cultura‟ é cada vez mais internacional, em virtude da influência 

dos media e da cultura de mercado” (DUBET, 1996: grifos do autor). 

 A mudança nesse momento da modernidade conduziu ao questionamento de um 

ator preso ao sistema, às leis da razão e da natureza. Essa mudança sinaliza um caminho 

para se analisar e buscar entendimentos sobre a complexidade da ação e da 

subjetividade dos indivíduos. Desconstrói-se a ideia de indivíduos submetidos ao que é 

determinado pelo social, como agentes que modificariam suas aptidões para serem 

competentes com as necessidades coletivas. Estes teriam que sacrificar as suas 

individualidades para serem considerados partes integrantes da sociedade. Os pontos de 

vista do sujeito se modificam porque “ele quer ser pleno em si mesmo, e não somente 

ajudar a sociedade a se tornar plena; ele quer desenvolver a totalidade de suas 

capacidades, sem levar em consideração qualquer adiamento exigido pelo interesse da 

sociedade” (SIMMEL, 2006, p. 84). A separação do social se dá na própria elaboração 

da ação individual. Esta se realiza pelas formas como o indivíduo constrói a sua relação 

com o mundo, articulando uma reserva que proteja a subjetivação. 

 

 2.2. Sociologia da experiência: relação com as teorias da ação 

 

 As teorias da ação discutem alguns pressupostos que se relacionam aos do 

modelo clássico; outros diferem dessa abordagem, renunciando à ideia da ação como 

uma ilusão e determinada pelas exigências de um sistema unificador. A análise de 

algumas teorias da ação e suas diversas “lógicas” tem por objetivo propor reflexões de 

seus relacionamentos com a sociologia da experiência. Seu processo de elaboração 

teórica dialoga com essas visões diversas das teorias da ação e, conforme será visto ao 

apresentá-las no decorrer deste capítulo, marca uma tensão que, mais que apontar 

afastamentos ou proximidades, sugere um sentido de que “cada uma delas é construída a 
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partir de uma imagem, mais ainda, de uma definição da atividade dos atores, de uma 

antropologia, e de uma representação dos atores com o sistema” (DUBET, 1996, p. 79). 

 Quando a teoria da ação refere-se ao conhecimento e ao sentido dado pelos 

atores à realidade social, suas ações e experiências se definem e se manifestam ao 

objetivarem o social. Os indivíduos interpretam o mundo e sua história por meio das 

categorias sociais e dos papeis que desempenham, reconhecendo as instituições com que 

dialogam como sendo responsáveis por organizarem a ordem social. A integração ao 

sistema não passa pela interiorização das normas e dos valores, mas passa pelo 

conhecimento comum legitimado socialmente. “Este é o conhecimento apreendido no 

curso da socialização e que serve de mediação na interiorização pela consciência 

individual das estruturas objetivadas do mundo social” (BERGER e LUCKMANN, 

2002, p. 94). 

 Dubet (1996) discute a ação no contexto das interações quando estas se referem 

a um ator que é definido pelas suas relações sociais, caracterizadas diretamente na 

presença de outros, pela capacidade que tem de se manter nessas relações, seja pela 

utilização de suas competências ou de suas estratégias. Segundo Goffman (2002, p. 23), 

“[...] a interação [isto é, interação face a face] pode ser definida, em linhas gerais, como 

a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando em 

presença física imediata”. O objeto do interacionismo cuida de uma realidade que não 

está imposta pelas determinações do sistema social, pelo viés da sociologia clássica, 

“mas é forçoso verificar que não se trata de uma corrente central de uma obra sem 

indivíduo e sem sociedade [...]” (DUBET, 1996, p. 84). A preocupação é com a 

experiência individual na realidade social. A ação dos indivíduos é considerada e fixada 

nos limites e propósitos de sua relação direta com o outro. A interiorização dos papeis 

sociais se realiza à medida que se faça necessária para sua credibilidade nas interações. 

 Outra teoria de ação que pode contribuir neste exercício reflexivo trata da 

linguagem, a atividade linguística como construção do social. As ações são expressões 

simbólicas e constroem a realidade. Não considera a existência de uma ordem social 

prévia do sistema que precisa organizar as ações dos indivíduos. Estas se dão pelas 

próprias atividades dos indivíduos nas suas vivências cotidianas que, pela linguagem, 

mobilizam seus comportamentos nas descrições e constroem a realidade social. 

Segundo Coulon (1995, p. 30), “A etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos 

que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de 

todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar”. As regras não se referem à 
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interiorização prévia de aspectos estabelecidos coletivamente. Para que as ações e as 

relações entre os indivíduos possam acontecer, vale as capacidades para que estes 

compreendam os códigos linguísticos e os utilizem reflexivamente para adequá-los nas 

conversações. 

 Na ação como estratégia, o ator se orienta pela percepção que tem de seus 

interesses e pelas regras que pode utilizar. Há um campo possível para articular suas 

propostas e modificá-las, caso seja necessário. Os indivíduos não conhecem todas as 

condições do jogo e nem o que pode resultar de suas ações, mas têm sua racionalidade 

participando desses momentos. O sistema social tem e fornece a estrutura viável para 

que as ações dos indivíduos possam se realizar, mas não é fechado em si mesmo. “Esta 

concepção estratégica da ação inscreve-se na articulação de duas perspectivas: as 

estratégias são racionais e as estruturas são culturais” (DUBET, 1996, p. 87). 

 As reflexões da ação voltadas para os princípios individualistas utilitaristas 

tratam das escolhas subjetivas e racionais. A ação dos indivíduos resulta das estratégias 

e dos interesses individuais. A prioridade não é a da ordem social ou a das 

consequências das ações, mas das ações e estratégias individuais por motivações 

diversas. Essa abordagem reflete as visões do “individualismo metodológico” de 

Boudon (1995, p. 33: grifo do autor), quando nos diz que: 

 

No sentido metodológico, a noção de individualismo tem um 

significado totalmente diverso: implica apenas que, para explicar um 

fenômeno social, é necessário descobrir as causas individuais, ou seja, 

compreender as razões que levam os atores a fazerem o que fazem ou 

acreditarem naquilo em que acreditam. 
 

 Trazer as abordagens dos autores citadas, refletidas nas diversas teorias da ação, 

além de evidenciar alguns “estilhaçamentos” teóricos no campo sociológico, se afasta 

da ideia, nas reflexões da sociologia da experiência, de uma dispersão total entre as 

posições desenvolvidas. Essa proposição é pouco consistente para as elaborações 

propostas que nos convidam a pensar que a “reflexão sobre a ação social parece 

estabelecer hoje um princípio de unidade do pensamento para além da diversidade dos 

paradigmas” (DUBET, 1996, p. 30). 
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2.3. Sociologia da experiência: articulação com as diversas lógicas de ação 

  

 Desnudam-se outras “lógicas” de ação, que surgem e se diferenciam pela própria 

história das nossas sociedades. A sociedade
42

 deixou de ter um centro e unidade. Essa 

mutação que envolve uma combinatória de “lógicas” de ação propõe que se coloque 

com reconhecimento empírico a noção de experiência à noção de ação da sociologia 

clássica. Assim, segundo Dubet (1996, p. 93), 

 

a noção de experiência social impôs-se-me como sendo a menos 

inadequada para designar a natureza do objeto que se acha em alguns 

estudos empíricos em que as condutas sociais não parecem redutíveis 

a puras aplicações de códigos interiorizados ou a encadeamentos de 

opções estratégicas que fazem da ação uma série de decisões 

estratégicas. 
 

 Ao tratarmos a ação como uma experiência social, desconstrói-se a ideia da 

correspondência entre sociedade e sujeito nos moldes de uma lógica única construída a 

partir de uma face objetiva e outra subjetiva, ambas formadoras de um conjunto, 

predominando um modelo de unidade funcional. “A ação social não é determinada tão 

somente pelo sistema. O indivíduo se destaca pela capacidade de distanciamento em 

relação ao sistema e pela capacidade de iniciativa e escolha. Segundo Dubet, é na ação 

que se constrói um conhecimento da sociedade” (WAUTIER, 2003, p. 179). A 

experiência social é uma combinação de “lógicas” de ação que articula as diversas 

“lógicas” construídas e manifestadas pelos atores na relação com os mecanismos 

propostos pelos, também diversos, sistemas sociais. Os pressupostos apresentados 

refletem sobre uma realidade social múltipla, que pode trazer formas de entendimentos 

a mudanças nos contextos anteriores, “Enfim, assiste-se ao declínio da sociedade 

industrial e da consciência de classe que estavam no cerne da vida social, tanto na 

perspectiva marxista quanto na perspectiva funcionalista [...]” (ibidem, p. 178). O 

momento traz questionamentos que envolvem uma participação social mais ampla, e 

observamos uma heterogeneidade de vivências na realidade social dos atores no que se 

refere à desigualdade, à etnia, ao sexo, à qualificação profissional e ao meio ambiente, 
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 Sociedade vista na tensão com formas diferenciadas de ser representada, conforme sugere Wautier 

(2003, p. 177): “Se a ideia de sociedade é a representação da „ordem e progresso‟, ela também é 

intimamente vinculada à ideia de sociedade industrial, hierarquizada e, logo, conflituosa (divisão do 

trabalho)”. 
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dentre outros. Questiona-se a concepção no contexto apresentado de uma lógica 

hegemônica que envolva as ações dos sujeitos. 

 Na “experiência” social o ator torna-se sujeito pelo processo de formação de 

uma identidade própria, na distância de suas reflexões em relação a si mesmo e aos 

contextos que se apresentam a ele. Esta distância reflexiva é social, se constrói nas 

ações autônomas, estas entendidas por uma socialização que não é total em virtude da 

pluralidade dos mecanismos com os quais os sujeitos dialogam em suas vivências. São 

reconhecidos princípios estáveis, porém heterogêneos, estes podem ser vistos na 

combinação de diversas “lógicas” de ação. O sujeito não fala do seu papel, mas da sua 

experiência. A “experiência” integra dois sentidos que se referem ao que vem a ser uma 

experiência. Um deles considera a experiência como um estado emocional e particular 

ao vivenciar algo formado por uma subjetividade pessoal, o outro como uma atividade 

cognitiva, uma maneira de construir a realidade por meio de um trabalho reflexivo. De 

acordo com os pontos de vista da abordagem teórica aqui discutida, estes sentidos se 

justapõem e trazem entendimentos sobre alguns princípios em que a teoria de Dubet se 

constrói. Há a intenção de tratar alguns fenômenos sociais
43

 atuais pelo viés múltiplo 

que a “experiência social” dos sujeitos nos sugere, objetivando analisar e trazer 

problemáticas de acordo com este exercício reflexivo para o campo teórico e empírico. 

 A “experiência social” vislumbra uma forma de agir no mundo que não se traduz 

em adequação. Sugere que pode haver algo de “inacabado e opaco” nas relações entre 

os sujeitos e entre os diversos sistemas sociais quando essas relações são vistas por um 

único viés. A ação dos atores não se revela apenas na versão subjetiva do sistema. Ela 

não é redutível a um programa único, dado ao ator, “porque não há adequação absoluta 

da subjetividade do ator e da objetividade do sistema” (DUBET, 1996, p. 97). Nessa 

proposta, vivenciar uma determinada posição social pode não dar ao sujeito a 

legitimidade esperada pelo estatuto que a referida posição poderia lhe conferir. As 

formas que envolvem a ação, enquanto estratégia, também não atendem, enquanto 

lógica única a ser considerada, os pressupostos dubetianos que, neste caso, não 

reconhecem o ator como um sujeito, “pois que ele não escolhe senão aquilo que pode 

escolher em função de seus interesses e das suas preferências” (DUBET, 1996, p. 95). 
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 Wautier (2003) sugere possíveis contextualizações da obra de Dubet em diversos países, por meio de 

um “estudo comparativo” de fenômenos sociais, que não são idênticos pela história e contexto de cada 

país, mas que podem ter suas semelhanças. A autora sugere uma série de fenômenos que podem ser 

tratados pela sociologia da experiência, inclusive exemplifica com fenômenos sociais brasileiros, como as 

relações de dominação e de dependência (clientelismo, corrupção). 
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 O indivíduo está incluído em múltiplas “lógicas” nas suas vivências sociais que 

podem ser, inclusive, contraditórias e diversas. Uma lógica integradora e única
44

 não 

atende aos pressupostos aqui desenhados. Não é somente uma distância, um 

estranhamento em relação ao papel ou uma construção individual que se reconhece. É 

uma ação que, ao tornar o ator em sujeito, se mostra como social. Ela é construída na 

heterogeneidade das “lógicas” existentes e da racionalidade da ação. A noção de 

experiência social, que aqui apresentamos, principalmente pelas visões de Dubet, nos 

remete à ação enquanto uma distância reivindicada pelos indivíduos, trabalhada por 

eles, provocando a não-submissão a categorias clássicas da ação, mostrando a 

necessidade criada aos e pelos indivíduos de construírem uma ação própria.  

 O objeto essencial da sociologia da experiência é a subjetividade dos atores que 

se revela na consciência que estes têm do mundo e deles próprios. Não é uma 

subjetividade que pode ser confundida como uma liberdade pessoal, como uma 

conquista fechada em si mesma, nos moldes de um individualismo que talvez se ache 

vitorioso ao social. A subjetividade é entendida como uma atividade construída no 

social, o que caracteriza uma perspectiva sociológica. As experiências individuais 

buscam legitimação no social, no reconhecimento do grupo. “Desta maneira a 

experiência individual, ao mesmo tempo em que se torna subjetiva, torna-se mais social. 

Ela é então mais „manipulada‟, mais controlada, mais aberta aos olhos dos outros” 

(DUBET, 1996, p. 103: grifo do autor). A intenção de se refletir sobre a existência de 

sistemas sociais coerentes a partir das “experiências sociais” dos sujeitos em uma 

multiplicidade e heterogeneidade de interações e relações, e estas serem formadas por 

princípios subjetivos, vislumbra a pertinência de ações e relações confirmadas por 

outros. Essa dialógica apresenta a necessidade da existência de códigos que tenham 

significado para os sujeitos, resultantes das experiências individuais, para que se possa 

valorizar e reforçar a própria autonomia cultural da sociedade. 

 A sociologia da experiência envolve a combinação de heterogêneas e múltiplas 

“lógicas” de ação, que são formadas pelas orientações subjetivas dos atores e pela 

natureza das relações sociais em que os sujeitos se envolvem cotidianamente. Dessa 

forma, ligam o ator a cada uma das dimensões do sistema social. A ação subjetiva e a 

relação social aparecem simultaneamente na mesma lógica e implicam coerência e 
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 Os termos que utilizo não se referem somente a princípios integradores nas suas formas tradicionais, 

mas também a entendimentos que se afastam da existência de “lógicas” complexas que possam se ocupar 

das experiências dos sujeitos. 
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racionalidade. O exercício teórico de Dubet (1996, p. 107-108: grifo do autor), 

referindo-se aos tipos de ação e de sua abrangência, reflete que “o lugar de Weber é, 

neste caso, fulcral, não só porque ele é o teórico da ação „significativa‟ e da sociologia 

compreensiva, mas também porque ele propõe uma tipologia da ação múltipla”. As 

noções weberianas são trazidas porque, dentre outros aspectos, não identificam posições 

hierárquicas entre as ações sociais. Weber (2000) ocupa-se de quatro tipos de ações 

principais: ação racional com relação a fins; ação racional com relação a valores; ação 

afetiva e ação tradicional. 

 Seguindo essa abordagem, ao tratarmos das “lógicas” de ação, importa 

esclarecer que cada lógica não se completa em si mesma, como uma vivência autônoma 

do sujeito e que se sustentaria em fins particulares, dissociada do sistema. Elas se 

referem à natureza do sistema social com suas formações, “[...] pela co-presença de uma 

capacidade de integração comunitária, [...], de um sistema de concorrência regulada, e 

de uma cultura que define a capacidade crítica e a capacidade de ação voluntária” 

(DUBET, 1996, p. 114). Em um processo no qual o sistema também é atingido pela 

experiência dos atores, a importância dessa relação, entre o sistema e as “lógicas” de 

ação dos sujeitos, inicia o contexto que será aqui discutido e que trata do encadeamento 

de argumentos de que, 

 

em primeiro lugar, porque é uma lógica que implica uma certa 

coerência, uma força de racionalidade na qual nem tudo é possível no 

seio de cada lógica da ação. Em seguida, porque ela é „determinada‟ 

pela natureza do sistema social para o qual ele remete; os fatos sociais 

podem ser atingidos por via indireta dos atores e da experiência deles 

(DUBET, 1996, p. 112: grifo do autor). 

 

 A referência à articulação das ações dos sujeitos e dos sistemas sociais, ao se 

envolverem com essa problemática relacional, não propõe um retorno ao caráter 

tradicional e único do sistema, anteriormente considerado nas visões clássicas. A ideia é 

tratar a existência de uma variedade e complexidade de mecanismos demandados pelo 

sistema ao se pensar nas “lógicas” de ação a serem utilizadas. Este traço não deixa de 

reconhecer escolhas racionais dos sujeitos nessas construções, “Neste registro da acção, 

só podemos orientar-nos para uma solução mista dominada pela metáfora do jogo, 

articulando a racionalidade dos actores com presença de regras e de situações que 

impõem o jogo [...].” (DUBET 1996, p. 151). A proposta não é falar em 

heterogeneidade e multiplicidade sem alguma precisão, mas abrir a possibilidade de 
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identificar alguns princípios na dialógica que se apresenta, o autor importa em distinguir 

e separar racionalidades e ordens de “realidade”, do que misturá-las sob o pretexto de 

“complexidade” (DUBET, 1996).  

 

2.4. Uma sociologia da ação e do ator: as “lógicas” de ação dos sujeitos nas 

suas “experiências sociais” 

 

 A sociologia da experiência trabalha com o que pode haver de relacional entre as 

três “lógicas” de ação construídas e vivenciadas pelos sujeitos a partir de suas 

individualidades e de suas relações cotidianas, voltadas para as lógicas
45

 do sistema, em 

uma proposta de formação social construída por ligações aleatórias, evidenciando que 

não há uma programação de acontecimentos, há articulações. 

 A “lógica” da integração/ação, na visão da sociologia da experiência, é um 

princípio integrador que se aproxima da visão da sociologia clássica, cujo objetivo dos 

indivíduos é manter suas ações integradas. “Deste ponto de vista, a identidade é vista 

como uma ascription, uma atribuição social graças à qual o ator se constitui como ser 

social” (DUBET, 1996, p. 115: grifo do autor). A racionalidade visada pelo ator, nessa 

lógica, se manifesta por meio da sua posição social, do que ele vive e do ponto de vista 

que ele adota. Os conflitos ou as adversidades que possam ocorrer em suas diversas 

interações sociais, trazendo discordâncias ou distanciamentos, mostram a 

preponderância de um sentimento de pertença e o reforço por uma consciência coletiva 

que garanta a integração do grupo e a manutenção da identidade de cada um. Mesmo 

que haja a possibilidade de afastamentos de alguns pressupostos integradores mais 

rigorosos, mostra-se a existência na vida dos sujeitos de algumas relações de pertença 

cotidianas, em suas histórias familiares ou na classe social de origem, por exemplo. 

Nessa perspectiva, a cultura é definida como um conjunto de valores, cuja função é dar 

suporte à identidade e garantir a ordem. Reconhecendo-se essa atividade dos atores 

como sendo subjetiva, “como uma racionalidade visada”, seja pela mudança ou pela 

manutenção do que encontra à sua volta, a intenção é manter a identidade e a coesão 

coletiva (DUBET, 1996). 
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 São princípios que caracterizam a lógica da integração, a lógica da estratégia e a lógica da subjetivação, 

que remetem a “uma justaposição de três grandes tipos de sistemas: comunidade, mercado e sistema 

cultural” (WAUTIER, 2003, p. 181). 
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 Na lógica da estratégia/ação, a identidade é construída pelos atores como um 

recurso que estes possuem para lidar com as situações em um campo concorrencial que 

se apresenta a eles. Este recurso pode ser utilizado como uma participação da lógica 

integradora. As duas “lógicas”, no caso integração e estratégia, possuem algumas 

ligações, porém se distanciam nas formas em que se situam suas ações. A manutenção 

das regras do jogo para que este se torne possível mostra que a ação estratégica precisa 

de alguns pressupostos da integração para se estabelecer e se desenvolver. Segundo 

Dubet (1996, p. 123: grifo do autor), “ao passo que os „motivos‟ da ação integradora 

têm em vista o fortalecimento, a confirmação e o reconhecimento da pertença, os da 

ação estratégica são sustentados por uma racionalidade limitada que visa fins 

„concorrenciais‟”. A sociedade é vista como um sistema de relações sociais de 

concorrência, existindo uma lógica de mercado
46

 que redefine a natureza das relações 

sociais. Uma sociedade aberta na qual os sujeitos dispõem de um poder, definindo os 

seus objetivos e os bens visados. A especificidade da lógica estratégica se faz presente 

na tensão com a lógica integradora. “A identidade é o meio para atingir determinados 

fins, e a integração é substituída pela regulação: as regras do jogo” (WAUTIER, 2003). 

 Na lógica da subjetivação/ação, o sujeito não está reduzido a uma pura produção 

do social pela interiorização de valores, como na lógica da integração, e nem ligado ao 

social por uma ação racional presa a um jogo de interesses, como na lógica da 

estratégia. O sujeito é visto com a originalidade de quem possui um percurso que 

elabora atividades críticas que podem ser tanto de ordem cognitiva como de ordem 

normativa. Conforme Touraine (1995, p. 332), “ele é simultaneamente engajado e 

desprendido, já que a produção de Si-mesmo supõe ao mesmo tempo liberdade e 

memória, e, sobretudo, não se substitui a racionalização como princípio da 

modernidade”. Aqui, sugere-se a definição de um sujeito social e cultural, que quer se 

realizar como autor de sua própria vida, ainda que seja pelo conflito, ao ver as 

impossibilidades de que sua intenção seja plena. O sujeito tem um olhar crítico, 

construído no social com referências culturais, que acarreta um distanciamento reflexivo 

do social, algo mais do que um papel ou do que uma personagem social. 

 As relações sociais podem trazer aos sujeitos os enfrentamentos para a 

realização dessa subjetivação. Estes não se resumem a mecanismos para a defesa da 

identidade, mas o que está em pauta é a “historicidade” dos sujeitos, que pode ser 
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 Essa lógica não prende o termo a concorrências econômicas, mas trata da diversidade que o remete às 

relações de concorrência diversas na sociedade, como as culturais e as sociais, por exemplo. 
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entendida como uma criatividade humana do social. A complexidade e a realização da 

“historicidade” na lógica aqui tratada podem ser exemplificadas quando Dubet (1996, p. 

133) diz que “a imagem mais simples disso é dada pelos movimentos sociais que fazem 

frente a uma dominação em nome de uma definição histórica do sujeito [...]”.   

 Uma esquematização das “lógicas” de ação propostas por Dubet pode ser vista 

no quadro 3, elaborado por Wautier (2003). Ele traz algumas noções complementares do 

que foi visto anteriormente neste estudo, propiciando um exercício que nos permite uma 

visão das “lógicas” de integração, de estratégia e de subjetivação em suas relações com 

a identidade do ator, a natureza de suas relações sociais, os fundamentos de suas ações e 

a que tipo de sistema social o ator se refere na consecução de suas ações.  

 

Quadro 3. O “conjunto social”: As “lógicas” de ação. 

 

  

 Cada uma das “lógicas” de ação apresentadas pode ser analisada por um ponto 

central, ou seja, fundamentar-se em pressupostos que lhes dão características próprias e 

foram, sumariamente, discutidas neste capítulo. O ponto de vista dos sujeitos não tem 

essa preocupação pontual. Ele se alterna e os sujeitos empenham-se em experiências 

múltiplas que os confrontam com um sistema que lhes permite experimentar e 

manifestar diversas “lógicas” de ação. Há uma circulação dos princípios integradores, 
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estratégicos e subjetivos dispostos no social. As escolhas destes princípios se propõem a 

serem construídas como produto de “experiências sociais” em um trabalho do ator que 

se afirma como sujeito consciente de suas ações e escolhas, alguém capaz de refletir 

criticamente sobre o social. O sujeito se desloca do mundo, não completamente, para 

que possa questionar, porém não está esvaziado do contexto cultural. “[...] continua a 

ser, no entanto, uma atividade social, pela tensão entre a cultura e as relações sociais, 

entre a comunidade e o mercado. Ora, esta tensão é dada ao ator como um estado do 

sistema, como uma pergunta, não como uma resposta” (DUBET, 1996, p. 153: grifo do 

autor). 

  As “experiências sociais” dos sujeitos não tratam de vivências em si, passam 

pelas diversas dimensões do sistema social. A sociologia da experiência sugere que não 

há uma lógica única proposta, há um engajamento dinâmico e constante. As demandas 

do social são atendidas pelos sujeitos em uma construção, de certa forma exclusiva e 

autônoma, mas relacional. “Existe, assim, uma pluralidade de sistemas: não há uma 

unidade do social. Cada lógica de ação remete a um sistema, a um tipo de explicação 

social que coexiste com outras formas de explicação, na diversidade” (WAUTIER, 

2003, p. 188). 

 Quando o sistema trata da integração, ele se aproxima de uma ação orientada 

para a socialização, quer seja pela educação ou qualquer outra forma que vise a 

orientação das condutas sociais. Na lógica da estratégia, é o sistema de interdependência 

que propicia que o sujeito faça suas escolhas em função das oportunidades, 

reconhecendo que a capacidade do ator jogar não é completamente livre; pode encontrar 

conflitos. “A distribuição dos constrangimentos e das posições por um conjunto de 

oportunidades das escolhas antecede a racionalidade das escolhas estratégicas” 

(DUBET, 1996, p. 147). Na lógica da subjetivação, o sistema de ação é histórico, 

formado na capacidade que os sujeitos têm de significar suas experiências. Os valores e 

outros elementos culturais e sociais disponíveis podem ser trazidos a críticas sociais, 

“[...] a historicidade, sob sua forma de tensão dialética, de „reflexividade‟, construída na 

luta contra a alienação e contra a dominação social” (WAUTIER, 2003: grifo da 

autora). 

 Assim, na experiência social, o sujeito se define ao construir uma identidade 

própria na tensão de gerir uma pluralidade de racionalidades da ação que remeta a uma 

pluralidade de mecanismos dos sistemas. Essas formas de entendimento trazem ideias 

de uma subjetividade não-social, porém socialmente definida. O indivíduo constrói sua 
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capacidade crítica na distância, no empenho e no conflito, vivências que o confrontam 

com as relações sociais, aos valores vigentes e às dominações, dentre outros que possam 

surgir. Neste conjunto de ideias, 

 

a sociologia da experiência só pode ser uma sociologia dos atores. Ela 

estuda representações, emoções, condutas e as maneiras como os 

atores a explicam. Ela é uma sociologia da subjetividade cujos objetos 

práticos, dados pelas categorias sociais banais, têm todas as 

probabilidades de surgirem como problemas sociais [...] (DUBET, 

1996, p. 262-263).  

 

 Cuido para que os termos dessa citação – sociologia dos atores e sociologia da 

subjetividade – sejam tratados com a preocupação quanto a se buscar a objetividade e o 

rigor em seus métodos e análises; “não implica de modo algum o recurso a métodos que 

sejam eles mesmos „subjetivos‟” (DUBET, 1996, p. 264: grifo do autor). Neste esforço, 

a discussão que se segue trata das contextualizações metodológicas que serão abordadas 

e seguidas neste estudo. 

 

2.5. Considerações sobre a pesquisa qualitativa: relações com a sociologia 

da experiência 

 

 Minha opção metodológica é pela pesquisa qualitativa. Suas características 

particulares de compreensão e análise de processos sociais na educação enquadram-se 

nesta proposta. Segundo Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 30), “buscamos as apropriações 

reais e potenciais que acontecem de baixo para cima, a partir dos sujeitos individuais 

que vivenciam diariamente a instituição”. Metodologia e referencial teórico se realizam 

neste estudo ao considerarem os sujeitos como capazes de construir suas histórias. 

Segundo Dubet (1996, p. 137: grifo do autor),  

 

quanto mais se afasta a figura clássica da ação, mais os atores estão 

empenhados em experiências e mais „ativos‟ eles são, devendo 

percorrer um espaço de lógicas cada vez mais afastadas, vendo-se 

confrontados com identidades e relações sociais cada vez mais 

diversificadas. 

 

 Reflito sobre a utilização da pesquisa qualitativa nas ciências humanas e sociais. 

E, ao usar os termos que possam parecer redundantes, tenho a proposição de trazer 

considerações sobre as abrangências e as particularidades das áreas do conhecimento 
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que compõem essas ciências. Chizzotti (2008, p. 14) ressalta que “o sentido dos atos, os 

significados dos discursos, os costumes e as crenças revelam o que são os homens e as 

mulheres”. As tentativas de entendimento destes significados são uma tarefa de 

relevância na pesquisa qualitativa e envolvem os aspectos sociais dos sujeitos, suas 

experiências e suas vivências que ocorrem nos diversos contextos sociais, culturais e 

históricos, marcando relações intrinsecamente partilhadas. Assim, ressalto o objetivo 

das ciências citadas de ampliar e de dialogar com o conhecimento pela pesquisa 

qualitativa hoje e que “renova o esforço para compor uma síntese das possibilidades de 

explorar a realidade e a vida social, eminentemente complexas e em permanente 

evolução” (ibidem). 

 As diversas áreas do conhecimento, e aqui incluo o diálogo com as investigações 

tradicionais, valem-se da pesquisa qualitativa, atendendo aos seus diferentes 

pressupostos e objetivos nas investigações. Segundo Alves (1991, p. 56), “de fato, 

instrumental e técnicas qualitativas são frequentemente usadas por pesquisadores 

operando num e noutro paradigma”. Diversas abordagens teóricas e alternativas 

metodológicas são necessárias para dar lógica e coerência às pesquisas. Essa pertinência 

faz surgir o interesse e o crescimento de estudos teóricos que envolvam a metodologia e 

a prática na pesquisa qualitativa. A preocupação com as considerações e com o diálogo 

das características de uma investigação qualitativa criteriosa é apontada por diversos 

autores (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNADJER, 2000; BOGDAN e BIKLEN, 

1994; CHIZZOTTI, 2008; GATTI, 2007; FLICK, 2005). Eles cuidam de evitar que a 

diversificação, a flexibilidade e as muitas utilizações nos diferentes campos possam se 

afastar de critérios fundamentais à realização da pesquisa científica baseada em uma 

abordagem qualitativa.  

 Atualmente, há o reconhecimento da adequação e da pertinência de métodos 

qualitativos relacionados com as abordagens e com as particularidades de cada pesquisa. 

O desenvolvimento histórico da pesquisa qualitativa caracterizou-se por um processo de 

cisões e retomadas em várias de suas propostas, trazendo, em algumas situações, 

questionamentos em suas abordagens. Estas ocorreram, principalmente, pela existência 

de algumas experiências significativas entre o conhecimento científico e a humanidade. 

Foram momentos marcados por suas relações com os aspectos culturais, históricos, 

políticos e sociais no Ocidente, aproximadamente no início do século XX. Conforme 

Chizzotti (2008, p. 48), “a evolução da pesquisa qualitativa está marcada por rupturas 
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mais que por progressão cumulativa, abriga tensões teóricas subjacentes, cada vez mais 

inovadoras que a distanciam de teorias, práticas e estratégias únicas de pesquisa”.  

 A consideração da importância de um modelo de ciência no século XIX 

identificava as ciências exatas e médicas como o paradigma a ser seguido. 

Aproximadamente, a partir do início do século XX, as ciências humanas sentem a 

necessidade de se localizar no campo científico e, segundo Gatti (2007, p. 46), “na 

aspiração de um conhecimento dito objetivo-científico, a imitar aquilo que nas ciências 

experimentais veio sendo consagrado por vários séculos como sendo „o método‟ 

científico”. Porém, alguns estudos sociais da época mostravam tendências diferenciadas 

desses valores tradicionais e “sugeriram que esta ênfase se podia dever mais a valores 

contemporâneos inerentes à quantificação como símbolo da abordagem científica do 

que ao conteúdo dos registos propriamente ditos” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 22). 

Essa observação mostra que havia questionamentos na escolha de abordagens aleatórias, 

baseadas em prestígios acadêmicos. 

 As questões que tratam, na atualidade, da diversidade e da multiplicidade das 

relações sociais são vistas de forma diferenciada pela lógica da pesquisa qualitativa. 

Essa procura se aproxima de entendimentos das relações dos sujeitos com os diversos 

contextos sociais e culturais existentes. Santos (2008, p. 71), em uma reflexão sobre a 

mudança de paradigma nas ciências, reconhece que 

 

a concepção humanística enquanto agente catalisador da progressiva 

fusão  das ciências naturais e sociais coloca a pessoa, enquanto autor e 

sujeito do mundo, no centro do conhecimento, mas, ao contrário das 

humanidades tradicionais, coloca o que hoje designamos por natureza 

no centro da pessoa.  

 

 Essa complexidade social que articula diversas “lógicas” de ação entre os 

sujeitos e suas relações solicita uma investigação “cada vez mais forçada a recorrer a 

estratégias indutivas: em vez de partir das teorias para o teste empírico, o que se exige 

são „conceitos sensibilizadores‟ para abordar os conceitos sociais que se quer estudar” 

(FLICK, 2005, p. 2: grifo do autor). 

 Os métodos e as teorias utilizadas na pesquisa qualitativa são diversos e 

flexíveis, mostrando-se como alternativas disponíveis ao pesquisador no ajustamento à 

abrangência e complexidade dos objetos investigados no social. Estes não se enquadram 

em relações definitivas, como as de causa e efeito, e não se aplicam a generalizações. A 

pesquisa qualitativa busca adequar a diversidade das visões e das perspectivas dos 
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sujeitos envolvidos em suas abordagens, sem desconsiderar a existência das visões do 

investigador na pesquisa, diferenciando-se de abordagens tradicionais que 

intencionavam uma objetividade absoluta.  

  O objeto a ser estudado se relacionará com a escolha do método. Segundo 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 163), “as pesquisas qualitativas são 

caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade de 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados”. 

 Considero que “os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa não 

pretenderam nem pretendem furtar-se ao rigor e à objetividade, mas reconhecem que a 

experiência humana não pode ser confinada aos métodos nomotéticos de analisá-la e 

descrevê-la” (CHIZZOTI, 2008, p. 58). 

Os métodos qualitativos estão associados a um processo de investigação 

particular que se manifesta pelas formas específicas como seus objetos serão 

compreendidos e descritos. Nessa abordagem, seus métodos estarão ligados a uma ideia 

de desenvolvimento de etapas, não-sequenciais, que, segundo Flick (2005, p. 1), “os 

procedimentos fundamentais de colheita e interpretação dos dados e de estabelecimento 

e apresentação dos resultados serão enquadrados numa perspectiva de processo”.  

 

2.6. Estudos sobre grupos focais: reflexões que envolvem teoria e prática 

   

 Neste estudo, considero a utilização do grupo focal que se identifica como uma 

das técnicas de coleta de dados, empregadas pelas pesquisas de natureza qualitativa. 

Essa técnica consiste na reunião de seis a doze pessoas que discutirão uma questão em 

foco, oportunizando, assim, uma visão diferenciada sobre o assunto a ser debatido. O 

grupo focal se caracteriza pela dinâmica da interação e pela troca de opiniões dos 

componentes do grupo, direcionada de forma cuidadosa para que o foco não se perca, 

privilegiando o estar junto para pensar. A escolha se relaciona com as características e 

os objetivos desta pesquisa, que é investigar as diferentes visões e utilizações dos jovens 

pobres da escola pública ao vivenciarem o espaço escolar. A maneira como essa 

experiência pode ser evidenciada por eles e a forma como o grupo se posicionará frente 

a essa questão, considerada polêmica, pode abrir uma série de discussões relevantes a 

este trabalho. Os encontros do grupo focal poderão trazer riqueza ao tipo de trabalho 

proposto. Os jovens aqui priorizados têm experiências e vivências em comum que 

podem ser discutidas nos grupos focais. Conforme Gatti (2005, p. 8), “ele é um bom 
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instrumento de levantamento de dados para investigações em ciências sociais e 

humanas, mas a escolha de seu uso tem que ser criteriosa e coerente com os propósitos 

da pesquisa”.  

  Realizar um trabalho com grupos focais propõe alguns esclarecimentos, como o 

significado do termo, suas implicações e suas particularidades na teoria e na prática que 

envolve a pesquisa, neste caso, objetivando os aspectos que se relacionam com uma 

abordagem qualitativa. Aprofundo minhas análises com o método, por entender sua 

importância nesta pesquisa com a abordagem que utilizo baseada na sociologia da 

experiência. Conforme Dubet (1996, p. 229), “ele deve provir de um método suscetível 

de dar lugar à subjetividade dos indivíduos, capaz de a tratar o mais objetivamente 

possível”.  

 Entendimentos na definição do que é um grupo focal podem se afastar de ideias 

que não correspondam à sua proposta de trabalho. Em alguns casos, são identificados 

como uma entrevista de grupo, que se caracteriza por uma série de questões sendo 

apresentadas pelo pesquisador, individualmente, aos sujeitos participantes de um grupo 

com um foco ou um interesse em comum. Aproximar algumas características de uma 

discussão em grupo, com aspectos particulares que possam reconhecê-lo como um 

grupo focal, articula-se à ideia de um pesquisador direcionado ao incentivo e à 

valorização das interações de seus integrantes. Cabe ao pesquisador, ao propor um tema 

para o debate, não centralizar as falas e as discussões. Sua atenção constante é propiciar 

situações em que as conversas ocorram entre os participantes. O ponto central ao se 

pensar em uma técnica de pesquisa qualitativa com a utilização de grupos focais é a 

exposição e a troca de pontos de vista entre os sujeitos convidados a formar o grupo. 

Nessa abordagem, podem surgir reflexões convergentes ou divergentes nos relatos dos 

participantes, mas a atenção e a análise estão centradas no contexto interacional. 

 O tema que se pretende, como objeto de discussão e estudo em um grupo focal, 

deve ser familiar aos participantes, mesmo que não envolva conhecimentos prévios ou 

formais, mas que oportunize entendimentos e trocas entre os sujeitos envolvidos. O 

pesquisador, ao apresentar um assunto comum ao grupo, possibilita que as experiências 

e perspectivas dos sujeitos dinamizem os momentos no processo interativo.  

 O trabalho com um grupo focal observa vários estágios na sua realização desde 

as preparações iniciais até às análises finais. Essas etapas não obedecem a uma ordem 

de acontecimentos, fato que coincide com as abordagens qualitativas. A coleta, a 

organização e a geração dos dados são construídas simultaneamente pela escrita e 
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interpretação dos materiais coletados, gerando progressivamente análises parciais dos 

resultados da pesquisa.  

As formas de envolvimento acadêmico das disciplinas, que utilizam os grupos 

focais, dependem de como os temas e as problemáticas particulares são desenvolvidos 

em cada uma delas, visando aos seus objetivos específicos. Essas diferentes formas se 

realizam nas situações que envolvem a escolha dos participantes, o conteúdo e o grau de 

flexibilidade do roteiro, a maneira de o moderador direcionar seus questionamentos, o 

uso ou não de estímulos para incentivar o debate, a coleta e a seleção dos dados, a 

abordagem teórica na análise dos dados, as interpretações parciais e a forma de como os 

resultados são apresentados. Estes direcionamentos, citados ao me referir às etapas do 

processo que englobam a pesquisa, refletem a variedade de possibilidades e os cuidados 

ao se utilizarem os grupos focais (BARBOUR, 2009; CRUZ NETO et al., 2002; 

GATTI, 2005).  

Caracterizar os grupos focais como um método rápido e barato pode mostrar 

precipitações e usos oportunistas. Desde as preparações iniciais até às análises 

minuciosas dos resultados, envolvem-se estudos teóricos e metodológicos criteriosos 

sobre os procedimentos na realização de um grupo focal. Custos reduzidos, - refiro-me a 

dinheiro, esforço e tempo gastos -, vistos como possibilidades, podem não ser 

referências adequadas à realidade dos grupos focais. A necessidade de confiança e 

engajamento com o pesquisador pode demandar estratégias de aproximação, trazendo a 

necessidade de tempo no campo; conseguir disponibilidade de horário comum aos 

sujeitos pode trazer sucessivas organizações para o encontro, aluguel ou disponibilidade 

de espaço apropriado para realizar o debate, transporte dos envolvidos e alimentação. 

Esses são fatos que podem ocorrer e “um dos enganos mais comuns sobre a técnica é a 

ideia de que pode representar um „atalho‟, um equivalente mais barato a um 

levantamento” (BARBOUR, 2009, p. 45: grifo da autora). 

 As abordagens que desenvolvo se referem às possibilidades na realização 

significativa de um método e o atendimento aos propósitos da pesquisa, e não em 

valorizações ou preferências pessoais. Uma alternativa no uso dos grupos focais é trazer 

a possibilidade de reflexão dos sujeitos enquanto o assunto ou o fato que se pretende 

discutir acontecem simultaneamente em suas vivências. 

 Na adequação a uma abordagem qualitativa, os grupos focais não se encontram 

preocupados em estabelecer resultados definitivos. As verdades são vistas como 

relativas e o foco está nas análises das descobertas que surgem no processo da pesquisa. 
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Estas visam a se articular ao conhecimento existente e se abrem para novas 

possibilidades de reflexões. Os grupos não são propostos para estabelecer acordos ou 

desacordos. Estes podem ou não ocorrer. A dinâmica dos participantes e as conduções 

do moderador, geralmente, influenciam as características e produções específicas de 

cada grupo. As vozes individuais nos grupos podem trazer dados que se referem às 

análises das interações. As características pessoais e as vivências dos participantes 

devem ser esclarecidas para melhores entendimentos de suas abordagens no grupo. 

  As questões éticas se apresentam nas formas de conduzir a participação dos 

sujeitos e na responsabilidade do pesquisador-moderador nas interações. Tempo para as 

apresentações, as informalidades, as instruções iniciais e algumas informações sobre o 

trabalho proposto podem minimizar situações como constrangimentos ou hierarquias 

sociais. Uma preparação prévia, apoiada na metodologia – que esclarece os usos e 

fornece exemplos de grupos focais –, na elaboração de um roteiro (usado como um guia 

flexível de apoio, que se encontra no Anexo 3) e no conhecimento do grupo convidado, 

pode dar ao moderador algumas habilidades para lidar com as situações problemáticas 

nos grupos. 

 Estes momentos podem se dar nas disputas ou nos conflitos entre os 

participantes, nos excessos com o grau de poder ou as interrupções do moderador, por 

exemplo. Ao final das discussões em um grupo focal, é importante haver um tempo para 

os esclarecimentos finais, quando os participantes e o moderador podem trazer suas 

posições não mencionadas. Caso seja vontade dos envolvidos de que algum dado seja 

dispensado, isso deve ser garantido como possibilidade.  

 Os grupos focais objetivam produzir seus dados por meio das discussões, das 

formulações, das reformulações de visões e de entendimentos culturais e sociais 

vivenciados e partilhados entre os sujeitos com algumas pontuações de um moderador. 

Este pode considerar a oportunidade de trazer ao debate questões teóricas da pesquisa, 

cuidando para adequar termos acadêmicos e não se distanciar dos sujeitos. A prática 

pode enriquecer no sentido do pesquisador aprofundar e comparar os dados em 

momentos de interpretação com os participantes. 

 Apoiando-me nos termos teóricos e metodológicos apresentados, desenvolvo o 

Capítulo III, que cuida da minha entrada no campo, da realização do primeiro grupo 

focal e das primeiras análises deste encontro.  
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CAPÍTULO III 

 

PRIMEIRAS ANÁLISES DO GRUPO FOCAL 

 

 O contexto da pesquisa, neste caso a escola, caracterizado por uma diversidade 

de relações, trouxe algumas situações particulares que entendo como relevantes citar. 

Elas se ocupam das preocupações em preencher seus tempos e espaços com a criação e 

a transmissão de conhecimentos nas formas que atendam aos princípios e normas 

tradicionais. Essas propostas se articulam a um contexto dinâmico e diverso que 

envolve aspectos sociais e culturais dos sujeitos no cotidiano escolar (CARRANO, 

2008; DAYRELL, 2006; DUBET, 1996; FORQUIN, 1993). No momento de entrada no 

campo, percebi a necessidade de alguns membros da escola estabelecerem 

conhecimento e confiança com a situação de um observador externo. A direção, alguns 

professores, a bibliotecária e uma secretária se interessaram em conhecer em detalhes a 

minha proposta de pesquisa e o interesse de me aproximar de entendimentos sobre os 

jovens. Em diversos momentos, no início das investigações, quando solicitada, 

expliquei o problema da pesquisa a estes agentes. Eles me pediram retorno das 

transcrições, fato que me comprometi a fazer a qualquer momento que me fosse 

solicitado e ao final da pesquisa. A vice-diretora, após alguns dias, me relatou uma 

experiência anterior com pesquisadores. Segundo ela, eles estiveram na escola fazendo 

observações e tempos mais tarde ocorreram denúncias em um jornal local. O fato foi 

narrado de forma superficial e me limitei a ouvir. Procurei estabelecer o diálogo 

constante com a escola e o cumprimento dos procedimentos formais. 

 Pedi autorização à direção da escola para fazer observações no pátio durante os 

recreios. Assim, por dois a três dias da semana, durante os meses de novembro e 

dezembro de 2009 e fevereiro e início de março de 2010, passei a frequentar os recreios 

e, algumas vezes, fui convidada para o café na sala dos professores. O tempo de recreio 

era de, aproximadamente, quinze minutos, sem rigidez. Os jovens dos Ensinos 

Fundamental e Médio noturno têm o horário de entrada diferenciado. Os recreios e a 

saída são comuns, sendo o Ensino Fundamental com aulas de 50 minutos e o Ensino 

Médio com aulas de 40 minutos. No Ensino Médio, são delimitadas por um sinal e as do 

Ensino Fundamental por músicas diversas, estabelecendo a separação. 

 Os recreios se caracterizavam pela movimentação dos jovens entre as salas, que 

não ficavam fechadas, e o pátio. Muitas ações se desenvolviam ao mesmo tempo nesses 
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espaços: brincadeiras, como simulações de lutas; conversas diversas nos grupos; 

músicas ouvidas por meio dos fones de celulares e de MPs, por exemplo. Vídeos e 

músicas eram partilhados e trocados entre os jovens, por meio dos aparelhos eletrônicos 

levados por eles. Havia vários grupos formados nesses momentos nos vários espaços do 

pátio e dentro das salas. Observei que as relações mais próximas pareciam ser aquelas 

que aconteciam pelo pertencimento às turmas. Procurei conversar com alguns jovens 

que se interessavam em saber da minha função na escola e do meu estudo. Os meus 

contatos no recreio foram rápidos e superficiais, respeitando os interesses dos jovens 

por outras experiências nesses momentos, e procurei não insistir. Não havia muito 

tempo disponível e os jovens estavam mais voltados para o encontro com seus pares. 

 Iniciado o mês de março, o meu interesse foi entrar nas salas de aula. Solicitei à 

Direção essa possibilidade e expliquei os motivos. Falei sobre o tempo e a 

movimentação nos recreios, que talvez fossem algumas das minhas dificuldades em 

atrair o interesse dos jovens pela pesquisa e convidá-los a participar de um grupo focal, 

já citado neste estudo como escolha metodológica. Aproveitei o momento e expliquei a 

técnica e a possibilidade de realizá-la com alguns daqueles jovens. Encontrei 

receptividade e interesse no auxílio à investigação. A diretora me relatou o desejo de ler 

os dados produzidos e disse que talvez esses materiais a auxiliassem no conhecimento 

de outros pontos de vista dos jovens.  

 

3.1. Entrada nas salas de aula do Ensino Médio: algumas negociações 

 

Por intermédio da diretora e da vice-diretora, que conversaram sobre o meu 

pedido, informalmente, com os professores, fui convidada por alguns deles a entrar em 

suas salas de aula. Inicialmente, o de sociologia e de história; mais tarde, o de física e de 

português. Expliquei aos professores meu objeto de estudo e que minhas observações 

nas aulas seriam limitadas ao Ensino Médio – por ser o grupo escolhido para a pesquisa. 

A partir dessas negociações, passei a entrar nas turmas do Ensino Médio, e me sentei ao 

fundo da sala. Alguns jovens já me conheciam pelos encontros nas entradas, recreios e 

saídas. Não fui apresentada de imediato a todos, e alguns jovens que não me conheciam 

ou que iam chegando, em momentos posteriores ao início das aulas, se interessavam em 

me conhecer. Respondia sobre minha presença, quando era questionada, tentando não 

atrapalhar as aulas e esperando um momento conveniente. Posteriormente, fui 

apresentada pelos professores às turmas, que se mantinham em silêncio, apenas 
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ouvindo. Em alguns momentos, no início ou no decorrer das aulas, minha presença era 

lembrada aos alunos pelos professores, ora sendo apresentada novamente ou os jovens 

sendo lembrados do comportamento conveniente, quando havia uma “visita”, conforme 

a fala de um professor. Os professores me convidavam a participar de alguns momentos 

de suas aulas, dando-me, por exemplo, os textos usados para leitura. Aceitava participar 

de forma passiva; algumas vezes, sentia-me interessada pelas aulas e pelas falas dos 

professores. Cuidei para não dispersar e esquecer o meu foco, que eram as observações 

em sala e a tentativa de observar e me aproximar dos jovens. Estes momentos, 

vivenciados neste estudo, são caracterizados, segundo Alves-Mazzoti e Gewandsznajder 

(2000, p. 161), como “o período exploratório cujo principal objetivo é proporcionar, 

através da imersão do pesquisador no contexto, uma visão geral do problema 

considerado, contribuindo para a focalização das questões e a identificação de 

informantes e outras fontes de dados”. 

 Os jovens em sala de aula, como nos outros momentos observados 

anteriormente, continuavam a realizar e a experimentar uma variedade de ações 

simultâneas. As relações em sala de aula eram marcadas por experiências diversas. Os 

jovens conversavam e faziam observações, principalmente entre eles, e, em alguns 

momentos, traziam os professores para esses diálogos, informalmente. Os assuntos 

escolhidos eram os do cotidiano, como as drogas, os namoros, o sexo e o trabalho, por 

exemplo. Faziam piadas, riam, ouviam suas músicas com os fones, assistiam a seus 

vídeos, sentavam-se de acordo com suas preferências, participavam das aulas propostas, 

interagindo de várias formas, não existindo uma lógica única nas relações entre os 

sujeitos.  

 Parecia existir um equilíbrio evidenciado pelas relações entre os professores e os 

alunos, articulando momentos de formalidade e outros de informalidade. Havia 

momentos informais nas trocas, como a desconcentração trazida pelas “brincadeiras” 

dos jovens (já citadas) com os professores nas aulas. Algumas vezes, a atenção e as 

normas eram requisitadas pelos professores, sem atritos. Os jovens modificavam seus 

comportamentos e surgiam momentos de concentração, principalmente ao abordarem os 

conteúdos. Ressalto que essas observações se referem às aulas permitidas por alguns 

professores e foram realizadas de dois a três dias por semana, aproximadamente por 

dois meses, nas turmas de Ensino Médio. 

 Depois de duas semanas, observando as aulas citadas em todas as turmas do 

Ensino Médio, restringi minha presença a duas turmas do primeiro ano. Vou denominá-



94 

 

las de turma A e turma B. Convidei alguns grupos de jovens dessas turmas a 

participarem dos grupos focais. O convite foi realizado de forma aleatória. Não me 

preocupei com escolhas particulares. Três rapazes da turma A se dispuseram a participar 

e duas irmãs gêmeas da outra turma também se interessaram. Expliquei, de forma 

simples, como seria a realização da técnica com grupos focais e respondi as dúvidas dos 

jovens, procurando criar confiança e interesse pela investigação. Foram realizadas 

algumas remarcações. Ocorreram desistências. Alguns disseram trabalhar e não ter 

horário disponível fora da escola. Outros pareciam brincar ou não tinham certeza se 

queriam ou não participar do grupo focal. Dois jovens, no mesmo momento que 

marcavam a participação, diziam, em voz alta aos colegas, que não iriam ao encontro. 

  Procurei convidar os jovens nos grupos, na intenção de que outros se 

interessassem em participar do estudo. O grupo que se mostrou disponível foi formado 

por jovens das turmas A e B, sendo três moças e quatro rapazes. As duas irmãs gêmeas 

convidaram uma colega, e um dos rapazes, que se mostrou interessado desde a minha 

apresentação da pesquisa, convidou três amigos. 

 Comuniquei à diretora e à vice-diretora minha intenção de realizar o primeiro 

grupo focal deste estudo. Elas já estavam cientes da proposta por meio das explicações 

que forneci quando era questionada por detalhes sobre a pesquisa desde a chegada ao 

campo e durante alguns períodos seguintes de observações. Estes sujeitos se mostraram 

interessados em participar do agendamento e da organização do encontro com a 

pesquisadora e com o grupo. Sugeriram dia e hora possíveis para melhor adequação do 

evento, e essas sugestões foram flexíveis e negociadas. Procuraram concatenar as 

atividades e os horários dos jovens e da escola com o momento de realização do grupo 

focal. Os dias de sexta-feira se revelaram mais apropriados para o grupo focal. São 

considerados pelos jovens convidados como dias com menos alunos na escola, aulas 

com menos conteúdos e, normalmente, por saírem mais cedo. Nas sextas-feiras, havia 

diferenças na rotina dessa escola. As duas turmas de primeiro ano, nas quais concentrei 

minhas observações, possuíam menor número de alunos nesses dias. Elas tinham em 

média cinco a dez alunos. Pelas observações em sala, verifiquei que, nessas turmas, o 

número de jovens presentes era, aproximadamente, de vinte a trinta alunos, de segunda 

a quinta-feira. Os professores (refiro-me aos que permitiram minha presença em suas 

aulas) mostravam-se mais flexíveis nas atividades às sextas-feiras, em decorrência de 

essas turmas estarem mais vazias – fato evidenciado pelas conversas entre eles e os 
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alunos. A marcação do grupo focal foi organizada por acordos entre a instituição, os 

alunos e a pesquisadora para uma sexta-feira. 

 Na sexta-feira combinada para o grupo focal, cheguei mais cedo e procurei os 

alunos que se propuseram a participar do grupo para os acordos finais. Concentrei-me 

em escolher uma sala para preparar o local onde nós pudéssemos nos acomodar e 

preparar a filmadora sobre um tripé, em um canto específico da sala, com atenção ao 

melhor ângulo. Havia muitas salas desocupadas e escolhi uma delas. A vice-diretora me 

chamou e orientou uma ajudante de serviços gerais para que me mostrasse a sala 

preferida por ela para a minha atividade. Demonstrava objetivar melhor acomodação e 

buscava um local que considerava mais propício para as filmagens.  

 A sala oferecida estava trancada e ficava afastada das demais. Nem eu e nem os 

jovens participantes do estudo a conhecíamos. Era acessada por um corredor lateral e 

menor que as outras frequentadas no dia a dia do curso noturno. Percebi que era 

utilizada para as séries iniciais do Ensino Fundamental dessa escola no período diurno. 

As paredes com cor diferenciada (um tom entre bege e salmão) das utilizadas pelo 

Ensino Médio, as pinturas de flores e animais na metade superior das paredes, além de 

alguns trabalhos dos alunos indicavam as séries a que me refiro. O ambiente com essa 

decoração, talvez, tenha sido o referencial escolhido como modelo estético mais 

ajustado para o encontro e as filmagens na visão da vice-diretora. Essa escolha, em 

minha opinião, evidenciou que a forma visual de a escola participar do grupo focal era 

importante para ela. O local, por ser mais distanciado e silencioso que as outras salas 

disponíveis, talvez tenha sido outro motivo para essa escolha. 

  Procurei os jovens para indicar o local disponível, e eles se preocuparam em 

avisar os colegas que não estavam presentes. Arrumei as cadeiras em círculo. Os três 

primeiros rapazes chegaram e se sentaram próximos. Um deles se mostrava inquieto 

com a ausência de um amigo. Pediu que um deles fosse procurá-lo e saber o porquê da 

demora. Pareceu-me que essa presença era importante para ele. As três jovens do grupo 

chegaram à porta da sala rindo e agitadas. Pediram um tempo para a maquiagem e 

outras preparações. Antes que algum de nós respondesse, saíram correndo apressadas 

para o banheiro. Mostraram-se preocupadas com a aparência e a rapidez parecia ser para 

que não ouvissem resposta diferente aos seus propósitos, além de uma excitação 

relacionada ao momento proposto. 

 Os três rapazes tentavam demonstrar que se importavam menos que as meninas 

com a aparência. Procuravam mostrar descontração ao sentar e conversar entre eles, mas 
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constantemente ajeitavam os cabelos olhando para a filmadora (ainda desligada) e se 

arrumavam nas cadeiras. As meninas retornaram maquiadas com o jovem procurado 

pelos colegas anteriormente, que se sentou próximo a uma delas, ficando de lado para a 

filmadora. Os três rapazes que chegaram primeiro permaneceram sentados próximos. 

Alguns comentários referentes à decoração da sala foram evidenciados pelo grupo que, 

sem exageros, riu, fez observações, mas não questionou o porquê de a realização do 

grupo focal ser naquele local. Observei que estavam mais envolvidos com o que o 

encontro iria lhes requisitar do que com o ambiente. As considerações sobre o local 

pareceram servir como um momento de brincadeira e descontração sem outras 

reflexões. 

  Nos momentos iniciais da filmagem e da discussão do grupo focal, houve uma 

inibição mútua entre os jovens e a pesquisadora. Antes de iniciar a discussão, na 

tentativa de descontrair e dar informações mais específicas, fiz colocações ao grupo, 

relatando o meu interesse inicial pelo tema, quando atuava como professora, e 

observava as diferentes ações desenvolvidas pelos jovens na escola. Estas aconteciam 

no mesmo momento das propostas da escola e dialogavam com os diferentes sujeitos 

nos tempos e espaços escolares. Relatei que a partir dessas observações passei a buscar 

estudos envolvidos com o tema e a pesquisa começou a se desenvolver. Falei da 

importância de ouvi-los e de eles participarem do estudo no sentido de gerar reflexões 

sobre o conhecimento de diferentes pontos de vista dos sujeitos, no caso os jovens e 

suas experiências no ambiente escolar. Eles me ouviram quase que silenciosamente. 

Apenas um deles interrompeu e me disse que o que estudo são as coisas do dia-a-dia. Os 

outros pareceram concordar, balançando a cabeça. Pareceram perceber minha intenção 

de mostrar a realidade da pesquisa e integrá-los ao estudo.  

   Discuti a ética, a confiabilidade e algumas características da técnica proposta. 

Expliquei que não são entrevistas particulares e que a ideia das discussões se aproxima 

de uma conversa, na qual cada um pode se colocar, concordando, completando, 

discordando ou trazendo novos fatos aos temas que surgirem. Pedi que observassem o 

momento das falas para não dificultar o entendimento e o diálogo com falas 

simultâneas. O grupo focal foi filmado, conforme combinado anteriormente. Fui 

ajudada com o transporte do material da filmagem até o local do encontro por um 

familiar. Após este momento e durante toda a realização da discussão, ficamos, 

pesquisadora e participantes, a sós na sala. Abri a possibilidade de retirarem algumas 

gravações caso sentissem necessidade ao final. Um roteiro flexível de apoio foi 
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utilizado para orientar as discussões e a direção no foco da pesquisa. Os jovens 

interessaram-se para que seus nomes fossem mantidos nas transcrições e análises. 

 O debate entre os sujeitos e o pesquisador é a parte central da sociologia da 

experiência, “considerando que „os jogos de argumentação‟ entre ambos são os 

materiais reais da sociologia da experiência” (DUBET, 1996, p. 231: grifo do autor), 

considerados no envolvimento com as significações que são pontuadas pelos atores, 

reconhecendo os limites de um método. A subjetividade dos atores e seu trabalho 

reflexivo não se reduzem a interpretações sociológicas, mas o trabalho “deve provir de 

um método suscetível de dar lugar à subjetividade dos indivíduos, capaz de a tratar o 

mais objetivamente possível” (DUBET, 1996, p. 229). O esforço é na tentativa de 

recomposição da experiência dos sujeitos pelas suas falas e suas condutas, formando 

uma análise coerente. A atenção e a objetividade se refletem nas formas de organização 

e construção do material de análise, e elas são embasadas e construídas pelos relatos das 

experiências dos jovens, de suas reflexões e dos questionamentos do pesquisador nos 

debates.  

 

3.2. As estratégias do primeiro momento 

 

Pedi que cada um fizesse uma breve apresentação de si ao grupo por haver 

alunos de turmas diferentes. Os quatro rapazes eram da mesma turma e três deles 

entraram este ano na escola. As três moças estudam há dez anos na escola e um dos 

rapazes há cinco anos. Foi outro momento de inibição e os jovens se concentraram em 

falar da escola e de seus papeis como alunos, rapidamente. Eles indicavam o próximo 

colega a falar, com brincadeiras e risos. Houve uma movimentação de passar a vez para 

o outro na intenção de que a fala do colega substituísse logo a sua. Trouxeram neste 

momento da discussão suas vivências relacionadas à escola, à família e aos grupos 

juvenis. As falas dos jovens são mantidas, sem acréscimos ou omissões, nos excertos 

escolhidos para as análises, além de respeitar o momento que cada uma delas aparecia 

nas interações dos grupos. 

 

Tiago inicia pedindo a Kely que fale primeiro.  

Kely – Estou há dez anos na escola, desde a primeira série. Você me 

abandonou [refere-se a Tiago]. 

[Samara explica que ele foi transferido para a outra turma, também do 

curso noturno, por conversar demais com um colega específico. Tiago 

confirma]. 
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Tiago – Estou aqui vai fazer cinco anos, já. 

Samara – Dez anos, bastante tempo. Participo de tudo. O dia a dia, é 

difícil falar assim. 

Vinicius – Fala que me conhece vagamente de outra escola [onde eu 

trabalhava como professora]. Esse é meu primeiro ano aqui... [é 

interrompido]. 

Kely – Tá gostando da escola? [fala mais alto e rindo]. 

Tiago – E dos amigos? [a voz é diferenciada, mais suave e fina]. 

Diego – Para não perder tempo, né, Tiago?  

[todos riem]. 

[Diego continua sua fala]. Tô morando em JF há dois meses. Tive 

recepções boas aqui, o convívio, aluno, pessoa. Beirando. Só coisa 

agradável. O professor dá bronca com educação. Eu sempre saí de 

casa. Estive em várias escolas, o [falando o nome da escola] é a 

melhor. 

Augusto – Sou de Mar de Espanha, tô gostando, não tive nenhum 

problema até agora, não. 

Sara – Estudo aqui desde sempre, sempre participo das coisas da 

escola. Já fiz muitos amigos [a irmã interfere na sua fala]. 

Samara – Ela largou muita gente lá. Sara largou muita gente lá 

[refere-se ao fato de a Sara ter sido aluna do curso diurno]. 

Sara – Saí porque ia ficar sozinha, a minha prima foi pra noite. Eu só 

tinha as duas. Aí, fui trabalhar. Não tem jeito. Eu vou ficar sozinha. 
  

Nos relatos iniciais das três jovens, identifica-se uma ênfase no tempo de 

permanência na escola. As duas moças relatam que estão há dez anos e o outro jovem 

há cinco anos. Eles falam de suas experiências e de suas participações no que é proposto 

pela escola como fatos naturalmente integrados em suas vidas. Os outros três jovens, 

que foram matriculados este ano, procuram mostrar ao grupo os aspectos positivos 

encontrados nas suas relações com a escola: a recepção dos colegas; o convívio diário e 

a forma como os professores conduzem a disciplina e a ordem, segundo eles, são 

momentos favoráveis. Os alunos novos falam da escola e dos colegas de forma positiva, 

Vinícius não consegue concluir sua fala. É questionado por dois alunos antigos. Kely 

questiona o gostar da escola, de forma apressada, e Tiago especifica a pergunta ao se 

referir ao gostar dos amigos. O jovem responde que está gostando, de forma concisa. 

Essa interrupção é feita com entonação e gestos particulares, para chamar a atenção. 

Kely, mais incisiva e rápida; Tiago, com voz fina. As falas são estratégicas. Ambos 

demonstram querer uma aproximação maior com esse colega, além de agirem como se 

quisessem chamar a atenção dos outros para a resposta. Trazem a fala e a presença do 

colega para a evidência no grupo.  

 Todos concordam com o gostar da escola e o fato fica acordado por todos. 

Ressalto considerar as particularidades vivenciadas por cada um nessa escolha, por 

exemplo, pelo tempo na escola. A credibilidade de aspectos que envolve a escola é 
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trazida nas falas dos jovens e participa de suas escolhas, articulando as vivências 

tradicionais e as atuais dos jovens com essa instituição. Segundo Charlot (2007, p. 210), 

“nas respostas, o que mais me chamou a atenção foi o modo como os jovens lidam com 

a questão dos valores e normas, entre vontade de aparentarem e serem modernos, 

saudades tradicionalistas, pressões do meio e negociações consigo”. 

 Um fato observado foi a importância para estes sujeitos de partilharem suas 

experiências na escola com os colegas pelas proximidades que conseguem pelo 

convívio diário na mesma turma. As turmas são possibilidades de se experimentar com 

proximidade os diversos tempos, espaços e sujeitos na escola, constituindo o “núcleo” 

onde se articulam as amizades e as diversas “lógicas” de ação entre os jovens. Importo-

me em considerar que quando ocorrem formas impostas por algumas escolas para 

organizar os alunos por méritos ou por origem social, pode-se refletir sobre mecanismos 

de segregação ou exclusão. Reconheço haver outros espaços complementares à 

convivência nas escolas que podem ser “poderosos catalisadores” para as sociabilidades 

juvenis (ABRANTES, 2003). 

 Algumas situações nas discussões confirmam a importância e o significado da 

organização nas turmas para os jovens desse grupo focal. Kely diz ter sido 

“abandonada” este ano, à noite, por Tiago quando ele foi transferido pela Direção para a 

outra turma por conversar muito. Em outro momento do grupo focal, o jovem, que se 

identificou como gay, desde as minhas primeiras observações na escola, relata ter se 

transferido em outro momento e, dessa vez, espontaneamente, do turno da manhã para a 

noite, por problemas relativos à sua sexualidade. Segundo ele, havia preconceito e 

exclusão na sua turma da manhã. Utilizo o termo gay por me aproximar de abordagens 

que reconhecem a “política da identidade (gay, lésbica, bissexual, transexual), calcada 

em visões essencialistas da sexualidade, pois tal lógica questiona sentidos de 

homogeneidade, [...]” (LOPES, 2008, p. 139). 

 Sara diz ter mudado de turno e ido trabalhar por ter ficado sozinha pela manhã, 

mesmo se referindo apenas à transferência da irmã e da prima para a noite. Fala como se 

houvesse somente as duas para conviver com ela no período diurno. Ignora a fala 

repetida de Samara, que insiste que ela havia “largado” muita gente. Escolher os 

sujeitos com quem preferem conviver nas turmas é valorizado por estes jovens, que 

articulam ações para efetivarem suas preferências.   

 

 



100 

 

3.3. A realidade vivenciada em um curso noturno 

 

 Minha intenção é me aproximar do significado das colocações dos jovens por 

meio da argumentação e do diálogo reflexivo. Transformo algumas falas anteriores dos 

jovens em questionamentos, como a minha pergunta abaixo, provocando a exposição do 

sentido de suas escolhas. Os jovens dizem que gostam da escola. Essa abordagem traz a 

ideia de que eles possam experimentar o exercício de se reconhecerem em suas 

escolhas. Esse esforço metodológico entende que “não se trata de superar a dualidade 

das perspectivas entre o sentido endógeno e o sentido construído da ação, mas de 

colocar um espaço de argumentações recíprocas” (DUBET, 1996, p. 258). 

 

Entrevistadora – Como é estar nesta escola que vocês falaram que 

gostam?  O dia-a-dia... [sou interrompida por um dos jovens]. 

Tiago – Ali... são as oportunidades que traz pra nós, amigos, muitas 

coisas e assim vai... 

Kely – É um pouco mais assim de história. É a minha vez também de 

estudar. Todo mundo da minha família estudou.    

Diego – A escola é ponte para o sucesso [gesticula, fazendo uma 

ponte em ascensão com o movimento das mãos]. Você encontra em 

todos ambientes pessoas agradáveis e desagradáveis, em dois meses 

parece não ter pessoas desagradáveis. Me parece que aqui é exceção. 

Cada um com sua cultura, seu estilo de música, de viver e tal. O 

professor dá bronca com educação.  

Sara – De dois anos pra cá, tem sala de informática, de química, de 

vídeo e a quadra marcada.  

[os jovens que estudaram pela manhã falam juntos, concordando com 

as melhorias em um período de dois anos e repetindo tudo o que tem 

na escola atualmente]. 

 

 Kely e Diego justificam suas opções pela escola apoiados em princípios sociais 

integradores e tradicionais, que podem não ter correspondência com suas escolhas. 

Estes princípios aparecem quando a jovem retrata a influência de sua história familiar 

na escolha da escola, o que faz com que diga ser a sua “vez” de estar ali, como algo 

automático. O jovem fala de sua escolha pelo que a instituição pode lhe proporcionar, 

no caso, ascensão econômica e social, fato que pode ser questionado. Antes de estar 

nessa escola, o jovem tem a vivência de estar em várias escolas no Brasil, também foi 

buscar em Portugal, por meio do futebol, inserção no mercado de trabalho. Estes fatos 

abrem um questionamento quanto à certeza colocada pelo jovem. Não quero dizer que 

tirem definitivamente sua crença na mobilidade que a escola possa oferecer. Sugiro que 

essas falas estejam penetradas por outras vozes, como as da família, da escola, do 
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trabalho e da sociedade (por meio das mídias). Há um código cultural e social que se 

presentifica nas várias experiências desses jovens pelos mecanismos sociais. A seguir, 

Diego faz um trabalho de análise significativo ao se referir às formas de convívio 

diversas e à cultura dos sujeitos na escola.  

 Os outros alunos, Kely, Sara, Samara e Tiago acordam em valorizar aspectos da 

escola aqui investigada que, segundo eles, disponibiliza recursos e materiais como o 

laboratório de ciências e de informática, a sala de vídeo e a quadra reformada. Mostram 

essas opções como disponíveis na escola. Nos dois últimos meses do ano passado e 

desde o começo deste ano, eu não observei os jovens do curso noturno utilizando esses 

espaços. Assim, pergunto aos jovens se usam esses espaços. 

 

Samara – De manhã, a gente sempre usou, é mais de manhã. A gente 

começou agora. [justifica]. 

Sara e Samara – É diferente. 

[Todos riem]. 

Tiago – É a faixa etária.  

Kely – Não, não! É diferente. A gente fica esquecido. 

[há uma modificação aqui nas formas de se refletir sobre a escola, a 

defesa dos aspectos favoráveis não é mais um consenso, mesmo assim 

há algumas tentativas de mantê-lo]. 

Diego – O tempo é diferente, quarenta minutos à noite e cinquenta 

minutos pela manhã. 

[Sara reforça a justificativa das diferenças pelo tempo menor das 

aulas]. 

Entrevistadora – Como assim, esquecidos? [lanço a pergunta ao 

grupo]. 

Kely – De manhã, tem mais uso, mais privilégio. 

Sara – [interrompe] Mais acesso.  

Diego – À noite, a gente tem “pressa” [fazendo aspas com as mãos ao 

falar a palavra] de se formar, não tem curiosidade. Faz o “a, e, i, o, 

u” e vai. Sara e Samara são as mais novas, o resto é mais adulto. 

Entrevistadora – Será que é isso mesmo? É bacana de a escola ter 

esses materiais, mas à noite não usa? 

Sara – À noite, é para quem trabalha, o professor dá menos. 

[referindo-se aos conteúdos] De manhã, eu não parava um só minuto. 

Parece que não querem sobrecarregar [referindo-se à noite]. 

 

 Os alunos fazem uma rápida conversa paralela e os dois alunos novos que 

estavam mais calados, Augusto e Vinícius, dizem que nem sabiam que tinha sala de 

informática. Todos riem. Os jovens falam dos poucos alunos nas salas, principalmente 

às sextas-feiras. 

 

Sara – Os professores são bacanas [referindo-se às articulações com 

as notas], mas o uso poderia... 
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Diego – [interrompe] O que você viu na física, na química, não ficar 

só na teoria.  

Sara – Tem mais de dez salas e tudo fechado. Acho isso esquisito. Não 

pode ir na quadra, que tem espaço para sentar, conversar. De noite, 

não tem, nem na biblioteca pode ir. 

[os alunos exemplificam com situações diárias as dificuldades de 

acesso pelo fechamento de vários espaços]. 

Diego – Imagine não deixar ninguém fumar. Se deixar aberto, tem 

que punir, suspender. Cada um fuma seu cigarrinho e pum, volta. 

 

 Uma das jovens, que estudou pela manhã, se surpreende dizendo que ao passar 

para o turno da noite as utilizações dessas salas se modificaram. Todos concordam e 

alguns sorriem com a surpresa na constatação do fato. Surgem outras comparações entre 

o Ensino Médio diurno e o noturno nessa escola. Elas são quanto ao grupo noturno ser 

mais velho e trabalhar, a diminuição das atividades escolares, as formas mais flexíveis 

das cobranças avaliativas e a menor utilização dos espaços escolares. Essas estratégias 

que os jovens consideram neste primeiro momento como adequadas para lidar com este 

contingente diferenciado do ensino noturno, no qual encontramos jovens que trabalham 

e estudam, sugerem reflexões. Vemos em recente pesquisa (CORTI e SOUZA, 2009, p. 

36) que “os dados são importantes porque levantam um aspecto pouco considerado na 

avaliação da qualidade das escolas, que consiste nas expectativas entre os participantes 

do processo educacional”. A informação desta pesquisa pode ser um dos aspectos que 

envolve as vivências dos jovens na escola no ensino noturno sem desconsiderar a 

existência de especificidades em cada horário citado. 

  As situações relatadas e escolhidas para as discussões passam de simples 

constatações para interpretações que envolvem outros contextos dos jovens como, por 

exemplo, o trabalho. “O problema, muito vago, da liberdade da escolha é substituído 

pelo problema da capacidade de ser ator, de ser o sujeito da sua própria vida, mediante a 

possibilidade de crítica e de distância em relação a si que os indivíduos, nesta ocasião, 

manifestam” (DUBET, 1996, p. 244). Procuram explicar a utilização ou não dos 

espaços como suas escolhas nas relações com a escola, justificando como suas 

responsabilidades as formas de se apropriarem do curso noturno. Há uma tentativa de 

reconhecê-las pela falta de interesse ou de tempo. Sugerem que a maioria dos sujeitos 

no ensino noturno trabalha o dia inteiro e só quer o que possa ser essencial ao ensino. 

Aqui, há aproximações com o estudo de Navarro (2005, p. 27: grifos da autora),  

 

[...] também não se utiliza a biblioteca; a sala de vídeo é raramente 

utilizada, pois assistir a um filme é visto como „perda de tempo‟ tanto 
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para os professores quanto para os estudantes. É usual para a clientela 

do turno noturno as expressões: „eu tenho que ganhar tempo‟ e „o 

tempo é curto‟. 

 

  Ao final da discussão anterior, alguns jovens deste estudo chegaram a evidenciar 

a possibilidade de se usar esses espaços como o exemplo das aulas de física e química, 

que poderiam ter aulas práticas no laboratório. Nota-se a insatisfação com os espaços 

fechados, como a quadra e a biblioteca, por uma jovem que diz estranhar este fato.  

Essas colocações são cuidadosas, não há críticas evidenciadas e, ao final, continuam a 

justificar pela escola os fechamentos dos espaços. Mostram-se mais relacionados, nesse 

momento, ao que Pais (2006, p. 7) chama de “espaço estriado”
47

, que cuida da 

manutenção da ordem e das normas prescritivas escolares. “Seus trajetos aparecem 

confinados às características dos espaços que os determinam”. 

 As diferenças entre os turnos são reconhecidas e não há sugestões de estratégias 

que se utilizem do período diurno como referência. Não há uma lógica única, segundo 

Dubet (1996, p. 175), “por isso, não foi somente por um simples efeito de moda 

intelectual que a sociologia da educação abandonou um tanto os grandes inquéritos 

macrossociológicos para estudar os processos mais delicados de „produção‟ das 

desigualdades sociais”. Para mim, o mais importante na fala dos jovens é a 

compreensão, produzida com clareza, de que a existência de diferentes turnos e turmas 

significa cursos e possibilidades diferenciadas dadas a qualidade de uns e de outros 

propiciadas pelo tipo de trabalho pedagógico desenvolvido. 

 

3.4. Os acontecimentos sociais na escola 

 

 Os jovens falam sobre o que fazem nos espaços que estão livres para circularem.  

O cigarro mencionado no momento anterior continua a ser discutido.  

 

Kely – Fuma-se em qualquer lugar, qualquer hora. 

Diego – A gente assina um termo, não pode celular... 

Samara – Celular é impossível. Bloquear o celular é impossível. 

[referindo-se à impossibilidade de a escola proibir]. 

Tiago – Para dar uma coladinha... 

[neste momento, somos interrompidos por uma auxiliar de serviços 

gerais preocupada em trancar a sala quando eu terminar, para que eu 

                                                 
47

 Os termos apropriados por Pais (2006) referem-se a uma utilização anterior por Deleuze (1980). Estes 

se referem à “dualidade primordial” no contraponto entre duas perspectivas, no caso, espaço estriado 

(normativo) e espaço liso (liberto). 
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não esqueça de avisá-la. Os jovens riem pela coincidência com as 

nossas conversas anteriores. Tiago é o único que verbaliza]. 

Tiago – Aí , mais uma coisa [sobre trancar]. 

Kely  – Proibir celular, nenhum professor proíbe, nem de manhã. Se 

for alguém de casa? 

Entrevistadora – Que coisas vocês fazem na escola? Como vocês 

usam os espaços da escola?   

[Todos riem]. 

Tiago – Usa? Ahhh, sim! 

Tiago – Outros motivos... [concorda balançando a cabeça]. 

Kely – Eu era de... de manhã. E se não passasse, iria para a noite. [a 

jovem fica reprovada e é transferida pela Direção para o turno da 

noite. Ressalto a importância de melhores entendimentos quanto às 

razões da transferência, talvez por idade]. Eu fiquei até pálida. À 

noite, querem te bater. Eu pensava. 

Samara – Imagem que não é. 

Tiago – Eu era mais pá viradinha de manhã. Sou gay, assumo mesmo. 

Eu era escrachado demais. Vi outras atitudes que me levaram a 

crescer. 

Diego – Que nem Tiago falou, cara de vinte anos maduro atrai a 

pessoa. Sai da sua faixa etária, só maravilhas. Se tem uma 

baguncinha à noite, o cara fala que quer aprender, amadurece mais 

rápido. O cara te chama. [os outros jovens concordam rindo]. 

Entrevistadora – À noite, é mais aprender?  

[Os jovens riem].  

Sara – Não, tem mais coisa.  

Kely – Venho para saber como que ficou o “ficar” de ontem. Saber 

das coisas. 

Samara – Venho só atualizar, “trocar figurinhas”. 

Diego – Penso antes, vou chegar para aprender e ver as pessoas. Nas 

férias, eu fico doido. Cadê a escola? Cadê as pessoas? [põe as duas 

mãos na cabeça]. A maior parte da vida é na escola! Muitas amizades. 

[os jovens falam ao mesmo tempo depois dessa colocação, 

concordando]. 

Kely – Naquela hora, podia estar se arrumando. 

Samara – Dez por cento é com estudo. Tem os amigos. 

Sara e Samara – [falam juntas] Tem a polêmica da pulseirinha
48

... 

Diego – Põe para enfeitar, para embelezar e dá em estupro.  

Samara – Eu nem sabia, aí fui perguntar na escola. Conversei no 

colégio. 

Sara – Estavam passando a lista.  

Kely – Eu trouxe a lista, todo mundo começou a copiar de mim. De 

manhã “tava” a maior febre. Eu trouxe, peguei na internet.  

Kely – As pulseirinhas são muito pra frente. Deu estupro. 

Tiago – Era simplesmente para enfeitar e nos Estados Unidos os 

pedófilos aproveitaram. O Brasil não se preocupava com o 

significado. Os evangélicos da Universal que explicaram. 

Samara – De segunda a sexta, só falava no jornal da pulseirinha. 

Diego – Primeiro, era mais feminino. Depois que virou o negócio do 

sexo, os meninos colocaram até o ombro. 

                                                 
48

 Segundo os jovens participantes desta pesquisa, a “brincadeira” das pulseiras possibilita que, 

principalmente, uma jovem coloque diversas pulseiras de silicone coloridas no braço e um jovem tenta 

arrebentar um dos adereços. Cada cor representa uma experiência, que pode ir desde um abraço até a 

prática de sexo. 
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[Sara e Samara contam simultaneamente que o pai sabia antes delas e 

proibiu]. 

Sara e Samara – Meu pai é separado... Assim que chegou, queria 

saber das pulseiras e proibiu. 

 

 Nos relatos, observamos que envolvem princípios normativos, estratégicos e 

subjetivos. Relatam o objetivo da proteção das instituições, no caso a família e a igreja, 

preocupadas com o uso da “pulseira do sexo” pelos jovens. Estes exemplificam as 

situações de uso das pulseiras, relacionados ao significado sexual de cada cor, à 

pedofilia, à proibição dos pais, à orientação da igreja e às informações da mídia. Há 

conversas simultâneas e tento retomar o foco do estudo.  

 

Entrevistadora – Tem pulseira, tem celular? Só para atender? 

Samara – Passa música, tira foto... Todo tipo de vídeo, assim... 

Diego – Um cara me perguntou na aula se eu tinha vídeo pornô, 

porque ele “tava no osso”.  

Tiago – Tem uns vídeos... [muda o assunto]. A gente... mais é música, 

mais música. 

Diego – Tem a guerra do funk, a dança [pede ao Vinícius para 

mostrar a caixinha de som que o jovem traz para a escola e que amplia 

a música dos celulares].  

Vinícius – A caixinha é para todo mundo, todo mundo da sala. 

Kely – Ninguém consegue com a musiquinha batendo. 

Tiago – Canto, danço, tudo, com fone ou sem fone. Tá só pra mim. Aí, 

já embala. Vai contagiando. 

Diego – Que nem Coca-Cola. 

[Tiago pede a Augusto que fale alguma coisa, já que ele é o mestre do 

celular]. 

Augusto – As fotos são para o Orkut, para fazer uma média com as 

meninas novas. 

Kely – A escola é tudo [faz gestos, abrindo os braços, e repete]. A 

escola é tudo! 

Diego – O professor fala que liga português na matemática, na 

história. A gente vai ligando todos os estágios da sua vida na escola. 

Do meu ponto de vista. 

Samara – A gente não para pra pensar. [referindo-se a fala do 

colega]. 

 

  Observo que as formas diversas de viver a juventude para estes jovens 

relacionam-se às experiências construídas por vivências sociais cotidianas e múltiplas, 

dentro e fora dos espaços escolares. Elas são, como nos casos citados por eles, 

reconstruídas na escola e divididas com o grupo. São escolhas refletidas e específicas 

aos momentos. Verifico uma articulação de suas escolhas para atender ao contexto 

social. Não há rigidez. Misturam-se escolhas individuais e sociais. Carrano (2003, p. 

116) diz que 
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A vida social se diferencia em âmbitos de experiências múltiplas, cada 

uma das quais se caracteriza por formas de relacionamento, 

linguagens e regras específicas. A complexidade e a diferenciação da 

vida social abrem imensas possibilidades naquilo que diz respeito à 

capacidade de ação individual. 

 

 As músicas trazem diferentes estilos. O funk é citado como o mais popular. 

Explicam que não há interesse em letras que se refiram a escolhas e momentos mais 

pessoais. Elas seriam para ser ouvidas em casa. A proposta é a do ritmo do funk, que 

possibilita movimentar o corpo na escola, “se jogar”, como dizem nas discussões. Há o 

interesse pelo compartilhar coletivo entre esses sujeitos na escola. As caixinhas de som, 

mostradas por um dos jovens no grupo, são trazidas à escola para que os sons sejam 

socializados fora dos fones. Outros celulares de colegas são conectados a elas, 

oportunizando escolhas musicais variadas. As fotos, as músicas, as mensagens, os 

vídeos e as “pulseiras do sexo” são trazidos e trocados de acordo com os modismos 

atuais, e também valem as escolhas de cada um destes jovens que, segundo eles, 

cuidam, muitas vezes, do gosto comum.  

 As formas de estes jovens utilizarem a escola mostram que, segundo Dayrell 

(2007, p. 1109), “na trajetória de vida desses jovens, a dimensão simbólica e expressiva 

tem sido cada vez mais utilizada como forma de comunicação e de posicionamento 

diante de si mesmos e da sociedade”. Acredito que, para dar legitimidade e importância 

ao estar na escola para essa convivência e troca, os jovens evidenciam a relação entre 

tudo o que experimentam nos grupos e a fala de um professor de matemática sobre as 

disciplinas escolares. Comparam essa referência do professor, ao falar da integração das 

disciplinas do currículo, com a articulação de suas múltiplas experiências culturais e 

sociais na escola. As “lógicas” das construções e manifestações juvenis convivem no 

espaço escolar e dão possibilidades diversas e particulares na formação desses sujeitos.  

 

3.5. A combinação das múltiplas “experiências sociais” dos jovens 

 

 Os jovens dizem que fazem tantas coisas na escola, que tem muito mais coisa e 

que não tinham pensado nisso. Eles querem continuar o exercício de contar os fatos e de 

analisá-los. Interesso-me por esse momento de constatação dos jovens, cuidando para o 

que, segundo Dubet (1996, p. 238):  
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Se se admitir não reduzir este tipo de debate ao da verdade e do erro, 

se se admitir também torná-lo empiricamente possível ao encontrar os 

atores e ao explicar-se, várias questões se põem. Que devem as teorias 

dos sociólogos às dos atores? O que é que significam a oposição ou o 

reconhecimento dos atores em relação às teorias se se supuser que eles 

dispõem-se alguma racionalidade e de algumas competências [...]. 

 

Diego – Quem nunca teve um namoro de infância escolar? É raro não 

ter na escola?  

Samara – Você fica. [referindo-se às diferenças entre namorar e ficar]. 

Kely –O ficar na escola é bacana, namorar é melhor fora. Namorar é 

melhor fora da escola. 

Diego – A escola é esporte, é Orkut, é balada. É para sair. 

Sara – A gente não para pra pensar. Marca tudo na escola. 

Kely – A gente combina com gente da nossa idade. Namorar na 

escola faz bem e faz mal. O menino “zoa”, a menina tem sentimentos. 

Tiago – Muitos já “ficaram”. Aí, dá “quebra pau”. 

 

 O “ficar” e o “namorar” trazem exemplos de situações vividas por eles, como as 

“traições”, os “rompimentos” e as “brigas” por ciúmes. O significado dos termos que 

utilizo é considerado nas “lógicas” dos jovens, expressos por suas reflexões e visões. 

Um exemplo dessas particularizações afetivas dos jovens pode se dar na argumentação 

das explicações das relações amorosas, pautadas em diferenças quanto às escolhas entre 

o “ficar” e o “namorar”. O primeiro é visto por eles como sendo melhor na escola, 

porque permite que a liberdade individual seja mantida; o segundo “prende” mais as 

pessoas, limitando a convivência, melhor em outro espaço, não na escola.  

  A discussão traz a preocupação para estar bem na escola. A aparência é algo 

valorizado e discutido no grupo. Algumas questões de gênero envolvem a discussão, 

que se revelam nas falas seguintes. 

 

Kely – Os meninos não reparam. Fico uma hora no cabelo e passam 

direto. A gente vem para ser notada. Homem não se preocupa, usa 

qualquer roupa. 

Diego – Homem se arruma. Passo “prefume”. Meu irmão diz que eu 

sou que nem mulher. Mexe com o ego perceber que ela te notou. 

Tiago – Também não concordo, o Tiago se arruma. [fala referindo-se 

a ele mesmo]. 

A aparência tem outras intenções.  

Samara – Encaro e falo com o Tiago: „Vai lá! Eu não tenho coragem 

de chegar‟. 

Tiago – E o tombo? 

Kely – O Tiago tem os dois lados. Ele nunca vai te trair. Tenho 

certeza. Ele entende os dois lados. 

Diego – Vou no Tiago também.  

[Todos os rapazes riem.]  



108 

 
[Diego fala da companhia de Tiago para ouvir músicas específicas 

como MPB, samba raiz]. 

Diego – Os outros fazem „hi, hi, hi‟. [referindo-se ao deboche dos 

colegas para o seu gosto musical]. Tem uma lado que é funk, hip-hop e 

rap.  

Entrevistadora – É dividido... 

[Sou interrompida por Kely]. 

Kely – Dividido, não. Todo mundo curte todo mundo. Dividido, não. 

Samara – Ano passado, era mais pagode, teve sertanejo... 

 

 Há negociações de alguns sujeitos do grupo com um colega, Tiago. Essas são as 

aproximações com os “ficantes” e namorados (as) para os amigos. Segundo eles, seria 

mais confiável que um parceiro do mesmo sexo. As interpretações e questionamentos 

são constantes no momento desses relatos. Envolvem questões de gênero como o 

porquê de os meninos não se arrumarem e não repararem no preparo estético das 

meninas para as aulas. Essas falas são questionadas pelos jovens que se justificam, 

dizendo que se preparam para estar bem na escola.  

 Observo que os jovens querem retornar a assuntos anteriores. Ouço, mas procuro 

fechar. Muitas falas acontecem simultaneamente e procuro organizá-las. Parecem viver 

aqui uma situação que Kaufmann (1996) exemplifica como uma “vontade de falar”, que 

se evidencia quando o convidado, diante da possibilidade de expressão livre propiciada 

pelo pesquisador, é capaz de colocar suas ideias de forma clara, atribuindo-se 

posicionamentos e estabelecendo caminhos que a inibição inicial dificultava. Os jovens 

referem-se à timidez inicial, ao fato interessante de saber a opinião do outro, ao 

conhecimento melhor das pessoas, às reflexões de “coisas que fazem” e que nunca 

pensaram antes. Digo que se cada um quisesse poderia se colocar um pouco mais para 

encerrarmos. Os jovens falam que não perceberam o tempo passar e propõem 

discussões com os professores em um ambiente como esse, fora da sala de aula. Dizem 

que parece diferente mesmo estando na escola. Fazem várias considerações. Seleciono 

algumas: 

 

Tiago – Faz muito mais. [referindo-se ao que se pode fazer na escola], 

senão não se sai daqui hoje. Adorei! A hora passou e eu nem senti. 

Kely – Diferente, saber o porquê disso e disso. 

Samara – Poderia ter uma discussão sem sermão, como aqui. 

Kely – Você para pra pensar que não vem pra estudar. 

Diego – Vou saber o que a mulher pensa, como se arrumam pra vir 

pra escola e a mulher vai saber o que eu penso. 
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 Encerram, falando da importância do Tiago em suas relações na escola e me 

pedem que observe o jovem.  

 

Diego – Professora, [referindo-se a mim] repara nele. Fala grosso, 

Tiago [pede ao colega que fale grosso e fino para que eu ouça]. 

[O jovem ri e se diverte nas teatralizações pedidas que são ditas como 

costumeiras na escola, os colegas contam algumas situações]. 

 

 Tenho dificuldade em encerrar. Um dos jovens diz que quer mais debates e isso 

passa a ser uma proposta do grupo. Percebo que experimentaram uma situação 

diferenciada e querem repeti-la. Mostram-se dispostos a outros encontros. 

 

Diego – A qualquer hora que quiser um debate... 

[Sara e Samara se oferecem como Diego]. 

Sara ─ Mudei muito do começo até agora. O que é que eu vou falar? 

Nós nos trancamos muito [refere-se ao início da discussão]. 

Kely – O coração, assim, batendo... [referindo-se também ao início do 

debate]. 

 

  Agradeço a participação, digo que aprendi muita coisa e relembro que minha 

proposta é de uma pesquisa com assunto definido, conforme explicado no início, e que 

não posso abordar tantos tópicos como eles sugeriram. Mostro o meu compromisso com 

a pesquisa e com a participação deles. Explico que minha etapa seguinte é analisar os 

dados deste encontro e que vou retornar para mostrar minhas análises. Deixo aberta a 

possibilidade de novos debates e enfatizo que vou voltar. Convido para um lanche, 

previamente encomendado para o encontro, trazido por um portador. Sugiro que me 

ajudem a organizar os salgadinhos e refrigerantes na sala. Finalizo com um momento 

mais descontraído. 

 

3.6. Algumas análises parciais do grupo focal 

 

 As falas, os gestos e os sorrisos dos jovens se articulam na combinação das 

diferentes “lógicas” das experiências apresentadas por estes sujeitos. Elas são 

experimentadas pelo trabalho subjetivo e crítico dos jovens, visando alternativas para 

lidar com o social. Dubet (1996, p. 114) esclarece que “[...] qualquer formação social é 

definida pela co-presença de uma capacidade de integração comunitária, que nos opõe 

aos outros, de um sistema de concorrência regulada e de uma cultura que define a 

capacidade crítica e a capacidade de ação voluntária”. Há uma articulação destes jovens 



110 

 

das capacidades citadas. Não há rigidez nas escolhas. Valem os momentos do 

compartilhar coletivo. 

  O debate traz algumas oportunidades como estimular a palavra, a troca entre os 

sujeitos, a desestabilização de algumas representações em virtude da ideia de se colocar 

e de se justificar no grupo. As colocações e argumentações dos sujeitos não se fecham 

em si. Geralmente, elas se reconstroem, gerando outros argumentos, reflexões e visões 

aos sujeitos. Segundo Dubet (1996, p. 249)  

 

[...] o sentido de uma ação e de uma experiência geralmente dado 

como um bloco numa entrevista em que o indivíduo é naturalmente 

conduzido a reconstruir a sua estátua a reconstruir uma coerência, esse 

sentido decompõe-se numa série de significações estilhaçadas, 

heteróclitas muitas vezes.  

 

 Para mim, os jovens deste estudo apropriam-se de uma escola que possibilita a 

manifestação e a construção de um universo de possibilidades sociais e culturais 

juvenis. Não há um desinteresse efetivo pelas atividades escolares. Os jovens participam 

algumas vezes e em outras desenvolvem ações diferenciadas daquelas propostas pelos 

professores em um tempo simultâneo. Preenchem alguns tempos e espaços escolares 

que não lhes interessa, em certos momentos, com suas escolhas particulares e coletivas. 

Estas são trazidas e, em alguns casos, recriadas, como as caixinhas de som, por 

exemplo. Não observo essa escola com um significado fechado em si mesmo. Há uma 

plasticidade compartilhada, que se constrói e se desenvolve pelos diferentes sujeitos 

envolvidos com a dinâmica escolar, que intentam atender às diversas demandas de uma 

escola que envolve situações múltiplas e heterogêneas experiências. Algumas delas 

podem ser exemplificadas pelo tempo de o recreio não ser rígido, conforme fato já 

citado, o termo de adesão assinado na Direção e citado pelos jovens, exemplificando a 

proibição do fumo, por exemplo, que não é cumprido. Os jovens dizem que quando não 

estão mobilizados para as aulas usam seus fones. Não observei questionamentos da 

Direção ou dos professores quanto a isso. As ausências das sextas-feiras são 

reconhecidas e utilizam-se mecanismos particulares para a situação, como outras 

chances de realizarem as avaliações e não haver matéria nova nesses dias. Observo, até 

o momento da pesquisa, uma “negociação” na realização das ações.  

 Essas “negociações”, e aqui me refiro às que envolvem algumas relações 

cotidianas na escola entre os jovens e os responsáveis pelas propostas escolares formais 

(avaliações, conteúdos e horários), apontam para efeitos deletérios na formação desses 
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sujeitos. Esses momentos apontam também para a escola como possibilidade de novas 

formas de utilização do espaço escolar, mais voltados para a “cultura”. 

 Essas análises se aproximam da pesquisa empírica de Abrantes (2003), que 

reflete sobre o termo “adesão distanciada”. Este explica que, por motivações diversas e 

específicas a cada contexto social e cultural, os sujeitos “[...] vão mantendo uma relação 

flexível e ambígua, que lhes permite, em certas ocasiões, resistir e infringir as regras, 

noutras participar com algum entusiasmo” (ibidem, p. 98). Percebo um movimento de 

adesão e distanciamento cotidiano utilizado pelos jovens nas suas relações com essa 

escola. Esse momento relaciona-se com o fragmento a seguir, que faz parte de outras 

colocações semelhantes e já citadas dos jovens neste grupo focal. 

 

Tiago – A caixinha é pra todo mundo ouvir. 

Kely – Na sala, é mais legal, pela „zueira‟. [referindo-se a ouvir 

músicas]. 

Diego – Poucos aguentam, que nem estamos falando, de dezoito a 

vinte e duas horas só estudar. Ninguém consegue. 

 

 Interesso aqui ver o uso que se faz do espaço escolar como espaço de agregação 

dos jovens ao contrário do espaço social de dispersão. É na escola que esses sujeitos se 

encontram como mostram. 

 Identifiquei nas primeiras análises do grupo focal que as ações dos jovens 

apresentam complexidade e diversidade reveladas nas formas de apropriação e 

utilização dos espaços e dos tempos escolares, conforme apresentado e discutido no 

capítulo anterior. Elas não são aleatórias, se constroem e se reconstroem nas relações e 

vivências dos sujeitos com os contextos sociais e culturais que experimentam em uma 

movimentação dinâmica e relacional. Alguns mais próximos, como os vividos na 

escola, na família, nos grupos de pares e nas ruas; e outros mais amplos, como os estilos 

musicais preferidos, as redes sociais e as plataformas digitais, entre outros. Estes 

universos de experiências múltiplas geram, movimentam e transformam algumas 

maneiras de estes jovens estarem e serem na escola. O caráter dinâmico e particular das 

ações e das experiências, manifestadas por estes sujeitos na escola, envolve o cuidado 

na organização e na análise dos dados desta pesquisa. 

 A combinação das diferentes “lógicas” de ação desempenhadas pelos sujeitos 

dialoga com as dimensões de um “conjunto social”, considerado pelo intercâmbio de 
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três tipos de sistemas
49

: comunidade (princípios integradores); mercado (estratégias dos 

sujeitos) e sistema cultural (princípios subjetivos), conforme Wautier (2003). Essas 

ações, experiências e relações dos jovens podem ser analisadas e significadas pelas 

“circunstâncias atuantes”
50

 que envolvem esses momentos e que não são geradas por 

uma lógica única (PORTES, 2000). As “circunstâncias atuantes” a que me refiro são as 

maneiras de agir dos sujeitos, as formas de executarem suas ações e que são 

desenvolvidas e percebidas nas “experiências sociais” diversas. Não são isoladas nas 

ações dos jovens. Elas acontecem pelo envolvimento e pela participação de outros 

sujeitos nos processos sociais, “em um espaço e tempo específicos, marcados por 

condições objetivas e simbólicas de existência” (PORTES et al,. 2010). Neste estudo, as 

“circunstâncias atuantes” possibilitam mostrar como os jovens mobilizam situações 

coerentes para trazerem suas construções e utilizações diferenciadas aos espaços 

escolares. 

 A análise das “circunstâncias atuantes” nos diferentes usos da escola, pelos 

jovens, vislumbra singularizar o trabalho cultural e social destes sujeitos pesquisados. 

Conforme Portes et al., (2010, p. 4), “essas circunstâncias atuantes não são naturalmente 

naturais. São o resultado de um esforço de interpretação do material empírico à 

disposição do pesquisador”. O exercício dialógico dessas “circunstâncias” com a 

sociologia da experiência acontece pela intenção comum de interpretações e de 

organizações significativas do material obtido no campo. Segundo Dubet (1996, p. 229), 

é “também uma sociologia analítica que tem em vista interpretar condutas e discursos, 

decompô-los em elementos simples e recompor a experiência social segundo um 

sistema coerente”. Este atendimento reflexivo e compartilhado que me possibilita o 

conceito de Portes et al. (2010), associado ao referencial teórico deste estudo, faz 

sentido por centrar a organização desse material empírico complexo e dinâmico, 

evitando que questões se percam. Estes dados vão se revelando nos momentos de 

observação, investigação e interpretação das falas, dos silêncios, das indicações pelos 

risos e pelas brincadeiras, dos gestos e das encenações juvenis. Não há uma escolha ou 

uma organização prévia das “circunstâncias atuantes” na pesquisa. Estas vão se 

                                                 
49

 As três dimensões do sistema social, citadas, são discutidas de forma detalhada e significativa nos 

estudos de Dubet (1996) e refletidas no trabalho de Wautier (2003).  
50

 O conceito pode ser analisado e refletido por dados de campo nos estudos de Portes et al. (2010) e na 

dissertação de Campos (2010). Esta discute, por meio das “circunstâncias atuantes”, as distinções 

existentes entre as práticas de escolarização desenvolvidas por famílias negras, mestiças e brancas no 

município de Goiabeiras, São João del-Rei (MG). 
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mostrando na descoberta propiciada pelas evidências empíricas que se associam às 

referências teóricas na produção de sentidos.  

  Visando à organização e à análise dos dados que surgiram no primeiro grupo 

focal e naqueles que se fizerem necessários, vislumbro a construção das seguintes 

“circunstâncias atuantes”: o visual dos jovens para estar na escola; a sexualidade e as 

questões de gênero nas identidades juvenis; a tecnologia e a informação nas vivências 

dos jovens; os contextos culturais juvenis trazidos à escola; a “naturalização” do curso 

noturno e as “idas e vindas à escola” e “o bom da escola”: a convivência na amizade, no 

coleguismo, no namoro, no ficar e nas brincadeiras. 

 Essas “circunstâncias atuantes” “condensadas” a partir dos relatos e das outras 

formas de expressão dos jovens são ressignificadas nos debates. Neste exercício, minha 

proposta é desenvolver com propriedade e detalhamento o tema desta pesquisa, que se 

refere às formas dos jovens utilizarem os espaços e os tempos escolares, atribuindo-lhes 

significados particulares. Nos próximos capítulos, aprofundo as minhas interpretações 

do grupo focal a partir de novos encontros, organizando e analisando os dados conforme 

as “circunstâncias atuantes” já vislumbradas, mapeadas e construídas (e outras que 

poderão aparecer).  
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISE DAS “CIRCUNSTÂNCIAS ATUANTES” NAS “EXPERIÊNCIAS” 

DOS JOVENS NOS ESPAÇOS E TEMPOS ESCOLARES 

 

 

Este capítulo ocupa-se em discutir parte dos dados empíricos que surgiram, 

principalmente, nos três grupos focais que procuraram atender à problemática já 

apresentada na introdução deste estudo. Visa trazer aspectos significativos surgidos em 

campo além de vincular as análises, “Neste método, coleta de dados, análise e eventual 

teoria mantêm uma relação próxima” (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 25). 

Reconhecendo que estas elaborações, mesmo que tratadas com objetividade e seriedade, 

são escolhas feitas por esta pesquisadora dentre um material diverso que não permite ser 

exposto em sua totalidade. Reconheço que há possibilidades de que outras escolhas 

pudessem ter sido feitas, caso realizadas pelo olhar de outro investigador.  

Este material será aqui apresentado, categorizado e analisado. Neste processo, 

procuro construir um diálogo entre as “circunstâncias atuantes”, obtidas através dos 

dados de campo, que se revelaram nas maneiras de agir dos jovens deste estudo, e as 

minhas análises no diálogo com as teorias que fundamentaram esta pesquisa, 

principalmente as particularizadas no capítulo II (PORTES, 2000). Estas 

“circunstâncias” são construídas e visibilizadas pelas orientações subjetivas e pelas 

relações sociais dos sujeitos, cotidianamente, e trazidas à escola. A tensão observada 

nas “experiências sociais” dos jovens na escola envolve aspectos da subjetividade e da 

sociabilidade, e se manifesta através das diversas “lógicas” de ação que estes 

desenvolvem (DUBET, 1996). 

Os três encontros com os jovens foram filmados, e a pesquisadora realizou 

anotações simultaneamente. Segui formas de organização semelhantes nos três 

encontros dos grupos focais: um roteiro flexível; explicações aos jovens sobre o 

andamento da pesquisa; lembretes quanto à ética e ao respeito nas interações e nas 

filmagens; além de uma confraternização com lanche e bate-papo ao final de cada 

encontro. Essa organização e preparação prévia tiveram o propósito de buscar 

comprometimento e rigor, e não caracterizaram monotonia ou repetição de 

comportamentos. Cada um dos encontros mostrou particularidades, conforme será visto 

neste capítulo. O momento das transcrições e análises dos três grupos focais 



115 

 

requisitaram repetidas assistências aos vídeos pela pesquisadora. A atenção se voltava 

para observar e trazer para o diálogo, nesta pesquisa, alguns dos sentidos revelados nas 

brincadeiras, nas falas, nos gestos, nos olhares, nos risos e nos silêncios dos 

participantes dos grupos focais. Procurei observar, nas interações entre os jovens nos 

grupos focais, aspectos que pudessem não estar tão evidenciados e fornecessem dados 

relevantes à temática da pesquisa. Essa busca nas análises pode ser vista em Dubet 

(1996, p. 239: grifo do autor), 

 

A teoria mais convincente, ao mesmo tempo que responde a critérios 

de cientificidade, será aquela que esteja mais perto da experiência dos 

actores a que não concederá a facilidade da cegueira deles; pensemos, 

a este respeito, nas teorias da desigualdade das oportunidade 

escolares. 

 

O material produzido, principalmente nos três grupos focais, é extenso, 

evidenciando complexidade e diversidade na forma de trazê-lo ao contexto dialógico.  O 

fato pode trazer dificuldades na organização e categorização dos dados, caso não sejam 

tratados com certo grau de objetividade e de rigor que a etapa da pesquisa ocasiona. 

Atento para a contribuição que as “circunstâncias atuantes” possibilitam ao procurar 

evitar que alguns dados se percam por fazerem parte de um todo complexo e diverso.  

Essas permitem que o pesquisador ao classificar e organizar o material empírico possa 

tratá-lo de forma particular e, em alguns momentos, detalhá-lo, caso seja relevante ao 

desenvolvimento do tema proposto. As evidências surgidas, quanto às maneiras de os 

jovens interagirem com os demais sujeitos, ao utilizarem os espaços e os tempos 

escolares, formaram o contexto geral que passa a ser delineado pelas “circunstâncias 

atuantes”. A situação que se configura ao selecionar, apresentar e analisar o material 

produzido se sustenta em uma forma de categorização refletida por Portes et al., (2010) 

quando diz que,  

 

As circunstâncias atuantes, na verdade, são frutos de um diálogo com 

as referências teóricas que informam a questão tratada e procuram dar 

sentido ao conjunto do material empírico coletado, que vem marcado 

pelas possibilidades e impossibilidades de atuação no campo 

empírico. Mas as circunstâncias atuantes construídas não obedecem 

necessariamente a uma ordem de investigação estabelecida a priori. 

Elas são, sobretudo, frutos da dinâmica complexa do processo de 

investigação e de interpretação de um determinado fenômeno social 

(PORTES et al., 2010, p. 687: grifo dos autores). 

 



116 

 

Considero as seguintes “circunstâncias atuantes” a serem discutidas neste 

capítulo: o visual dos jovens para estar na escola; a sexualidade e as questões de gênero 

nas identidades juvenis; a tecnologia e a informação nas vivências dos jovens; os 

contextos culturais juvenis trazidos à escola; a “naturalização” do curso noturno e as 

“idas e vindas” à escola
51

 e “o bom da escola” - a convivência na amizade, no 

coleguismo, no namoro, no ficar e nas brincadeiras. Estes momentos evidenciaram-se 

nas situações observadas, inicialmente, em campo e nas interações entre os jovens nos 

grupos focais. Essa abordagem segundo Strauss e Corbin (2008, p. 25: grifo dos 

autores), 

 

A teoria derivada dos dados tende a se parecer mais com “realidade” 

do que a teoria derivada da reunião de uma série de conceitos 

baseados em experiência ou somente por meio de especulação (como 

alguém acha que as coisas devem funcionar). Teorias fundamentadas, 

por serem baseadas em dados, tendem a oferecer mais discernimento, 

melhorar o entendimento e fornecer um guia importante para a ação.  

 

O primeiro (GFI)
52

 foi realizado no mês de abril, o segundo (GFII) em julho, 

antes das férias escolares e o terceiro (GFIII) em setembro, sendo os dois últimos 

encontros realizados após um período de greve prolongada
53

 dos professores de 

Educação Básica da rede pública estadual de Minas Gerais (MG). Todos os grupos 

focais aconteceram no ano de 2010. No começo do ano havia um número acentuado de 

jovens nos espaços escolares internos, além do portão e das calçadas próximas. A 

situação evidenciava um maior número de jovens e uma movimentação construída por 

eles na realização de diversas atividades
54

, tanto no espaço escolar quanto na rua, como, 

por exemplo, os encontros no bar em frente, uma ida ao circo combinada entre os 

sujeitos e relatada por Samara, no GFIII.  

Observei uma diminuição na frequência de jovens na escola a partir do meio do 

ano, aproximadamente, e que se acentuou. Não houve um retorno efetivo dos jovens à 

escola, após a greve citada anteriormente, inclusive alterando a organização
55

 no 

                                                 
51

 Acrescento à circunstância que trata do curso noturno a movimentação de saída e, em alguns casos, de 

retorno dos jovens à escola no período da pesquisa, evidência observada e que será aqui discutida. 
52

 Passo a utilizar para grupos focais, grupo focal um, grupo focal dois e grupo focal três os seguintes 

termos: GFs, GFI, GFII e GFIII, respectivamente. 
53

 A duração da greve dos trabalhadores da educação durou, aproximadamente, 47 dias. Entendimentos 

sobre o fato podem ser obtidos em < http://www.abn.com.br/editorias1.php?id=60582>. 
54

 Algumas dessas atividades estão retratadas no capítulo III da página 92 desta dissertação, quando me 

refiro à entrada e as primeiras observações em campo.  
55

 Através de conversas informais com a direção fui informada da previsão da diminuição de turmas e 

funcionários para o ano de 2011. 

http://www.abn.com.br/editorias1.php?id=60582
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funcionamento da escola para o ano de 2011 pela direção. Estes fatos são tratados por 

ocasionarem envolvimentos com o contexto da pesquisa. As informações quanto a esses 

momentos experienciados pelos jovens importam para futuros entendimentos e relações 

com os fatos e às análises surgidas nas discussões dos grupos focais. As análises 

envolvem a cronologia apresentada, no parágrafo anterior, dos meses de realização dos 

GFs, com alguns momentos particulares vivenciados entre os jovens e a escola no 

decorrer do ano letivo. As formas dos sujeitos utilizarem os espaços e os tempos 

escolares têm relações com a diversidade que os momentos apresentam e como são 

vivenciados por eles. Na articulação entre os acontecimentos observados no decorrer do 

tempo citado e as diversas “lógicas” de ação, manifestadas pelos sujeitos, observo 

sentidos específicos. Estes surgem das experiências vividas e relatadas pelos jovens 

envolvidos com esta pesquisa. O que está aqui sendo discutido parece estar na mesma 

direção das reflexões de Mellucci (1997, p. 4) quando diz que, 

 

A definição de tempo torna-se uma questão social, um campo cultural 

e conflitivo no qual está em jogo o próprio significado da experiência 

temporal. Como medir o tempo? Quando será encontrado o 

significado „certo‟ para o tempo individual e coletivo? Como podemos 

preservar nosso passado e preparar o nosso futuro em sociedades 

complexas? Tais questões sem respostas são alguns dos dilemas 

básicos com os quais se confronta a vida humana em sociedades 

complexas. 

 

4.1. Os grupos focais: encontros e desencontros 

 

As combinações para os grupos focais precisaram de remarcações para que se 

conseguisse um dia e horário propícios a todos. Nos momentos das combinações para os 

encontros e nos dados do questionário socioeconômico a rotina diária dos jovens 

aparece e traz indisponibilidade para realizarmos encontros nos dias de semana, fora do 

horário escolar ou nos finais de semana. Conforme quadro 4 vemos as ocupações destes 

sujeitos. 
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Quadro 4. Ocupação diária dos jovens 

Situação 

Jovens 

Estuda e 

Trabalha 

Faz Poupança 

Jovem
56

 e curso 

técnico 

Estuda e faz 

curso técnico 

Só 

estuda 

Diego X    

Samara X X   

Sara X X   

Tiago X    

Kely  X   

Augusto   X  

Vinícius    X 

Fonte: Dados organizados a partir do arquivo da pesquisadora. 

 

Dos sete jovens, quatro trabalham e estudam. Duas jovens, Sara e Samara dizem 

fazer curso de “petróleo e gás” aos sábados, em uma instituição particular
57

, além de 

frequentarem o Poupança Jovem. Essas fazem acordos de horários em seus trabalhos 

para participarem, conforme quadro 4, dos encontros do Poupança-Jovem durante a 

semana. Augusto e Kely fazem curso técnico de culinária e cabeleireiro, 

respectivamente, durante a semana, também em instituições particulares. Tiago trabalha 

informalmente em casa como cabeleireiro, e Vinicius só estuda. Neste contexto, a 

sugestão dos jovens, com a concordância da pesquisadora em realizarmos o GFII em 

outro local fora do espaço escolar, não se concretizou. Nem todos dispõem de tempo 

para isso, devido as suas ocupações diárias. Assim, mesmo com o grupo mostrando 

mais interesse em realizar os dois últimos encontros fora do espaço escolar, isso não 

aconteceu. 

O segundo debate foi marcado para se realizar no espaço escolar, na mesma 

sala
58

 disponibilizada pela escola no GFI. Fizemos quatro tentativas para realizarmos o 

segundo debate. Um dos jovens não compareceu, este se comprometia com os demais e 

com a pesquisadora e no momento do encontro faltava, causando surpresa ao grupo. Os 

jovens questionaram com o colega, inclusive no momento da espera, por celular, e 

algumas vezes este pedia para aguardarmos que já estava chegando, fato que não 

acontecia. Os sujeitos continuavam a se mostrar mobilizados em contribuir com a 

                                                 
56

 O programa Poupança Jovem visa aumentar a taxa de conclusão do ensino estadual de Minas Gerais 

(MG), de jovens com idade igual ou inferior a 21(vinte e um) anos. Os jovens inscritos no programa 

receberão uma poupança de R$ 1.000,00 (mil reais) pela conclusão de cada um dos três anos do ensino 

médio, além de participarem de atividades complementares à escola estadual. Maiores informações: 

<http://www.neves.mg.gov.br/ribeiraodasneves/templates/interna_noticia?id_sessao=10&id_noticia=50>. 
57

 Mais dados sobre o curso citado pela jovem encontram-se disponíveis em: 

<http://www.univercamp.com.br/>. Acesso em dezembro de 2010. 
58

 A sala citada encontra-se caracterizada no capítulo III, da página 95 desta dissertação. 

http://www.univercamp.com.br/
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pesquisa, inclusive telefonando algumas vezes para a pesquisadora na intenção de 

informações sobre o estudo e o agendamento de um novo encontro. Observo que em 

nenhum momento estes sujeitos se mostraram desinteressados, nem o jovem que esteve 

ausente mostrou a possibilidade de saída do grupo. Todos se mostraram comprometidos 

com a pesquisa. Um dos jovens, Diego, parecia liderar os encontros, inclusive 

oferecendo espaço em seu prédio, no salão de festas, para suas realizações, e também se 

mostrou mais incomodado que os demais com o colega que não comparecia.  

No momento do quarto encontro para a realização do GFII propus que 

conversássemos sobre a ausência do colega e sugeri que talvez pudesse haver algum 

acordo para o problema das remarcações. Conversamos em grupo e ficou combinado, 

após alguns posicionamentos, que naquele momento esse se realizaria. A decisão foi, 

principalmente, tomada pelos jovens que acharam que não deveriam mais esperar o 

colega. Houve apresentação de pontos de vista e discussão sobre o assunto, sem que 

manifestassem irritação com o fato. No GFIII, o jovem que não participou do encontro 

anterior retornou ao grupo e participou das interações com os demais, em um clima de 

brincadeira e envolvimento. O quadro 5 apresenta os jovens que participaram de cada 

GF. 

 

Quadro 5. Apresentação dos jovens-participantes dos GFs. 

GFI GFII GFIII 

Diego Diego Diego 

Augusto Kely Kely 

Kely Sara Sara 

Sara Samara Samara 

Samara Vinícius Tiago 

Tiago - - 

Vinícius - - 

 

 

O GFI contou com a presença de sete jovens, os GFs II e III contaram com a 

participação de cinco jovens. A respeito da formação e modificação dos grupos nos 

encontros, esclareço que participaram do GFII três moças e dois rapazes. As duas 

ausências se deram porque um dos jovens se transferiu da escola estadual pesquisada 

para uma escola da rede particular de ensino, no início desta pesquisa, e o outro não 
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compareceu, talvez por escolha própria, conforme relato anterior. No GFIII 

participaram três moças e dois rapazes. Neste encontro ocorreu o retorno de um dos 

rapazes, Tiago, que não havia comparecido ao encontro anterior. Atento para outra 

mudança na participação dos rapazes no GFIII. Outro jovem que esteve presente nos 

dois encontros realizados, Vinicius, não conseguiu ser localizado, nem na escola e nem 

pelo telefone, que havia me fornecido. Segundo as informações do grupo ele havia 

“desistido”
59

 de frequentar as aulas. Um dos rapazes, Diego, participou de todos os 

debates, além da presença constante das três moças.  

Os três grupos focais foram agendados procurando conciliar os compromissos 

dos jovens com as propostas da escola. Foram realizados após o recreio em dias que não 

havia mais aula após este período ou que eles fossem dispensados pelos professores. 

Estes agendamentos se definiram por escolha dos jovens, com alguma mediação da 

pesquisadora lembrando para o cumprimento da agenda escolar e que nós poderíamos 

ter flexibilidade quanto ao dia escolhido para os grupos focais. O segundo encontro 

aconteceu em uma quinta-feira e o terceiro em uma segunda-feira, ambos após o 

recreio. Tive alguma dificuldade em encerrar todos os encontros e precisei lembrar 

sobre o meu compromisso com o horário de fechamento da escola em todos os debates.  

 

4.2. O visual para estar na escola 

 

Desde as minhas primeiras observações em campo percebi, em alguns jovens 

desta escola, preocupação com a aparência. Alguns exemplos deste fato podem ser 

vistos nas bijuterias, nos cabelos (com penteados, tinturas e cortes diferenciados), nas 

roupas e nos perfumes evidenciando que a moda fazia funcionar alguns aspectos na vida 

e nas relações sociais entre os jovens. O cuidado com o visual abre-se para uma 

diversidade de significados construídos nas interações. Alguns exemplos destes sentidos 

podem se evidenciar como objetos de escolhas particulares dos sujeitos ou podem 

envolver formas de aceitação ou também “disputas” entre eles. Estas experiências serão 

apresentadas e tratadas através das falas dos jovens e das análises nesta categoria.  

Propus, no início do segundo encontro, que discutíssemos um pouco mais os 

cuidados com a aparência para estar bem na escola, principalmente após meu elogio ao 

                                                 
59

 Ressalto o fato de que a ausência do jovem pode ser temporária. Observei que o jovem realizou dois 

retornos depois de, aproximadamente, três meses de faltas, durante a pesquisa. 
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cabelo de uma das jovens e ela me diz que está com LER
60

 em uma das mãos por fazer 

piastra diariamente. Como minha proposta de debate não segue um roteiro rígido, 

procurei trazer os temas na articulação com o que os momentos se apresentavam. 

Procurei encadear meus objetivos em obter alguns dados específicos ao estudo com o 

que os jovens se interessassem em discutir, e me ocupei em mediar dessa forma. 

 

Pesquisadora- Poderíamos discutir um pouco mais isso? Piastra? 

LER? Luzes nos cabelos? Perfumes? Então, poderia vir de qualquer 

jeito? Digo, sem esses cuidados que vocês falam? 

Kely - Vir de qualquer jeito não! [antes dessa fala a jovem para e 

observa as unhas]. Roupa decotada não pode, muita gente exagera. 

Eles não deixam. [eles refere-se às pessoas responsáveis pelas normas 

da escola].  

Diego- Uma pena
61

 isso, não? [continua sua observação balançando a 

cabeça, rindo]. 

Kely - Vem com decotão. 

Samara- Short muito curto. 

Sara - Decotão até o umbigo. [faz gesto mostrando o comprimento 

indo até o umbigo, sendo imitada por Diego que parece se divertir 

com a ideia do tamanho do decote relatado]. De manhã tem uniforme, 

primeiro e segundo mês sem uniforme, depois não entra, não entra. 

Kely - Bermuda do joelho pra baixo, pode ser pra cima não. 

Diego - Em fevereiro perguntei onde compra o uniforme [sendo aluno 

novo, diz que não sabia que à noite não teria uniforme quando 

ingressou na escola]. 

Kely - Achava legal comprar o uniforme. 

Entrevistadora- Como assim? Vocês falaram no nosso encontro 

anterior sobre a preocupação com a aparência e eu observei isso na 

escola. Por que vocês falam agora de usar uniforme? 

Diego - Eu particularmente queria. 

Kely - Você também usa muita roupa pra vir. Fica pensando, uma 

blusa, outra blusa... Segunda-feira aquela, terça outra... O povo gosta 

de falar [refere-se a repetição das roupas]. 

Samara - Nossa! Aquela menina com a mesma roupa. Começam a 

falar... 

Sara - Pra poder escutar [completa a fala de Samara]. 

[Todos riem]. 

Diego - Olha a blusa de fulano andando sozinha!  Se quiser encontrar 

fulano é só perguntar pra blusa [gesticula ao falar]. A blusa fala: tá 

ali.  

[Todos riem.Vinicius parece não concordar com o grupo quanto ao 

uso do uniforme no período noturno. Convido a que participe, caso 

queira, sobre a discussão. Ele, de forma breve diz que o uniforme é 

muito feio e que não tem trabalho em se arrumar]. 

  

                                                 
60

 A jovem refere-se à lesão por esforço repetitivo (LER), segundo a jovem pelo uso da piastra para alisar 

os cabelos. 
61

 As questões de gênero constam de uma categoria específica deste estudo, porém o tema da pesquisa se 

compõe de dados que dialogam. Procurei mediar as discussões sem rigidez, cuidando apenas para não 

perder o foco devido à diversidade dos temas propostos nas categorias analíticas e que surgem 

simultaneamente nos debates. 
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Na discussão acima vemos que os jovens apresentam outras reflexões em suas 

falas, como a possibilidade de uso do uniforme. A sugestão manifesta o questionamento 

da pesquisadora. Estranho o fato por eles se mostrarem
62

 preocupados em cuidar da 

aparência, manifestarem uma preparação diária quanto às roupas para estar bem na 

escola e sugerem o uso do uniforme. Neste debate, as explicações dos jovens quanto a 

essa escolha se afastam, não quero dizer que não possam existir, de momentos onde 

“percebemos que alguns valores estiveram muito presentes nessas roupas tempos atrás, 

tais como a obediência, a disciplina, a hierarquia e a vinculação a um grupo social” 

Schemes e Thon (2010, p. 11). Conforme diálogo acima dos jovens, os sentidos tratados 

pelas autoras não surgem no debate entre eles e o uso do uniforme é considerado por 

outras reflexões naquele momento. Para alguns dos sujeitos surge como possibilitador 

de economia de dinheiro, roupas e tempo com as escolhas diárias de um vestuário que 

não poderia se repetir. O uniforme também evitaria a identificação dos jovens pelas 

roupas, caso fossem usadas repetidas vezes durante a semana, evitando possíveis 

discriminações e uma evidente identificação de pertencimento e posses sociais. O poder 

dado às roupas na identificação dos sujeitos, observado quando um deles diz que ela 

pode inclusive “falar” por eles, mostrou a preocupação com a imagem na construção das 

identidades e sua relação com o pertencimento nos grupos.  

A ideia do uso do uniforme talvez possa ter surgido pelo desgaste diário de 

terem que escolher roupas diferentes a cada dia com uma rotina corrida de trabalho e 

estudo. Reflito que o uso do uniforme não impede que possa haver preocupações com a 

aparência, como havia pensado anteriormente. Considero que podem se associar ao 

uniforme outras possibilidades de se “produzirem”, com as bijuterias, os bonés, os 

calçados diversos, as unhas decoradas, entre outros. Poderia não haver uma 

homogeneidade entre os jovens, caso o uso do uniforme fosse instituído. Observo que 

nem todos no grupo acordam com a possibilidade de não usarem roupas diversas na 

escola, conforme expressão manifestada de desacordo e posterior fala de Vinicius, 

relatada anteriormente. As escolhas sugeridas pelos jovens participam de contextos 

culturais e sociais diversos, construídos e vivenciados em suas interações. Vivências 

que se afastam de uma “experiência social” única, nos termos refletidos por Dubet 

(2006) e que caminham na mesma direção de Hall (2004). 
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 Observei em campo o cuidado com a aparência de alguns jovens no cotidiano escolar, além das 

preocupações quanto ao vestuário apresentadas por este grupo no capítulo anterior. Durante a pesquisa 

observei o horário de entrada do período noturno de outras escolas de bairros próximos à escola 

pesquisada e observei o mesmo fenômeno em alguns jovens dessas escolas.  
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O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 

diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

constantemente deslocadas (HALL, 2004, p. 13). 

 

Os jovens têm outras situações que querem discutir com relação às suas 

preparações pessoais e retomam a discussão. Apresentam um cenário de experiências 

criadas e vivenciadas por eles, aqui a criação que importa é com o visual para estar bem 

na escola entre seus pares. 

 

Sara - Não, sério. Teve um dia de eu virar a gaveta inteira na cama 

pra achar uma roupa pra vir pra escola. Vesti mais de seis blusas. 

Entrevistadora - Isso para o outro não falar ou você não se sentiria 

bem se não fizesse isso?  

Sara - Eu não me sinto bem e também o pessoal fala. Acho que os 

dois. 

Samara - Eu chego antes dela. Olho pra cama tem mais de dez blusas 

pra escolher uma pra poder ir trabalhar. Aí eu pego guardo tudo 

direitinho.  Quando dá seis horas, a gente pega na escola seis e meia, 

aí ela pega assim em cinco minutos. Liga a piastra, faz maquiagem, e 

vira a gaveta inteirinha de novo [relata sobre a irmã gêmea]. 

[Os outros ficam atentos à fala de Samara e riem da situação 

apresentada]. 

Entrevistadora - A roupa que vai para o trabalho não é a mesma que 

vai para a escola? 

Sara - Não 

Samara - Pior que ela usa uniforme [refere-se ao uniforme de 

trabalho de Samara]. 

Sara - Meu uniforme é ridículo, muito feio. Mariza! [me chama, 

mesmo estando falando a todos]. Nossa! Ridículo! 

[Diego lembra a câmera e o fato de ela estar falando que não gosta do 

uniforme escolhido pela empresa. Pede que a colega de tchau a 

câmera, e o jovem faz o gesto sugerido à colega. Ela não faz e diz não 

se importar por que é feio mesmo]. 

Diego - Uso a mesma roupa do trabalho. Venho direto. Vinicius se 

incomoda sim, tem bonezinho [imita a forma de o colega usar o boné]. 

[Vinicius diz que não usa boné, mas os colegas no grupo discordam. 

Falam do cabelo com luzes agora, riem. Ele acaba concordando em ter 

usado boné e diz que não usa mais, mostrando que já usou]. 

Samara - Não sei por quê? De manhã não era assim. Nem maquiagem 

e nem cabelo solto. Vai dando seis horas e um esquema, até ando de 

mochila, pra levar tudo. Nossa! É uma correria. Parece até uma 

pressão. Se você me perguntar por que, não sei. À noite é todo dia.  

[Os colegas concordam rindo quando a jovem usa a palavra pressão]. 

Entrevistadora - Então à noite o clima é diferente? 

Os jovens falam ou concordam por gestos que é diferente.   

Kely - À noite todo mundo repara em todo mundo. Tem pouca gente à 

noite. Não tem aquela “fofocação”. [refere-se ao movimento 

diferenciado da manhã, com maior número de alunos, que talvez não 

permitisse essa “fofocação” da noite]. 
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[A discussão fica aberta, como se esperassem algo mais para refletir. 

Um olha para o outro. Essa visão apresentada acima não foi acordada 

entre eles, parecem não se interessar em desenvolvê-la. Um dos jovens 

apresenta outro ponto de vista]. 

Diego - Acho que é por causa do horário... 

[Pergunto aos jovens se seria pelo número maior de alunos pela 

manhã ou se por existir um clima diferenciado no período noturno ou 

as duas situações].  

Diego - Mas eu acho que por causa de horário. De dia, por exemplo, 

se tiver paquera, você vê ali e acabou. À noite, chega sexta-feira. 

Você vai sair de uniforme? Tem o lado ruim do uniforme. À noite você 

sai do serviço, a rua tá movimentada. 

Kely - Sexta- feira é dia de lei. Marca de sair, ir para o shopping e 

tal. 

 

Algumas jovens mostraram suas formas de lidar com a realidade para apresentar 

um visual cuidado, a correria diária e as mochilas para as trocas são algumas das 

estratégias. Os rapazes também se preocupam. Ficou evidenciado que o boné é 

substituído por um cabelo com reflexos, talvez este fique mais atualizado, mais na 

moda. Os sentidos de viverem isso são refletidos. Em um dos momentos no debate, o 

silêncio e as expressões dos participantes mostraram que não havia acordo quando foi 

sugerido por uma das jovens que a escola sendo mais numerosa pela manhã evitaria as 

arrumações diárias. Segundo ela, a movimentação maior entre os jovens no período 

diurno impediria que se reparasse um no outro. Nessa discussão parece haver mais 

coisas no sentido de estarem arrumados. Uma das jovens afirmou que se sente melhor 

arrumada e que não é só pelos comentários. A discussão caminhou para mostrar que o 

período da noite tem algumas particularidades. Tempo e lugar fazem presença nessas 

escolhas. Segundo um dos jovens, pode propiciar “saídas” e importa estar pronto para 

elas. O grupo riu e concordou. O uniforme, apresentado anteriormente como algo 

facilitador e econômico para alguns jovens do grupo, é neste momento evidenciado de 

outra forma. Seu uso pode não ser tão favorável ou até dificultar, caso surja 

oportunidade de saída à noite, conforme relato de Diego acima. Aqui ele já marca as 

fronteiras de um mundo mais infantil (manhã) e a entrada no mundo adulto (noite).  

O visual se articula às vivências cotidianas dos jovens de formas diversas, e 

mostra alguns significados particulares em um contexto complexo como a escola, de, 

por exemplo, encontros e relações diárias com seus pares. Algumas dessas vivências são 

com as roupas que não podem ser repetidas, com a decoração variada das unhas, com o 

boné que não atende mais ao momento (é substituído pelas luzes), e com a piastra que é 

feita regularmente. O fenômeno surgido em campo e discutido nesta pesquisa se articula 
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com as reflexões de Lipovetsky (2009) sobre a moda e a complexidade que essa envolve 

as relações entre os sujeitos e as suas formas de experienciar o espaço escolar. 

 

Coação coletiva, a moda permitiu com efeito uma relativa autonomia 

individual em matéria de aparência, instituiu uma relação inédita entre 

o átomo individual e a regra social. O próprio da moda foi impor uma 

regra de conjunto e, simultaneamente, deixar lugar para a 

manifestação de um gosto pessoal: é preciso ser como os outros e não 

inteiramente como eles, é preciso seguir a corrente e significar um 

gosto particular (LIPOVETSKY, 2009, p. 49). 

 

As preocupações com a aparência e suas renovações constantes são uma das 

formas destes jovens expressarem suas subjetividades, além de se voltarem para um 

movimento dinâmico de renovação e velocidade, construídos no coletivo. 

 

4.3. A sexualidade e as questões de gênero nas identidades juvenis 

 

Os jovens se interessam pelas questões propostas nesta categoria de análise de 

forma particular. Os dados gerados nas transcrições são numerosos, mostram que se 

interessam em discutir estes assuntos. Em alguns momentos falam ao mesmo tempo, em 

outros ouvem atentamente perguntando detalhes do que é contado e riem diversas vezes. 

Os jovens deste grupo se interessam em contar suas experiências e acontecem 

interferências entre eles nas falas. As questões aqui discutidas surgiram de formas 

diversas, inclusive estiveram presentes em momentos de discussão de outros assuntos. 

Um desses momentos aconteceu quando uma das jovens criticava a preparação 

excessiva observada na roupa de outra jovem da escola. O colega ao lado imitava seus 

gestos femininos de forma exagerada, causando risadas do grupo. Este exemplo faz 

parte de outras imitações e brincadeiras que envolvem a sexualidade e as questões de 

gênero neste grupo e surgiram, algumas vezes, diluídas nos encontros nas diversas 

interações surgidas. 

Os questionamentos, os relatos e as reflexões relacionadas às questões de gênero 

e de sexualidade surgem nas brincadeiras, nas expressões, nas falas, nos gestos, nas 

risadas e nos silêncios entre os jovens em alguns momentos nos grupos focais. Há 

diversas formas dos jovens se expressarem. Talvez por isso pareça existir algo, não 

caracterizado, entre a descontração e a vontade de falar; a timidez e a interrupção 

repentina. Estes fatos mostram a complexidade das questões aqui a serem discutidas, 

evidenciando que segundo Abramovay et al., (2004, p. 29), 
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A sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve 

gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento 

emocional, amor e reprodução. É experimentada ou expressa em 

pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, atividades, 

práticas, papéis e relacionamentos.  

 

Participo das interações em todos os encontros, não me sinto completamente 

neutra, mas procuro mediar para que não se estendam demais em contar casos 

particulares e também permitir que outros possam falar. Ressalto meu cuidado em focar 

nos objetivos desta pesquisa e na minha posição de pesquisadora em diversos 

momentos, dentre estes estão os que parecem ser de maior descontração. A forma de 

mediar os encontros está relacionada a preocupações com a pesquisa e procurei buscá-

las em todos os encontros. Algumas dessas situações serão agora trazidas e analisadas. 

Reconheço que surgiram dúvidas ao selecioná-las pela diversidade e relevância do que 

foi produzido nas interações observadas, filmadas e transcritas. O trabalho solicitou 

reelaborações que consistiram em retornos constantes aos dados empíricos e aos 

teóricos estudados para as escolhas e, através dessas, desenvolver as análises relacionais 

deste capítulo.  

No terceiro encontro, em uma conversa sobre as músicas serem ouvidas na sala 

de aula por três jovens, sem fone de ouvido e bem alta, Kely relata que, às vezes, os 

professores vêm gungunar
63

 com os alunos quando isso acontece. A palavra surpreende 

o grupo e passa a ser discutida com outra conotação, mudando o tom da conversa. 

Todos riem do termo utilizado e mesmo quando Kely e Samara tentam explicá-lo, 

mostrando surpresa pelo desconhecimento do grupo, elas também acham graça e 

participam do sentido agora atribuído ao termo gungunar. 

 

Diego - Gungunar... Vivendo e aprendendo [fala bem baixo quase 

imperceptível].  

[Há muitas risadas e falas simultâneas dos jovens do grupo. Não há 

descontrole, mas os jovens brincam, gesticulam e riem, sem exageros, 

como se houvesse um acordo nos momentos dessas expressões e das 

falas. Parece que não querem perder o que o outro tem a dizer].   

Kely - Pôxa [como se reclamasse pelo não entendimento do termo 

usado por ela]. 

Tiago - Vou gungunar.  Já acha que é sexo. [gesticula e pede a 

concordância da pesquisadora].  

Kely - Para de levar pro lado da maldade [refere-se ao grupo]. 

 

                                                 
63

 O termo se refere a rosnar ou resmungar, segundo dados disponíveis em 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em: 15 de outubro de 2010. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
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Uma palavra que surge naturalmente em uma das falas de uma jovem na 

discussão modifica o assunto tratado naquele momento, conforme início do excerto 

apresentado. O fato que surge, a princípio com brincadeiras sobre o termo, passa a ser 

tratado sob outra perspectiva pelos jovens. Surgem relatos de experiências e reflexões 

de acontecimentos que os envolvem diretamente. A partir desse momento os relatos 

assumem uma diversidade de experiências acontecidas na escola e na vida dos jovens 

sobre essas questões. Uma das jovens conta que as meninas conversam muita 

“besteira”, fala rindo como se tivesse fazendo algo não permitido, e os meninos tentam 

se aproximar para ouvir. Tiago procura explicar o que seriam essas “besteiras”, sugere 

que talvez se refiram a sexo e faz gestos sensuais ao explicar. Os colegas riem do fato e 

o jovem parece disfarçar que não percebe, pois não ri como os demais, e fica mais 

contido naquele momento. A palavra besteira parece estar articulada ao que Louro 

(2000) diz ser o uso de uma estratégia (no caso a de substituição de uma palavra por 

outra), evitando alguns significados e discussões que outro termo pudesse trazer ao 

contexto. 

 

Redobra-se ou renova-se a vigilância sobre a sexualidade, mas essa 

vigilância não sufoca a curiosidade e o interesse, conseguindo, apenas, 

limitar sua manifestação desembaraçada e sua expressão franca. As 

perguntas, as fantasias, as dúvidas e a experimentação do prazer são 

remetidas ao segredo e ao privado. Através de múltiplas estratégias de 

disciplinamento, aprendemos a vergonha e a culpa; experimentamos a 

censura e o controle (LOURO, 2000, p. 18). 

 

Samara- Outro dia eu trouxe uns negócios aí, do sex-shop para vender, 

os meninos ficam todos “assim” [refere-se aos rapazes da escola que 

se interessam em ver o material]. 

 

A jovem relata que o material foi lembrado e trazido à escola após um debate em 

um dos encontros frequentados por Kely, Samara e Sara no Poupança Jovem que visava 

discutir questões de sexo entre os jovens. As três jovens do grupo relatam a dinâmica
64

 

realizada lá, em detalhes. As jovens continuam e passam a tratar das diversas 

experiências com o material trazido, entre estes, o interesse de muitos jovens da escola 

em ver este material, causando tumulto em volta delas. Observam o desconhecimento 
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 Essa consistia em pedir que os jovens escrevessem suas dúvidas referentes a questões de sexo em 

papéis coloridos e sem identificações, cada cor representava um tipo de pergunta: amarelo era para 

perguntas mais suaves, por exemplo. 
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dos funcionários da escola sobre este material trazido e que pararam de trazer para 

evitar que chegasse ao conhecimento da Direção.   

 

De fato, independente da intenção ou não da escola, nesta se demarca 

conhecimentos e formas de viver e pensar sobre a sexualidade, já que 

é o lugar por excelência dos jovens estarem juntos, além de ser um 

espaço integrante e integrador da sociedade (ABRAMOVAY et al, 

2004, p. 39). 

 

Um jovem interrompe o relato anterior e começa a narrar sua experiência, de 

forma diferenciada. A seriedade de sua fala interrompe e substitui as risadas trazidas 

pela história contada sobre as variedades dos produtos do sex-shop. O contexto que era 

de brincadeira dá lugar à atenção para ouvir o outro colega. Observo que em alguns 

momentos em que se fala de sexualidade nos grupos focais estes se alternam 

naturalmente entre descontração, risadas e atenção para ouvir.  

 

Diego - Quando minhas dúvidas surgiram na minha cabeça, a 

presença masculina do meu lado já não estava mais lá, meu pai. O 

que eu fiz? Fui na biblioteca pesquisar.  

[Kely interrompe com uma fala rápida, demonstrando vontade de 

contar sua experiência com livros e sexo].  

Kely - Tem um livro bom pra caramba, Bruna Surfistinha
65

. Trezentas 

e “borduadas” páginas. Li tudo em uma noite.  

Samara - Quando o assunto te interessa... [refere-se a leitura rápida de 

Kely]. 

Diego - Armando a barraca 
66

 [refere-se ao nome do livro buscado na 

biblioteca antes da interrupção de Kely]. 

[Todos riem do título, fazem gestos com as mãos, como se armassem 

uma barraca naquele momento. Os jovens parecem se divertir com o 

fato. Diego não se importa com isso, espera que se acalmem para 

continuar].  

Diego - No PEAS
67

 passou um filme, mas fiquei com dúvida ainda. 

Fiquei duas semanas com o livro, aí tirei todas as dúvidas. Não tive 

esse privilégio de alguém me apoiar [abre os braços referindo-se ao 

momento no nosso debate]. 

Samara - Agora que estou entendendo o que significa isso [refere-se 

ao título do livro citado por Diego]. 

Sara - Mulher não tem essa vergonha assim, como ele [aponta para 

Diego] que precisou procurar um livro. 
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 A jovem se refere a Raquel Pacheco Pinto (cujo pseudônimo é Bruna Surfistinha) e não especifica a 

qual livro se refere, a autora possui três livros editados. Obtive essas informações na enciclopédia livre: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Bruna_Surfistinha>. Acesso em 30 de novembro.  
66

 Melhores dados em Fischer, Nick. Armando a Barraca. Editora Melhoramentos, 2006. 
67

 O PEAS é programa do Governo de Minas Gerais (MG) para atendimento a Jovens do Ensino 

Fundamental e Médio. Inicialmente voltado para a temática da sexualidade. Hoje se propõe a tratar de: 

afetividade, adolescência, cidadania, trabalho e perspectiva de vida. Informações disponíveis em: 

<https://www.educacao.mg.gov.br/projetos/projetos-complementares/360-peas-juventude-programa-

educacional-de-atencao-ao-jovem>. Acesso em: 26 de dezembro de 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bruna_Surfistinha
http://www.leitura.com/descricao.php?q=FISCHER,%20NICK&campo=autor
https://www.educacao.mg.gov.br/projetos/projetos-complementares/360-peas-juventude-programa-educacional-de-atencao-ao-jovem
https://www.educacao.mg.gov.br/projetos/projetos-complementares/360-peas-juventude-programa-educacional-de-atencao-ao-jovem
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Entrevistadora - Mas a Kely falou de um livro também? 

Kely - Não fui buscar pra saber. Ela contou a história dela. Nossa 

senhora! Os meninos da sala querem saber o que a gente fala. Ficam 

igual formiga em cima de doce.  

Samara - Olha o assunto dessas meninas. De santa elas só tem a cara 

[referindo-se a fala dos meninos da sala quando escutam as conversas 

citadas por Kely]. 

Diego - Mulher também tem certas dúvidas. Você conversaria com o 

pai? [questiona às jovens do grupo].  

Samara - Não! Amiga é tudo. 

Kely - Não é só amiga, tem o ginecologista...  

Diego - Homem não tem isso de ginecologista. Onze anos ainda está 

na guerrinha de menino contra menina. 

Tiago faz um expressão de desacordo com o fato de Diego dizer que 

não há médico para os homens. 

Tiago - Como é o nome? [pergunta a entrevistadora e ele mesmo 

responde só para ele] Ah! Urologista [fala baixo e sem ser ouvido pelo 

grupo]. 

Samara - Aí que começa... [para Diego quando ele fala da guerrinha 

entre meninos e meninas]. 

 

A experiência contada por Diego mostra que a busca para discutir as dúvidas que 

envolveram a sua sexualidade remetem à figura masculina do pai, que não estando 

próximo não pode ser substituído por outro membro da família, talvez a mãe que 

morava com o jovem. Este não se refere à figura feminina como participante desses 

momentos. A leitura realizada por Diego em duas semanas é revelada pelo jovem como 

esclarecedora. Outra jovem, mesmo dizendo não ser com o mesmo propósito 

esclarecedor do colega, também se refere a um livro, inclusive indica a leitura ao grupo. 

“O indivíduo autónomo e racional, faz escolhas em função das oportunidades que se 

oferecem. As correlações observadas entre as situações e as acções não resultam das 

socializações diferenciais, mas das escolhas individuais ligadas a estas situações” 

(DUBET, 1996, p.145). 

Nos debates não há relatos de as famílias participarem destes momentos, o que 

traz a este estudo o diálogo como o que foi visto por Maria Luiza Heilborn (2006) em 

estudo que problematizou questões que tratam de representações sociais e a sexualidade 

dos brasileiros, envolvendo aproximadamente quatro mil jovens com idades entre 18 e 

24 anos, moradores de três cidades de distintas regiões do país.   

 

Observa-se hoje que na socialização das gerações mais jovens há um 

relativo declínio da importância da família na transmissão de valores 

relativos à sexualidade e uma crescente influência da escola, não 

como disciplinadora da conduta, mas cada vez mais como 

propiciadora de novas interações entre iguais (HEILBORN, 2006, p. 

50). 
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As moças falam das conversas nos grupos femininos onde, segundo elas, podem 

falar as “besteiras” que quiserem, conforme diálogo apresentado anteriormente, 

situações que elas dizem se repetir em suas vivências na escola. As jovens observam 

que nestes momentos é costume haver tentativas dos rapazes em ouvi-las. Segundo uma 

delas em um dos debates, “Igual formiga em cima de doce‟‟
68

 (Kely). Diversas 

“lógicas” podem ser evidenciadas e analisadas nas ações dos jovens quando o contexto 

mostra questões de sexualidade e gênero. As reuniões das meninas em grupos femininos 

para discutir as “besteiras” podem mostrar que são momentos particularizados por elas 

para isso, mas também podem ser momentos em que elas busquem a proximidade com 

os rapazes, que segundo elas se aproximariam para ouvir. Atento para o fato de que 

essas experiências vivenciadas pelos jovens possam estar articuladas a situações de 

integração na sociedade. Essas construídas e incluídas pelos valores e pelas visões dos 

rapazes nas suas relações com as jovens. As jovens dizem que os rapazes observam, se 

aproximam para ouvir, porém não evidenciam que se envolvam nas conversas 

desenvolvidas por elas nos grupos femininos. Conforme Weller (2007
69

),  

 

A inserção das meninas ou jovens-mulheres nas culturas ditas 

masculinas tem ocorrido gradativamente e os rapazes costumam ver 

com bons olhos a inserção das mulheres, por exemplo, no movimento 

hip hop. Mas o contrário ainda não acontece: é raro vermos práticas 

“ditas femininas” serem incorporadas por jovens do sexo oposto 

porque existe um controle social exercido sobre os jovens. Aqueles 

que “se atrevem” são logo estigmatizados pelos colegas. (WELLER, 

2007: grifos da autora). 

 

O material do sex shop trazido e disputado na escola evidencia que estes sujeitos 

se interessam em compartilhar conhecimento sobre a sexualidade dentro do espaço 

escolar, inclusive aproximando um número maior de sujeitos de outras turmas. As 

jovens relatam tumulto no momento de esses materiais serem divulgados na escola. Há 

outras vivências que envolvem aspectos de gênero e sexualidade e que se mostram nas 

discussões das moças e que também envolvem os rapazes, quando estes se aproximam 

para ouvir. Outras na vontade de continuar um assunto tratado no Poupança Jovem em 

espaço escolar, através dos materiais do sex shop trazidos a esse local. Momentos que se 
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 Utilizo a fala como um recorte de outro momento do diálogo entre os jovens no GFIII, procuro trazer o 

que pode ser mais significativo evitando estender este capítulo retratando a interação completa. 
69

 A citação foi retirada do Observatório Jovem do Rio de Janeiro/UFF, através de entrevista concedida 

pela autora em 8 de março de 2007. Não apresentava paginação. Disponível em: <A 

http://www.uff.br/observatoriojovem/acervo/entrevistas-e-reportagens/entrevistas>. Acesso em: 09 de 

novembro de 2010. 

http://www.uff.br/observatoriojovem/acervo/entrevistas-e-reportagens/entrevistas
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revelam e oportunizam aproximações e discussões na escola. Observo que aspectos da 

sexualidade e de gênero surgem nas experiências vividas nas diversas formas dos jovens 

utilizarem os espaços e os tempos nesta escola em suas relações cotidianas. 

 

4.4. A tecnologia e a informação nas vivências dos jovens  

 

Os jovens têm conhecimento de cada uma das etapas da pesquisa através das 

informações constantes dadas pela pesquisadora nos encontros na escola e nos grupos 

focais. No início do GFIII, após relembrar de forma sucinta com os jovens o tema da 

pesquisa e a forma de organizar os dados obtidos nas categorias analíticas, sugiro que 

eles, caso queiram, escolham o que querem tratar dentro do contexto apresentado. Uma 

das jovens brinca com minha proposta de que eles escolham o assunto. 

 

Kely - Você decide! [aponta com o dedo indicador para cada um dos 

colegas, todos riem].  

[Aguardo as brincadeiras e proponho que a gente discuta um pouco 

sobre tecnologia, sem efetuar uma pergunta direcionada. O assunto 

passa então a ser tratado pelos jovens e pela pesquisadora nas 

discussões]. 

Samara - Questão de tecnologia... Dá pra fazer de tudo. Até trazer 

notebooks, se quiser trazer. Internet com o modem. 

Kely - O professor mesmo traz o notebook, fica lá mexendo. [imita o 

professor, mexendo no notebook]. 

Samara fala de um colega que acessa páginas de relacionamento 

como o Orkut e o MSN via celular na sala de aula.  

Sara - MSN, Orkut... [referindo-se aos usos da internet na sala de 

aula]. 

Diego - Tem o celular, dar uma “twittada”
70

. 

 

Nas observações em campo e nas falas dos jovens, observo a diversidade de 

equipamentos eletrônicos, como celulares, mps
71

, notebooks, smartphones etc., que são 

trazidos e utilizados na escola por diferentes sujeitos e em momentos também 

diferenciados, conforme alguns particularizados acima. As relações com os sujeitos e os 

momentos construídos nos grupos passam a ser considerados nas “experiências sociais” 

dos jovens com a tecnologia, nos espaços escolares. Abrangem os diversos utensílios 

tecnológicos citados, suas formas de uso, além dos sentidos que lhes são atribuídos, 
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 A jovem refere-se ao Twitter que é uma rede social e um servidor que permite aos usuários enviar e 

receber atualizações pessoais de outros contatos em textos de até 140 caracteres. 
71

 MPx Player (onde o "x" representa um número qualquer) é o nome comercial utilizado (apenas no 

Brasil e Paraguai) para designar aparelhos portáteis (PMP, ou Portable Media Player) capazes 

basicamente de tocar músicas e reproduzir vídeos, entre outras funções. Dados organizados a partir de: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/MPx_Player>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caractere
http://pt.wikipedia.org/wiki/MPx_Player
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principalmente nestes espaços. Atento para o fato de que possa haver diferenças de usos 

destes equipamentos de acordo com o contexto vivenciado por estes jovens. Essas 

elaborações se envolvem com o que Dubet (2008) fala a respeito de formações 

individuais e coletivas.  

 

As experiências sociais são primeiramente individuais, mas são 

também definidas pelos coletivos que traçam caminhos comuns, como 

no caso das experiências escolares, das experiências operárias ou 

outras mais. Na realidade, o que é coletivo são as condições de 

fabricação das experiências sociais. Mas cada um de nós continua 

sendo uma forma singular destes quadros coletivos. Como tudo na 

vida social, as experiências são individuais e coletivas (DUBET, 

2008
72

).  

 

Os gadgets e os notebooks fazem parte das relações entre os sujeitos, no caso 

alunos e professores, no cotidiano da escola pesquisada. O lugar e as formas de 

participação destes objetos nas relações dos jovens são colocados por eles, em suas 

expressões e falas. Busco uma reflexão que imagine a ausência destes objetos no espaço 

escolar, procuro buscar informações que problematizem a proposta do tema no debate.  

 

Entrevistadora - Como seria a escola sem ter essas coisas? Sem nada 

de celulares, mps e caixinhas de som? 

Tiago - Ia ter aula, né? [o jovem fala rindo, como se sugerisse que o 

uso desses materiais estivesse no lugar das aulas]. 

[A fala de Tiago dialoga com o grupo através dos risos que esses 

evidenciam. Surge outra proposta]. 

Diego - Tédio, tenso... 

Kely - É... 

Tiago - Ia ter aula, né? [novamente propõe sua hipótese]. 

[O grupo não se manifesta com a repetição da pergunta do colega]. 

Entrevistadora - Por que seria um tédio? 

Samara - Não digo internet, não tendo a gente se comunica sem ela. 

Digo celular, mp4, mp3. A gente se comunica com o pessoal aqui 

mais rápido. Acessar a internet demora, até abrir o site e o e-mail. A 

gente interage mais rápido.  

Kely - Serve pra um bairro distante. A pessoa vê o Orkut, entra, pega 

e lê. 

Entrevistadora - Internet aqui dentro da escola não precisa? 

Samara - Celular sim, a pessoa tá na cantina a gente liga. 

Kely - A gente quer tudo rápido [bate nas mãos]. 
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 A citação foi retirada de uma entrevista publicada na revista IHU ON LINE, do Instituto Humanitas 

Unisinos, realizada em 24/11/2008. Sem paginação. Encontra-se disponível em: 

<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2354&secao=283>.  

Acesso em: 15 de novembro de 2010. 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2354&secao=283
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O estímulo reflexivo proposto pela pesquisadora de se imaginar a escola sem os 

objetos tecnológicos trazidos e valorizados por eles, tanto no espaço escolar como em 

suas rotinas diárias, sugere um dos diversos significados que podem surgir na relação 

entre tecnologia e escola. Este seria o de que os usos desses objetos na escola 

estivessem no lugar das aulas, conforme fala de Tiago, que recebe resposta através dos 

risos dos demais colegas. A importância dada a estes usos mostra-se na fala de outro 

jovem quando se refere ao tédio que se revelaria na escola sem os objetos trazidos. A 

inclusão e a valorização dos celulares e dos mps, por exemplo, na vida dos jovens é 

definida em suas vozes e reflexões, quando dizem que teriam aula, quando sugerem 

tédio, ou quando riem da situação ao imaginarem suas atividades na escola sem eles. 

Não há a intenção nesta pesquisa de discutir se há um lugar mais valorizado pelos 

jovens quanto às aulas ou à tecnologia, mas evidenciar a forma como os jovens deste 

estudo constroem e refletem sobre suas “experiências sociais” nos espaços escolares. 

Observo que o que foi apresentado caminha para o que segundo Rocha e Pereira (2009, 

p. 59: grifos do autor) dizem ser, 

 

Marca dos adolescentes da contemporaneidade, esses gadgets, seja na 

forma de notebooks ou de tocadores de mp3, estabelecem novas 

formas de sociabilidade, reforçam laços de afinidade, expandem as 

redes sociais para níveis globais, criam múltiplas identidades, fazem 

circular rapidamente o conhecimento, promovem entretenimento, 

transferem informações. Os gadgets potencializam a portabilidade da 

comunicação. Dentro da mochila, guardada no bolso, presa nos 

ouvidos, a tecnologia nunca esteve tão próxima do corpo. 

 

O celular parece ser o objeto mais utilizado por estes sujeitos, diariamente, para 

as conversas, para ouvir as músicas com os fones, individual ou coletivamente, com as 

caixinhas que ampliam o som, para assistir ou partilhar vídeos com seus pares, etc. Os 

jovens contam nos encontros sobre as suas experiências nas salas de aula com os 

celulares ou os MPs utilizados em suas múltiplas funções. 

 

Samara - O fone no celular, uso de qualquer jeito.  

Diego - Bota o “foninho” assim [mostra como o celular com o fone 

pode ser utilizado embaixo da camisa].  

Sara - Meu celular uso todo dia, todo dia. 
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No GFI
73

, os jovens questionaram a pouca frequência no uso dos computadores 

da escola pelo curso noturno. Sugeriram que poderiam ser instrumentos para a obtenção 

de informações e diálogo a serem utilizados pelas disciplinas formadoras do currículo 

da escola, além de que, segundo eles, as aulas talvez pudessem ser mais interessantes. 

Segundo (Mota 2006, p. 73). 

 

O debate sobre as tecnologias produtoras de informação (do vídeo, 

televisão e informática e suas diversas combinações) é uma 

oportunidade para se discutir o seu papel na educação, tendo em vista 

os processos de mudança na percepção e, portanto, na cultura 

decorrente da intervenção desses dispositivos. 

 

No GFIII, os jovens falam novamente sobre suas experiências com os 

computadores da escola e há desacordo entre os jovens quanto à frequência na 

utilização dessa sala de informática. 

 

Kely - Tem computador na escola. Vamos uma vez na vida e outra na 

morte. Faz trabalho e depois Orkut. 

Samara - Duas ou três vezes fomos. 

Sara - Este ano não! Fomos e não estava funcionando. 

 

Proponho abrir a questão vislumbrada pelos jovens, ao final do fragmento acima, 

que parece estar relacionada a um contexto maior de pertencimento destes jovens nas 

suas relações com a sociedade. Vejo uma convergência, no desenho apresentado nesta 

categoria de análise, com as palavras de Dubet (2008). Aproximação possível pelas 

“circunstâncias” aqui presentes e que se desenvolvem cotidianamente nesta escola 

noturna nas relações e vivências dos jovens com a tecnologia e a informação. 

 

Se a escola não é um mercado verdadeiro, do que devemos nos 

felicitar, nada impede que ela também funcione “como um mercado”, 

pois nela os bens escolares têm valores e utilidades diferentes, e os 

usuários, que também são cidadãos, devem ter a possibilidade de nela 

se situar e de identificar seus mecanismos (DUBET, 2008, p. 65). 

 

A discussão sobre o pouco uso da sala de informática não se estendeu entre os 

jovens no terceiro encontro, e parece que as experiências com a tecnologia no curso 

noturno são as que estes sujeitos produzem e fazem circular com os dispositivos 

eletrônicos trazidos por eles. Não se referem a utilizações que envolvam o acesso a sites 

                                                 
73

 A discussão citada encontra-se no capítulo III, páginas 101 e 102, deste estudo.  
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que tratam de informações e de conhecimentos, parecem preferir as redes sociais, como 

MSN, Orkut e Twitter, dados fornecidos pelos jovens nos encontros e no questionário 

socioeconômico.  

 

4.5. Os contextos culturais juvenis trazidos à escola 

 

Momentos observados nesta pesquisa, de elaborações e reelaborações dos jovens 

nas diversas formas de reconhecerem e vivenciarem a natureza simbólica da realidade 

social, podem ser vistos nas suas relações cotidianas. Algumas dessas, trazidas à escola 

quando se preocupam com as arrumações para estar bem nesses espaços, quando optam 

por usos de determinados gadgets ou quando escolhem e compartilham suas músicas e 

danças. São sentidos dados às situações vividas, aos objetos utilizados e às relações com 

os sujeitos com os quais interagem por fazerem parte de um tipo de relação que, “(...) se 

constitui a partir da construção de um mundo de significados compartilhados num 

conglomerado humano, sendo, portanto, um processo social, cultural e historicamente 

situado”, conforme explica Travesso-Yépez (1999, p. 40). Esta categoria de análise traz 

momentos particulares dessas relações nas vivências dos jovens. Estes são vislumbrados 

através dos significados apresentados e refletidos nos encontros dos grupos focais que 

mostram como se formam e se desenvolvem algumas experiências de “estar junto” nos 

espaços escolares. 

O movimento que os jovens realizam na escola pesquisada caracteriza-se por 

uma forma de ser jovem nesses espaços. Essa condição da juventude engloba as 

relações destes sujeitos na sociedade, articulando o contexto histórico, cultural e social 

do momento. Considero que as vivências da experiência juvenil têm sentido próprio, 

acarretando algumas particularidades desenvolvidas e apresentadas por um trabalho 

reflexivo destes jovens, e que procuro discutir nesta categoria de análise. As formas de 

viver a juventude que estes sujeitos constroem e manifestam através de suas vivências e 

de suas experiências heterogêneas e múltiplas são momentos que podem ser observados 

por algumas de suas preferências ou representações na sociedade. Segundo Dayrell 

(2002, p. 119), 

 

Nos últimos anos, e de forma cada vez mais intensa, podemos 

observar que os jovens vêm lançando mão da dimensão simbólica 

como a principal e mais visível forma de comunicação, expressa nos 
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comportamentos e atitudes pelos quais se posicionam diante de si 

mesmos e da sociedade.  

 

Construídas individual e coletivamente, essas escolhas juvenis se revelam nas 

interações com seus pares e demais sujeitos, cotidianamente. Aqui me volto para as 

construções e relações culturais e sociais que se desenrolam no contexto escolar, 

procurando evidenciar os usos e os significados dados a elas pelos jovens. Proponho a 

reflexão por entender como Gomes (2006, p. 85) que,  

 

Surge a necessidade de se compreender a teia de relações que se 

estabelece dentro da escola, a partir do reconhecimento de que esta 

como uma instituição social, é construída por sujeitos socioculturais e, 

consequentemente, é um espaço de diversidade étnico-cultural.  

 

São apropriações e escolhas manifestadas pelos jovens participantes desta 

pesquisa onde os aspectos culturais e sociais estão inseridos, por exemplo, nas danças, 

na linguagem utilizada, nas roupas, nas músicas, nos vídeos, nos gadgets e nas formas 

particulares
74

 de envolvimento com os demais sujeitos. Situações que os jovens 

organizam estrategicamente, buscando atender ao contexto social em que estão 

envolvidos. No GFI observo alguns desses momentos em que os jovens mostram e 

refletem sobre como se utilizam de tempos e espaços escolares. 

 

Kely - Aqui a gente convive com gente da nossa idade. Tá tudo no 

meio! [A jovem balança o corpo]. 

Tiago - Tudo rola. 

Samara - Adolescente com os nervos a flor da pele.  

Tiago - Tem que jogar pra fora [faz gestos com as mãos]. 

 

Em outro momento do mesmo encontro os jovens dizem que utilizam os 

celulares na escola, principalmente, para ouvir e compartilhar as músicas trazidas na 

memória desses aparelhos ou ouvidas no momento em que são tocadas nas rádios. Os 

estilos musicais são ouvidos, principalmente, através dos celulares ou dos mps pelos 

fones individuais que, em alguns momentos, tornam-se coletivos pelos empréstimos 

entre os jovens. Também podem ser ampliados coletivamente nos grupos através das 

caixinhas de som trazidas para esse fim. Os momentos observados em campo, que se 

referem às escolhas musicais dos jovens, passam a ser discutidos nesse encontro e 
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  No capítulo IV da página 144 se encontra um exemplo do que eu trato aqui, quando me refiro às 

relações entre “a colegagem” e os “amigos do peito”. 
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revelam algumas de suas especificidades e dos sentidos construídos entre os sujeitos. Os 

fragmentos apresentados abaixo do GFI têm a intenção de retratar as preferências e 

manifestações musicais dos jovens e trazer algumas reflexões obtidas no debate em 

grupo sobre o assunto. 

 

Entrevistadora - Vocês falaram das músicas ouvidas na escola, mas 

qual é a preferência de vocês? Tem gente que gosta mais de funk, 

outros de rap ou de samba?  Vocês querem tratar de outro estilo?  

Diego - O único que me acompanha é o Tiago. Eu gosto de MPB ou 

Samba Raiz
75

. Os outros fazem “Hi, Hi, Hi!” [referindo-se ao deboche 

dos colegas com o seu gosto musical]. Tem uma lado que é funk, hip-

hop, rap. [referindo-se as divisões da sala em grupos por preferências 

musicais]. 

Kely - Tem um lado que é funk, hip-hop, rap.  

Entrevistadora - Então dá para escolher a música que cada um prefere 

de acordo com os grupos que existem nas turmas? É dividido... 

[Sou interrompida por Kely]. 

Kely - Dividido não, todo mundo curte todo mundo, dividido não 

Diego- Eu gosto dessas, mas ouço as outras [referindo-se a suas 

preferências musicais, citadas em fala anterior].  

Diego - O roqueiro avisa:- Meu irmão, eu sou roqueiro [gesticula e 

evidencia que o roqueiro é um sujeito que apresenta seu diferencial 

aos colegas].  

Samara - Ano passado era apaixonada em pagode, do ano passado 

pra cá é sertanejo. 

Tiago - É ótimo. 

[Os colegas concordam quanto à escolha da música sertaneja]. 

Kely - Eu sou eclética. Curto mais a letra da música. No funk uma 

frase é uma música. Se faz uma frase é uma música. 

Samara - Muito repetitivo.  

Diego - Tem um tal de “Bota com raiva
76

”, [refere-se ao título de uma 

música], “Não sou mais criança” [continua referindo-se a letra da 

música, cantando e dançando sentado]. 

[O jovem bota a mão na cabeça, parece criticar a letra da música. Os 

colegas riem da música cantada e das expressões de Diego ao fazer 

isso]. 

Samara - Não que eu goste, mas eu escuto [refere-se ao funk]. 

Diego - O funk vai para todos. Pagode na escola não pode. 

Kely - É pra se jogar, é o convite pra dançar [ainda quanto ao funk].  

Tiago - Pra se jogar, não tem letra. 

Kely - Não importo com a opinião dos outros. 

 

A forma como os jovens retratam seus pontos de vista e algumas preferências 

musicais no cotidiano escolar vão se delineando no debate. Elas envolvem escolhas 
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 O termo “samba de raiz” costuma ser usado para identificar o trabalho de sambistas tradicionais, que 

aceitam em menor medida a influência da indústria fonográfica. Os dados podem ser aprofundados em 

Gomes et al (2010). Disponível em <http://musicaecultura.ufsc.br/Gomes_Piedade-Samba.pdf>.   
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 A letra completa da música citada encontra-se disponível em:<http://www.vagalume.com.br/mc-

marcelly/bota-com-raiva.html>. Acesso em 10 de novembro de 2010. 

http://musicaecultura.ufsc.br/Gomes_Piedade-Samba.pdf
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particulares e que nem sempre se articulam a vivências que tenham sentido entre os 

jovens coletivamente. Atento para o fato de que há restrições nos estilos musicais que se 

evidenciam quanto a partilhá-los nos grupos. A música popular brasileira e o samba de 

raiz, exemplificados no trecho acima por Diego, parecem ter pouca aceitação nos grupos 

de jovens. Observo que há escolhas que remetem à realidade das vivências em grupo 

como as construídas por algumas representações vivenciadas entre eles. O exemplo de a 

música popular brasileira ou do pagode não serem aceitos nos grupos na escola e de o 

funk ser o que se mostra como mais provável em promover o estar junto evidencia isso. 

Os dados apresentados se aproximam do contexto analisado em estudo de Dayrell 

(2002) ao investigar as vivências de alguns jovens da periferia de Belo Horizonte, 

participantes de grupos musicais de rap e funk. 

 

Acreditamos que a socialização dos jovens pode ser compreendida 

como os processos por meio dos quais os sujeitos se apropriam do 

social, de seus valores, de suas normas e de seus papéis, a partir de 

determinada posição e da representação das próprias necessidades e 

interesses, mediando continuamente entre as diversas fontes, agências 

e mensagens que lhes são disponibilizadas. texto rap e funk. 

(DAYRELL, 2002, p. 121). 

 

O questionamento de alguns dos jovens quanto às letras do funk não impede que 

essas músicas tenham relações e significados em suas experiências na escola. O sentido 

dado ao funk pelos jovens sugere torná-lo possível para quase todos, apresentando-se 

como um ritmo mais envolvente ou prazeroso para ser compartilhado nos grupos. As 

letras do funk são questionadas pelos jovens, falam da repetição das palavras, dão 

risadas nesse momento do encontro no grupo focal. Um dos jovens canta e dança, 

sentado, uma dessas músicas, conforme apresentado anteriormente, e é acompanhado 

pelos demais colegas. Observo que as reflexões sobre as letras serem repetitivas não 

impede que cantem, riam e se divirtam juntos com a proposta do colega. Evidencia-se, 

segundo os jovens, que o funk parece ser o que se relaciona melhor com os momentos 

dos encontros na escola pesquisada. A fala de Diego e Samara no excerto anterior 

revelam alguns aspectos dessa problemática quando ele diz que o funk vai para todos e 

ela revela que não é que goste, mas escuta. Essa interação dos jovens mostra que pode 

estar associada a algumas vivências semelhantes e experienciadas em outros encontros e 

em bailes onde o funk é o estilo escolhido. No mesmo estudo já citado de Dayrell 

(2002), o fenômeno é vislumbrado e analisado na mesma direção das observações aqui 

propostas.    
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Podemos dizer que o baile funk representa, antes de tudo, a celebração 

da amizade, o espaço por excelência para viverem dimensões 

constitutivas da condição juvenil: a explosão emocional da alegria, a 

identificação coletiva, o sentir-se em grupo (DAYRELL, 2002, p. 

132). 

 

No contexto surgido em campo, momento em os jovens utilizam “lógicas” 

estratégicas, reveladas quando objetivam interagir em grupo, ressignificam algumas 

escolhas, trazem outras “experiências sociais” para os espaços escolares, mostram que 

“(...) nós vivemos no entanto nos dois mundos, alternando o dom e o mercado, a 

camaradagem e o “egoísmo”, redefinindo assim, de cada vez, a natureza das nossas 

relações com os outros” Dubet (1996, p. 127: grifo do autor).  

Em um momento do terceiro grupo focal, quando proponho que conversemos 

um pouco sobre os sentidos da escola para eles, observo existir uma convergência das 

múltiplas e diversas “experiências sociais” destes sujeitos ao utilizarem os tempos e 

espaços escolares. 

 

Kely - É o point. 

Diego - Aquela ponte
77

 lá que... [refere-se a sua fala anterior, no 

primeiro encontro]. 

Samara - Point. É o encontro de tudo [explicando ao Diego o sentido 

de point]. 

Samara, Sara e Kely - Point [insistem no termo]. 

[Há risadas no grupo pelo desacordo surgido]. 

 

Point ou ponte? Seria um local de encontro como os points, onde poderia 

acontecer de tudo, ou um local que ligaria como as pontes as diversas vivências entre os 

jovens? Observo que os termos têm sentido diferenciado para os jovens nesse momento, 

que discordam, mas não escolhem um deles. A discussão fica aberta e os dois termos se 

mostram como possibilidades de pontuar suas reflexões sobre o significado da escola 

para estes jovens. 

 

4.6. A “naturalização” do curso noturno e as “idas e vindas à escola” 

 

Nos encontros, os jovens falam que se sentem, algumas vezes, desanimados em 

ir à escola, fazem comparações entre o Ensino Médio diurno e o noturno, falam de suas 

relações com os professores e questionam a qualidade do ensino que encontram à noite 
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 O jovem refere-se ao termo já utilizado por ele no capítulo III, página 100 deste estudo. 
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nesta escola. O interesse dos jovens em discutir estes assuntos surgiu em todos os 

encontros, procurei, nos debates com os sujeitos, mediar as discussões e desenvolver 

aspectos que fossem particulares ou relacionais ao tema proposto nesta pesquisa. No 

GFII surge um desses momentos que talvez possa contribuir para entendimentos do que 

foi observado em campo quanto à diminuição do número de jovens na escola e as 

constantes saídas e retornos dos jovens a esses espaços. Um dos jovens se diz 

desanimado e relata ao grupo que esse encontro é sua despedida da escola, mostra a 

passagem comprada aos colegas, que pedem, rindo e com brincadeiras, que ele desista 

da viagem. O jovem diz que vai adicionar a todos no MSN e que vai voltar para 

encontrá-los. 

 

Entrevistadora - Por que vocês dizem que estão desanimados? A gente 

pode falar um pouco mais sobre isso? 

Diego - Deu uma esfriada muito grande. Toda terça e quarta... 

[refere-se às idas à escola, toda terça e quarta feira, durante a greve, 

objetivando informações sobre o reinício das aulas]. 

Kely - Vinha todo dia. 

Diego - As próprias professoras davam conselho. Vai pra casa mesmo 

[o jovem imita a voz das professoras e faz gestos como alguém o 

mandando de volta]. 

Samara - Quase perdi o Poupança
78

, nada a ver com a escola, quase 

perdi. [refere-se ao fato de o Poupança-Jovem não estar em greve 

como a escola]. 

Kely - Se eu não ficasse vindo [a jovem relata que através das idas 

diárias à escola em greve descobriu e informou aos colegas que o 

Poupança-Jovem estava em funcionamento]. 

Entrevistadora - Vi que muitos colegas de vocês entram, saem e 

retornam à escola e, em alguns casos, saem de novo.  Por que importa 

estar na escola na opinião de vocês?  

Sara - Fala sério! Poxa! Eu vejo pra mim, não é amizade. O meu 

principal objetivo aqui é passar, vai fazer falta. Tem o vestibular, a 

faculdade, aprender. Queria não passar pelo ensino médio e fazer um 

pré-vestibular. Pra mim eu já ia pra faculdade. Muita gente não tem 

interesse, tem que separar amizade e amizades, escola e escola. Não 

acho certo música!  

[A jovem apresenta escolhas e posicionamentos que chamam a 

atenção do grupo, que fica em silêncio. Sara fala de forma particular, 

o que expõe ao grupo parece incomodá-la. Aguardo e o silêncio 

continua, procuro continuar o debate]. 

Entrevistadora - Teria um momento de aprender diferente do que 

vocês vivenciam na escola?  

Sara - Como é que eu vou fazer faculdade estudando à noite? Ano 

passado de manhã peguei um rabo [a jovem estudava pela manhã]. Se 

eu pudesse passar direto... Queria ir direto. 

Entrevistadora - Existe uma forma de ir direto, pelo ENEM [explico 

que existe essa possibilidade
79

 de obter essa certificação]. 
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 Refere-se ao Poupança Jovem, projeto tratado no capítulo III, página 118 desta pesquisa. 
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Samara - Como? O vestibular? E a matéria?  

Tiago - Base... 

Sara - Eu poderia fazer um curso pré-vestibular. Eu sei que eu 

preciso disso aqui. Ainda tem uma hora a mais, o horário de verão. 

Nem acredito. Não sou santa, converso. 

Kely - Tem professor desinteressado. 

Diego - Sim. Não foi só esse motivo [refere-se a sua saída da escola], 

foi um dos que pesaram bastante.  

Samara - O professor desiste. 

Sara - Vai de qualquer jeito [refere-se ao tipo de ensino que encontra 

à noite]. 

 

Os jovens contam que buscavam informações diárias sobre o reinício das aulas 

através das idas constantes à escola e, segundo eles, foi um dos motivos de haver uma 

“esfriada” nas suas relações com a escola. Através de conversas informais com a 

Direção e outros trabalhadores da escola obtive informações semelhantes a dos jovens, 

como a hipótese de a duração da greve ter aumentado o afastamento escolar pelo 

abandono dos jovens. A escola pesquisada estava se organizando para diminuir o 

número de turmas e trabalhadores da educação no período noturno em 2011. A Direção 

me informou haver, normalmente, diminuição de jovens no período noturno no decorrer 

do ano letivo, porém, segundo eles, houve um aumento no número desses afastamentos 

no ano de 2010.  

Quando proponho discutir com os jovens os sentidos desses afastamentos e 

voltas à escola ocorre um momento de tensão. Uma das jovens questiona a importância 

de algumas construções e vivências dos jovens na escola pesquisada, como a amizade e 

a música, e ressalta a sua preferência por um ensino de qualidade. Os jovens não 

expressam, por palavras ou gestos, concordância de o ensino de qualidade ser o objetivo 

mais importante para estar na escola, conforme dito pela jovem. O dissenso não exclui 

que o grupo se importe com a “base”, conforme fala de Tiago e “vai de qualquer jeito”, 

segundo Kely referindo-se ao ensino noturno. Os jovens evidenciam desigualdades 

entre o ensino diurno e noturno, além de não reconhecerem qualidade no Ensino Médio 

noturno que possa lhes possibilitar o acesso à universidade. Estes jovens relatam que a 

preparação diferenciada privilegia os alunos do ensino diurno. Segundo Dubet (2003, p. 

23), “É preciso analisar, portanto, as desigualdades como um conjunto de processos 

sociais, de mecanismos e de experiências coletivas e individuais, o que não significa 
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 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) possibilita, dentre outros aspectos, que a prova valerá 

também para certificação de conclusão do ensino médio, desde que na data de realização da prova os 

participantes tenham 18 anos, no mínimo. Dados retirados do site do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), disponível em: <http://www.enem.inep.gov.br/>. Acesso 

em: 23 de novembro de 2010. 

http://www.enem.inep.gov.br/
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abdicar diante das desigualdades, pelo menos diante das desigualdades injustas”. As 

falas, as expressões e os silêncios dos jovens mostram que as desigualdades escolares, 

adquiridas no decorrer do Ensino Médio noturno, reproduzem algumas desigualdades 

sociais, como por exemplo, o acesso à universidade.  

Observei que no decorrer de 2010, principalmente a partir de julho, houve 

diminuição
80

 significativa do número de jovens na escola pesquisada, o que pode 

sugerir, no cotidiano escolar, algumas mudanças nas formas de convivência entre estes 

sujeitos nos grupos de jovens. Havia menos movimentação dos jovens na escola, as 

turmas mostravam número reduzido de alunos e algumas vezes a escola formava uma 

turma com jovens de outras turmas do mesmo ano. Proponho, incluindo as evidências 

observadas acima, discutir sobre como tem sido o convívio em um contexto que se 

modifica pela evidência do abandono da escola por diversos jovens, que acarreta outras 

possibilidades nas interações entre eles, no curso noturno da escola pesquisada. 

Segundo Navarro (2005, p. 31), 

  

Vale ressaltar que é classificado como abandono, quando o estudante 

deixa a escola por algum motivo, externo ou interno, que o impede de 

terminar o ano letivo. A diferença em relação à evasão é que, no caso 

do abandono, o estudante retorna à escola, ou no próximo ano letivo 

ou quando resolve os problemas que o impediram de dar continuidade 

aos estudos. 

 

A ausência dos jovens desta escola noturna de Ensino Médio pode não ser 

definitiva e evidenciou-se alguns retornos à escola, situação observada e que será 

discutida nesta categoria de análise com os jovens pesquisados no debate, quando trato 

das “idas e vindas à escola”. 

 

Entrevistadora - Vocês têm notado diferença nas relações de amizade 

que acontecem aqui na escola? Notei que tem saído alguns colegas de 

vocês da escola e das turmas, isso muda alguma coisa?  

Sara - Eu acho que agora se misturam mais... 

Kely - Igual começo do ano, cada um no seu grupinho. Agora vai 

chegando no fim do ano cada um conhece todo mundo, mas a gente 

não pode falar que todo mundo é AMIGO [a jovem aumenta 

consideravelmente o tom de voz ao falar a palavra amigo]. É eu sentar 

e contar tudo da minha vida [atitude que, segundo a jovem, se refere 

ao relacionamento com um amigo]. Conhecido é tudo assim, pra oi e 

tudo bem.  

Entrevistadora - Vocês pensam assim também? Ou é diferente pra 

vocês? 
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 O assunto aqui tratado encontra-se, também, discutido nas páginas 116, 117 deste estudo.  
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Tiago - É assim mesmo. Acontece comigo todo dia. É o que mais 

acontece comigo. 

Kely - Vem aqui quero te contar um negócio [mostra como é a 

abordagem]. Chego em tempo de explodir, você fica mais leve. 

[gesticula, mostrando como fica após contar o que precisava]. 

Diego - Senti um ambiente legal quando cheguei. Quero sempre ter 

contato, mesmo que não fosse muito a gente sempre estava junto. 

Embora eu tive a infelicidade de passar mais tempo com o Tiago. 

[Os jovens riem da fala de Diego]. 

Samara e Sara - Nossa! [repetem a palavra algumas vezes]. 

[Diego dá a mão a Tiago, como se se desculpasse por ter se referido 

da forma citada acima ao colega do grupo que também era de sua sala. 

Uma das jovens tapa o rosto com as mãos, rindo muito nesse 

momento]. 

Tiago - Adorei isso... [retribui o gesto do colega, rindo e com voz mais 

suave e lenta que a utilizada habitualmente
81

].  

Diego - E o Augusto? [relembra o colega que inclusive participou do 

GFI]. 

Kely - Falo direto com ele [a jovem conta que encontra Augusto em 

um supermercado onde o jovem trabalha como entregador no mesmo 

bairro da escola]. 

Diego - Ele está estudando. 

[Pergunto se o jovem, após a saída da escola, voltava para rever os 

colegas e bater papo]. 

Diego - Tinha umas menininhas, mas aconteceu
82

 que nem a Kely fez. 

Kely - Sem graça [dá uns tapinhas no colega, rindo]. 

 

O questionamento que apresento aos jovens quanto à diminuição do número de 

colegas na escola e nas turmas parece importar menos aos jovens que participam deste 

estudo do que as relações de amizade e coleguismo que vivenciam cotidianamente nos 

espaços escolares. 

 

4.7. “O bom da escola”: a convivência na amizade, no coleguismo, no 

namoro, no ficar e nas brincadeiras  

 

Minha hipótese de os jovens parecerem se importar menos em discutir alguns 

sentidos nas ausências de colegas nos espaços e tempos escolares pode ser por se 

importarem mais em outros significados que essas sociabilidades lhes possibilitam. 

Significados que envolvem, por exemplo, compartilhar confidências e se sentirem 

“leves” por isso, ou possibilitar momentos agradáveis pelo contato entre eles, conforme 

as falas de Kely e Diego, respectivamente apresentadas no fragmento anterior, da 
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 O jovem costuma alterar sua voz em alguns momentos dos encontros por decisão própria e também a 

pedido dos colegas nos encontros, momentos que variam entre uma voz mais suave e lenta e outras vezes 

mais grossa e rápida. 
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 O acontecimento se refere a um relacionamento de Kely com um colega da mesma sala da jovem e de 

Diego que será relatado e discutido pelos jovens no decorrer deste capítulo.  
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“circunstância” analisada anteriormente. As brincadeiras, como as risadas e o aperto de 

mão, quando um dos jovens fala em “infelicidade” por ter convivido, na mesma sala, 

com um dos colegas presente no grupo, dão um clima de descontração que se realiza por 

estarem em grupos. “De facto, para a generalidade dos jovens, os amigos de grupo 

constituem o espelho da sua própria identidade, um meio através do qual fixam 

similitudes e diferenças em relação a outros”, conforme Pais (1993, p. 94).  

Ocupam-se em discutir como são construídas e significadas as relações sociais 

cotidianas entre eles nos tempos e espaços escolares. Ao expressarem suas 

“experiências sociais” na convivência nos grupos, alguns destes sentidos podem ser 

vistos como a diferença entre amigo e colega, o que ocasiona ações particulares entre 

eles.  

A convivência e a troca, na amizade e no coleguismo entre os pares, evidenciam 

a existência de complexidade e de diferenciação nas interações entre estes sujeitos e 

afastam análises de homogeneidade nas relações entre os jovens deste estudo. Dayrell 

(2007) aponta para a problemática surgida nesta pesquisa, mostrando que pode haver 

níveis de envolvimento entre os sujeitos em seus relacionamentos na escola. Em seu 

estudo, o autor analisa algumas aproximações e afastamentos nas questões de 

sociabilidade entre os jovens. Esta temática ficou evidenciada entre os jovens desta 

pesquisa, conforme fragmento anterior, mostrando que, 

 

A sociabilidade expressa uma dinâmica de relações, com as diferentes 

gradações que definem aqueles que são os mais próximos ("os amigos 

do peito") e aqueles mais distantes (a "colegagem"), bem como o 

movimento constante de aproximações e afastamentos, numa 

mobilidade entre diferentes turmas ou galeras. O movimento também 

está presente na própria relação com o tempo e o espaço (DAYRELL, 

2007, p. 1111: grifos do autor ). 

 

 No nosso primeiro encontro as falas e as interpretações dos jovens revelam a 

importância do convívio com os colegas e os amigos na escola pesquisada. Evidenciam 

que as construções e as relações sociais desenvolvidas nos espaços e nos tempos 

escolares trazem peculiaridades que mostram as características das vivências juvenis em 

uma escola de Ensino Médio que se encontra no período noturno, momento de 

construções e vivências particulares experimentadas por estes jovens cotidianamente. 

Samara, a jovem que provoca o questionamento que apresento e analiso na 

“circunstância” anterior quando diz que não são as amizades que importam, criando 

certo constrangimento ao grupo apresenta no fragmento abaixo, outra “lógica” em suas 
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reflexões. Observo que a colocação da jovem no terceiro encontro, declarando preferir 

os conteúdos escolares aos amigos, pode ter sido pelo momento que ela vivencia, no 

Ensino Médio, onde as conquistas importam. O ingresso em uma universidade, por 

exemplo, é uma vontade que para se realizar precisa, dentre outros aspectos, do que os 

conhecimentos dialogados na escola podem proporcionar. Percebo que as amizades 

importam a jovem, como declara em sua fala abaixo, mas passam a ser questionadas 

quando a jovem sente que há ausências ou desequilíbrios em suas experiências 

escolares, como a “base” sugerida por Tiago após o questionamento de Samara.  

 

Entrevistadora- O que acontece aqui na escola no convívio de vocês? 

Digo, como a galera se relaciona na escola? 

Samara- Não é pela aula, pra outras coisas. Pra... 

Tiago- Outros motivos! 

Sara- Só mudando de assunto, de manhã tem roqueiro, emo, o pessoal 

de manhã não conversa. Parece que o pessoal é superior. 

Kely - Eu converso com todo mundo, de manhã é tudo grupinho. 

Muito preconceito, eles não querem aceitar menino que gosta de 

menino. 

Samara- Separa de turma à noite é por causa de conversa.  

Tiago- É verdade. 

Samara- Sabe o que acontece comigo? Venho pra saber como é que 

foi. As meninas fazem muita conversa. 

Tiago- Os gays... [O jovem interrompe e inclui os gays como sujeitos 

que também conversam muito na escola, e não só as meninas]. 

Diego- Tá na escola para aprender e ver as pessoas, todo aluno 

reclama da escola, mas depois... 

Samara- Os amigos. A maior parte da vida a gente passa na escola, 

muitas amizades. Faz uma família aqui da escola. 

Kely - É a segunda casa. 

 

 O fragmento acima evidencia que os jovens definem e interpretam as situações 

relatadas por eles a partir de suas interações na escola. Alguns jovens do grupo 

pesquisado questionam as referências que observam e em alguns casos que 

experimentam nas suas relações com os colegas do período diurno. Essas referências 

trazem algumas concepções refletidas nessas relações, como a evidência de exclusões e 

de preconceitos que observam pela manhã.  

 Observo como estes jovens retratam e significam as situações que 

experimentam, em um processo de vivências relacionais que pode apresentar 

contradições. As reflexões e os significados discutidos pelos jovens nos encontros dos 

grupos focais não são fechados ou definitivos. Observo esse aspecto nas colocações de 

Samara quando diz se importar menos com as amizades e mais com o conteúdo formal 

da escola, e a outra colocação da jovem no excerto anterior, quando cuida do valor das 
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amizades no mesmo espaço. Os significados propostos nos debates podem ser revistos 

ou retrabalhados, evidenciando a presença das mediações culturais e sociais nas 

interações cotidianas entre estes jovens.  

 Quando os jovens dizem que fazem uma família na escola mostram o valor de 

estar com o grupo de pares e de vivenciarem suas trocas diárias. O contato com os 

outros jovens e suas trocas simbólicas caracterizam afastamentos, ajustamentos ou 

aproximações que podem ser construídas por escolhas, estratégias ou integrações. Essas 

“experiências sociais” do grupo de jovens que participa deste estudo permite que 

formem grupos que, através de formas dinâmicas e mutáveis, se apropriam e vivam o 

tempo e o espaço escolar. 

Dentre os diversos momentos surgidos nos encontros e nas observações em 

campo que se referem ao “ficar” e ao namoro entre os jovens, procuro trazer um 

momento do GFII que, ao mostrar as falas e as reflexões dos jovens, esclarece como são 

algumas de suas vivências ao se envolverem em experiências afetivas. Segundo 

Almeida, (2006, p. 151; grifos da autora), “O “ficar” possui a modulação do “ficando” 

em sua declinação transitória, em seus slogans fragmentários e frouxos que evocam a 

leveza “mais leve que o ar” do descompromisso. “Se rolar, rolou, se colar, colou, senão 

parte-se para outra””. As interações entre os jovens desta pesquisa sugerem que alguns 

destes valores simbólicos que tratam dos envolvimentos afetivos construídos entre eles 

podem ser questionados ou não serem aceitos por todos. A experiência com o “ficar” 

que possibilitaria o descompromisso pode se realizar de outra forma ao ser vivenciada. 

 

Entrevistadora - Como é que se pode namorar na escola? Na sala? No 

recreio? 

Kely - Na sala não! Vai ficar agarrando na sala? [faz a pergunta para 

mim, com um tom de voz mais alto]. 

Samara - No intervalo de manhã não pode, à noite pode. 

Sara - De manhã não pode namorar direito. 

Kely - Namorei na sala. Abraçava, só beijinho de vez em quando, 

quando dava. Fazia trabalho junto. Namorava e prestava atenção. 

Tava conhecendo. 

Diego - Não aguento isso [bate na perna]. 

Kely - Tava conhecendo, “ficando”... [reforça sua lógica]. 

[Kely relata que os outros jovens da escola falavam que ela estava 

namorando por que eles não se desgrudavam. A jovem diz que ficava 

com muita raiva disso por que ela apenas estava conhecendo. Diego 

olha para a câmera e diz que foi um “bom tempo” para conhecer e 

questiona a colega pedindo que analise uma situação que poderia 

acontecer já que ela não estava namorando o colega de sala]. 

Diego - Se ele beijasse outra garota, você ficaria com ele no dia 

seguinte? 
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Kely - Não beijaria mais [ri da situação apresentada pelo colega]. 

Sara - Poderia pagar na mesma moeda. 

Samara - Não poderia exigir nada. 

Kely - Ficou com outra? Pera aí! Se estava me conhecendo e vai 

conhecer outra? 

Samara - Conhecendo não tem que assumir, não tem responsabilidade 

[a jovem procura explicar o que seria estar conhecendo]. 

[Diego põe a mão na cabeça enquanto a colega explica. Os jovens 

riem da situação que vivenciam no grupo. As explicações parecem 

não atender aos questionamentos apresentados, como se achassem 

engraçado as explicações]. 

Diego - Sou “ficante
83

” [fala fino imitando de forma exagerada as 

moças se denominarem], vê a situação do homem [questiona]. 

Kely - Tem “ficante”, “peguete”... 

Diego - Nunca vi ele longe de você. 

Kely - Agora você está vendo, ele parou de vir à escola. Voltei para o 

meu ex. 

Samara - Ele veio uma vez. 

 

O diálogo apresentado evidencia as tentativas de algumas jovens, Kely e 

Samara, em mostrar as normas que caracterizariam o “ficar” ou o “conhecer”, mas 

parece que essas não se traduzem em uma lógica única que possa se associar a essas 

relações entre os jovens. Há brincadeiras e risadas entre eles quando as jovens tentam 

explicar como seria o “ficar”. Não há consenso nas falas ou nas reflexões, as risadas 

surgem inclusive nas explicações das jovens ao objetivarem convencer os demais 

colegas. Há argumentações e questionamentos constantes de Diego, além das risadas e 

brincadeiras do grupo nesses momentos. Os dados revelam que essas experiências 

afetivas dos jovens podem abranger uma diversidade de situações e contextos também 

diferenciados e singulares. Segundo Silva (2002, p. 33: grifos do autor) “São repetidas, 

ainda, algumas velhas estruturas e cobranças de antigos modelos de comportamentos: 

quem pode, o que se deve fazer, como e onde “ficar”. O “ficar” também possui regras e 

normas para acontecer e para serem transgredidas”. 

O fato pode trazer reflexões que sugerem impossibilidades de se caracterizar as 

experiências e as maneiras de ser dos jovens como homogêneas ao serem vivenciadas. 

Reflito também sobre algumas formas de se considerar as experiências dos sujeitos com 

caraterísticas e pertencimentos restritos a uma categoria social. Considero que as 

maneiras dos jovens se relacionarem nas questões da amizade, do “ficar” e do namoro 

podem ter similaridades com o que é vivenciado em outros grupos sociais, embora a 
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 Ficante e peguete são, segundo os jovens, formas de denominar as pessoas com quem se envolvem em 

relações sem compromisso e que podem ter natureza efêmera, costumam não possuir o aspecto da 

fidelidade nem comportar aspectos morais mais severos. 
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minha experiência de vivência e pesquisa me remetam a um contexto específico 

marcadamente de escolas públicas.  
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Algumas considerações 

 

A realização desta pesquisa em escola diversa da que me era familiar e de onde 

surgiram os primeiros questionamentos deste estudo me trouxe alguns desafios. 

Busquei, sem êxito, ser aceita em duas escolas de Juiz de Fora, para iniciar a pesquisa. 

Essa procura me trazia insegurança e preocupação com a investigação e com o tempo. 

Na terceira escola, local em que realizei este estudo, obtive apoio de uma ex-professora 

de um de meus filhos, que encontrei ocasionalmente, na Vice-direção e facilitou meu 

acesso. Essa se aposentou dois meses após minha entrada em campo. Continuei tendo 

permissão para realizar as observações e os encontros com os jovens. Ressalto a 

importância de ter ficado um período
84

 em campo para conviver com os espaços 

escolares e com os sujeitos. Momentos que me possibilitaram observar aspectos da 

dinâmica geral da escola e das relações entre os jovens das diversas turmas e os 

trabalhadores da educação naquele contexto. Nessas vivências encontrei relação com o 

que foi observado por Dayrell (2007) quando diz ser a escola um processo constante de 

elaboração social, “(...) uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos 

envolvidos -alunos, professores, funcionários, pais - que incluem alianças e conflitos, 

imposição de normas e estratégias, individuais ou coletivas, de transgressão e de 

acordos (...)” (DAYRELL, 2007, p. 1118).  

Em relação ao trabalho, tive por objetivo identificar e procurar compreender as 

formas e os sentidos de utilização dos espaços e dos tempos escolares, desenvolvidos 

por um grupo de jovens das camadas populares do Ensino Médio noturno de uma escola 

estadual de Juiz de Fora. Verificou-se que os jovens mobilizam “lógicas” de ação que 

envolvem complexidade e diversidade ao interagirem com os demais sujeitos, 

cotidianamente. Características que procurei particularizar por identificar, em campo, 

que há entre os jovens e a escola pesquisada um movimento dialógico, que não se 

submete a uma única forma de se relacionar. Nessa contextualização, importo 

evidenciar a existência de uma “pluralidade de racionalidades de ação” dos sujeitos que 

os remete a uma “pluralidade dos sistemas
85

” (DUBET, 1996, p. 260).  

                                                 
84

 O período a que me refiro encontra-se retratado no capítulo III, páginas 91 e 92, desta pesquisa. 
85

 Ao utilizar a palavra sistemas reproduzo a visão de Dubet (1996) de que não há um sistema social 

único. Existem diversos sistemas sociais como, por exemplo, a família, a escola, os grupos de pares e a 

rua. Esses sistemas demandam diversas “lógicas” de ação ao interagirem com os sujeitos.  
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Ao me ocupar em responder à problemática desta pesquisa, após a análise do 

material empírico, tentei produzir interpretações sociológicas para o fenômeno. O 

decisivo nos resultados desta pesquisa foi a organização analítica dos dados em um 

conjunto de “circunstâncias atuantes” nas relações dos jovens com a escola (PORTES, 

et al., 2010). Essas possibilitaram reconhecer que estes sujeitos articulam suas ações e 

reflexões em uma dinâmica que experimenta várias “lógicas”, construídas e 

desenvolvidas por condições particulares da existência, que se apresentam a estes 

sujeitos. Os dados mostram que os sujeitos em suas “experiências sociais” mobilizam 

princípios integradores, estratégicos e subjetivos que envolvem seus pertencimentos em 

um social que traz normas, valores e códigos culturais; princípios que os fazem 

mobilizar estratégias e interesses nas interações cotidianas e princípios de subjetivação, 

onde desenvolvem um trabalho crítico e reflexivo (DUBET, 1996). 

No envolvimento com a contextualização teórica apresentada anteriormente, 

apresento alguns momentos dos debates, de forma breve, sem a intenção de trazê-los 

novamente à discussão, pois se encontram nos capítulos III e IV desta dissertação. Meu 

propósito é com a articulação dos princípios teóricos que desenvolvo com as ações e 

reflexões dos jovens referentes ao objeto desta pesquisa. Os jovens falam e refletem 

sobre o cuidado com o visual para estar na escola, mostram que há escolhas individuais 

quando dizem que se sentem bem em se arrumar. Este modo de agir não é único. Há 

momentos em que evidenciam o valor de corresponder a algumas normas e valores 

estabelecidos coletivamente nos grupos de jovens, quando falam de uma aparência 

reconhecida como adequada frente aos demais. Os dados do GFIII trazem outra 

abordagem que pode se associar a esse contexto. Duas jovens dizem que “provocam” os 

colegas do turno da manhã falando das roupas que podem usar à noite. Segundo elas, as 

falas relatadas no encontro foram ditas aos colegas do período diurno da escola para 

causar polêmica.  

 

Samara - Uso a roupa que eu quiser. 

Kely - É lógico, tem que desfilar, é de lei. 

 

A estratégia utilizada que, segundo uma das jovens seria para causar “inveja”, 

traz entendimentos de algumas formas específicas de se utilizar o espaço escolar no 

período noturno. Mostra a existência de desigualdades entre os sujeitos que podem estar 

ligadas às contradições educacionais e sociais que esses vivenciam cotidianamente. 

Desde o primeiro encontro, os jovens apontam as diferenças entre o ensino diurno e 
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noturno, conforme dados do capítulo III e IV deste estudo, e que encontra sintonia com 

o estudo de Navarro (2005, p. 82), 

 

Como vimos, frequentemente a escola noturna é vista como um 

apêndice de uma escola diurna, uma “ilha” dentro de um prédio 

escolar diurno. Lutamos pela superação desse entendimento, a fim de 

que seja estabelecido o espaço, o lugar para a construção plena da 

autonomia e do respeito pela singularidade desse turno, em que a 

consolidação do sujeito seja possível. Um lugar onde o conhecimento 

possa ser construído e reconstruído numa dinâmica co-socializadora e, 

sobretudo, transformadora. Um lugar onde o saber da classe 

trabalhadora seja respeitado, socializado e sistematizado num diálogo 

entre saberes e valores daqueles que frequentam essa escola. 

  

Quando os jovens tratam das vivências e do sentido da escola, para eles há o 

surgimento de “lógicas” de ação que se alternam entre princípios integradores e 

subjetivos. Em alguns momentos dos encontros, os jovens participantes desta pesquisa 

dizem gostar
86

 da escola e justificam essa visão por reflexões construídas em grupo. 

Observei em campo outros momentos que evidenciavam formas particulares e diversas 

de utilizarem os espaços escolares. Mostravam-se atentos às propostas escolares, 

participando das aulas e demonstrando interesse em ouvir os conteúdos e fazer os 

exercícios propostos pelos professores. Em outros momentos, mostravam afastamento 

das propostas integradoras que a escola apresentava. Assistiam, ouviam e 

compartilhavam suas músicas e vídeos, podiam dançar e transitar pela escola, pela sala 

de aula ou retornar à dinâmica formal das aulas.  Em alguns casos realizavam atividades 

simultâneas, como, por exemplo, ouvir músicas através de fones e esclarecer dúvidas 

com um professor ao mesmo tempo. 

O período de realização desta pesquisa trouxe-me outros questionamentos, que 

importo em evidenciar e, talvez, possam ser investigados em outro momento. Estes se 

caracterizaram por observar momentos que se alternavam em envolvimento, abandono
87

 

e evasão, no decorrer dos anos de 2009 e 2010, na escola analisada. A alternância e a 

simultaneidade destes fatos se evidenciaram em minhas observações em campo e nas 

falas dos sujeitos pesquisados. Os espaços escolares, como as salas de aulas, o pátio e o 

portão, por exemplo, mostravam um número significativo de jovens interagindo com os 

diversos sujeitos nos espaços escolares se alternando com outros momentos de baixo 
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 Os fragmentos das falas dos jovens e das análises quanto ao gostar da escola encontram-se no capítulo 

III, deste estudo. 
87

 O abandono é tratado aqui conforme considerado por Navarro (2005), e encontra-se discutido conforme 

a autora no capítulo IV, página 142, desta dissertação. 
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interesse e frequência. Os jovens nas observações e nos grupos focais, realizados no 

período citado, forneceram algumas evidências que mostravam a ambivalência 

observada. Havia interesse e participação, em alguns momentos, para estar na escola por 

motivos diversos, desde a sociabilidade à participação nas atividades propostas pelos 

docentes (como as aulas e as festas, por exemplo). Em outros momentos, mostravam 

desinteresses, faltas, desistências, além de retornos. Não existia uma lógica constante ou 

única nessas relações, e se evidenciava uma dinâmica diferenciada onde poderiam 

ocorrer engajamentos, rupturas e reinícios nas vivências dos jovens com a escola. 

Durante estudo e frequência ao curso de mestrado, entrada em campo com 

observações diárias, encontros nos grupos focais, leituras e análises, refletia e buscava 

respostas que se aproximassem da problemática apresentada. Os dados evidenciam que 

há considerações e não me autorizam a falar em respostas quanto aos questionamentos 

que construí, e que eu possa sugerir para abranger a complexidade que observei em 

campo e nos debates. Os jovens se mostram como sujeitos plurais capazes de gerir 

diversas dessas “experiências” no contexto escolar. Apresentam sentidos também 

complexos e que mobilizam entendimentos particulares, como alguns dos que procurei 

trazer através do diálogo com os dados empíricos apresentados. 

Parece haver uma movimentação que não é determinada por uma forma única ou 

estável nas relações. Há a possibilidade de integração, de mudanças estratégicas e de 

criações subjetivas
88

 nas maneiras de os jovens se apropriarem e reproduzirem formas 

de utilizar os espaços e os tempos escolares. Essa simultaneidade de acontecimentos 

observada encontra apoio em Carrano (2003), quando o autor trata das identidades 

culturais juvenis. 

 

O processo de identificação ocorre num mundo de complexidade, 

possibilidades e de escolhas que se efetivam como adesão ou combate 

aos constrangimentos a que os sujeitos estão submetidos. O “eu” é 

relacional e móvel, se redefinindo continuamente como resposta a 

uma dinâmica social que exige uma multiplicidade de linguagens e 

relações para a produção das identidades (CARRANO, 2003, p. 124: 

grifo do autor). 

  

Uma das questões nesta pesquisa foi o modo de olhar para os jovens deste 

estudo, como sujeitos capazes de expor seus pontos de vista, suas ações e de também 

construir reflexões sobre essas vivências. A preocupação com as vozes e as diversas 
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 Utilizo o termo refletindo sobre o que Dubet (1996) diz ser a “criatividade humana do social”, que se 

constrói e realiza na “lógica da subjetivação”. 



153 

 

manifestações dos jovens, como gestos, risos, silêncios e “brincadeiras”, por exemplo, 

vistas nas observações em campo e nos encontros dos grupos focais evidenciaram que 

“Esta questão está no centro de uma sociologia da experiência logo que se admita que 

os actores desenvolvem uma atividade autônoma e, em parte crítica” (DUBET, 1996, p. 

230). Essa visão esteve presente e norteou o meu caminhar desde os primeiros passos 

desta pesquisa. A abordagem sociológica escolhida envolveu considerar as visões, as 

ações e as reflexões dos jovens participantes desta pesquisa, reconhecendo-os com 

comportamentos dotados de lógica e legitimidades próprias. Sujeitos que interagem em 

um contexto de pertencimentos culturais, históricos e sociais complexos
89

, ocasionando 

diversidade em suas relações sociais. 

Essa forma de olhar para os jovens mostrou correspondência em meu convívio 

com eles durante a realização desta pesquisa. O que poderia não ter ocorrido, pois não 

há controle do que possa acontecer em campo. Mostraram-se envolvidos com os 

encontros, mesmo que houvesse remarcações, havia interesse em continuar nos debates. 

Envolviam-se na organização dos encontros. Um dos jovens que se ausentou de um dos 

grupos focais quis retornar, sem que ocorresse pedido para esse fim. Nas discussões 

traziam visões e análises que mostravam comprometimento com o que era discutido nos 

debates, não observei dispersões. Nas visitas à casa dos jovens para realização do 

questionário socioeconômico e assinatura do termo de consentimento
90

 observei que as 

famílias estavam cientes das etapas da pesquisa e da participação dos jovens. 

Escolheram que seus nomes aparecessem nas transcrições dos dados quando sugeri 

nomes fictícios. Interessaram-se em estar presentes no dia da defesa desta pesquisa. Em 

um dos momentos finais do GFIII, os jovens se propõem a discutir como foram os 

encontros. 

 

Kely - Gente! Vamos falar como foi. Pode falar. Do decorrer desde o 

começo. Fiquem à vontade! [Ri e gesticula, como se dançasse na 

cadeira]. 

Samara - Apesar de só três encontros, muitos assuntos polêmicos, 

diferentes. 

Diego - Faltou um pouco mais de comprometimento. 

Diego - Eu queria um por semana. Fácil, fácil. Só três... 

Kely - O jovem gosta de falar, quanto mais melhor. Aqui a gente 

discute tudo. 

                                                 
89

 Algumas análises da multiplicidade das relações dos jovens pesquisados encontram-se discutidas, por 

exemplo, no capítulo I, página 54 e no capítulo III, página 93, deste estudo. 
90

 O questionário socioeconômico e os termos de consentimento encontram-se nos anexos 4, 5 e 6 

respectivamente neste estudo. 
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Diego - O melhor é que gosta de falar e ter razão. Aqui não vai contra 

a nossa ideia. Ela dá corda [refere-se a mim e gesticula como se 

desenrolasse uma corda].  

Samara - Coisa que não sabia. 

Kely - Anota aí: Bruna Surfistinha [indica o livro lido aos colegas, 

rindo]. 

 

Este estudo ao analisar como os jovens provenientes dos meios populares 

ocupam e utilizam os espaços e tempos escolares, revela formas complexas e dinâmicas 

dos relacionamentos destes sujeitos com seus pares, com os professores e os demais 

trabalhadores da educação no ambiente pesquisado. Relacionamentos que envolvem 

algumas vivências destes jovens aqui reveladas quanto às preparações estéticas diárias, 

as expressões culturais, as novas tecnologias, o convívio e os relacionamentos afetivos 

diversos em um curso noturno com algumas especificidades. Procurei definir um 

fenômeno e mobilizar conhecimento e discussão da realidade destes jovens quanto aos 

aspectos pesquisados que podem ser pensados ou utilizados como contribuição para 

algumas reflexões na escola, por exemplo, em suas programações pedagógicas voltadas 

para um certo tipo de ensino noturno que se encontra aqui fortemente questionado. Os 

jovens participantes deste estudo se envolveram no desafio de pensar criticamente um 

momento. 
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ANEXO 1 

CARACTERÍSTICAS DAS ESCOLAS PRÓXIMAS À ESCOLA PESQUISADA 
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A 1 679 X X X                12 X     X    X X    X  

 2 1587     X X X X X X X X X X X      X   X            

 3 2273     X X X X X X X X X X X    22 X  X  X   X  X X X   X  

B 4 2012    X X X X X X X X X X X X   X 20 X   X X  X   X  X X  X  

 5 1103    X X X X X X X X X X X X    15          X  X   X  

 6 3337   X X X X X X X X X X X X X    35 X  X  X     X  X   X  

C 7 1103    X X X X X X X X X X X    X 24 X   X   X   X X X   X  

D 8 396     X X X X X X X X X X X   X 11 X  X    X   X X    X  

E 9 1030     X X X X X X X X X X X    13 X   X      X X    X  

F 10 297                   17 X   X X X X  X X X X   X  

G 11 1724    X X X X X X X X X X X X   X 20 X   X   X   X X    X  

Fonte: Dados elaborados a partir do Atlas Social de Juiz de Fora. 
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ANEXO 2 

 

ESBOÇO DA PLANTA DA ESCOLA PESQUISADA 

 

 
Fonte: Esboço refeito pela pesquisadora a partir de dados fornecidos pela escola analisada. 
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ANEXO 3 

 

ROTEIRO BÁSICO PARA OS GRUPOS FOCAIS 

 
1. Vocês fazem muitas coisas no dia-a-dia?  

2. O que vocês fazem no dia-a-dia? 

3. Essas coisas do dia-a-dia são feitas aqui na escola também? 

4. O que vocês fazem aqui na escola? 

5. O que vocês gostam de fazer na escola? Por quê? 

6. Como vocês usam os espaços escolares diariamente? 

7. O que significa realizar essas atividades para vocês, na escola? 

8. Como é estar nesta escola diariamente? 

9. De acordo com os diferentes espaços por onde vocês circulam na escola, há 

diferenças nas formas de vocês os utilizarem cotidianamente? 

10. Essas formas de vocês vivenciarem diversas experiências através da utilização do 

espaço e do tempo escolar têm diferenças por serem vividas em um período 

noturno? 

11. Vocês gostam de estar nesta escola? Por quê? 

12. Quais os aspectos que vocês acham que contribui para esse gostar da escola? 

13. Como vocês desenvolvem as diversas atividades que observei nos espaços 

escolares? Por que elas importam para vocês aqui na escola? 

14. Qual o significado para vocês de acontecerem tantas coisas na escola construídas e 

desenvolvidas por vocês? 

15. Os celulares são presença constante na escola, o que vocês acham disso? Por que 

isso acontece para vocês? 

16. Como é viver com essa tecnologia dentro da escola? 

17. As músicas e os vídeos trazidos nos celulares me parecem importantes para vocês. 

Eles são?  Qual o sentido destes objetos e das funções que vocês preferem ao utilizá-

los? 

18.  Os fones estão constantemente presos aos ouvidos de vocês para ouvir as músicas 

preferidas. Como essa atividade convive com as atividades propostas pela escola, 

como as aulas, por exemplo? 

19. Qual o sentido das músicas serem ouvidas constantemente na escola pelos fones dos 

gadgets trazidos por vocês? 
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20. Eles podem ser compartilhados com os amigos e colegas? 

21. Por que compartilhá-los? 

22. As danças e as músicas (em seus diversos estilos), os celulares, os MPs, dentre 

outras vivências são trazidas à escola? Qual o sentido dessas experiências nesses 

espaços escolares que vocês vivenciam diariamente? 

23. Como acontecem as amizades, o “ficar” e os namoros na escola? Estes 

relacionamentos importam a vocês? Qual o sentido destes acontecimentos? 

24. Comunicam-se com os colegas fora da escola? Onde? Com que frequência? O que 

fazem juntos? 

25. Saem juntos? 

26. Vocês se comunicam pela internet (Orkut, MSN/outro) ou pelo telefone? 

27. Como a tecnologia acontece na escola? Tem celular? Tem computador na sala de 

informática? São usados? 

28. Como vocês veem as atividades trazidas e realizadas por vocês acontecendo ao 

mesmo tempo das atividades propostas pela escola? 

29. Como vocês pensam que é a escola com essas coisas acontecendo ao mesmo tempo? 

30. Qual o sentido que vocês veem nessa mistura de acontecimentos na escola? 

31. Como é o “clima” nesses momentos de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo? 

32. Vocês acham que a escola dialoga com essas diversas experiências trazidas por 

vocês aos seus espaços? 

33. Se o diálogo entre as vivências de vocês e a escola existe, como ele é? 

34. Há mais coisa que acontece na escola e não discutimos? Quais são? Por que 

acontecem? 
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ANEXO 4 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 
 

1) DADOS PESSOAIS 

 

IDADE            DATA DE NASCIMENTO         SEXO     M [  ]    F [  ]  

 

2) ASSINALE A ALTERNATIVA QUE IDENTIFICA SUA COR OU RAÇA: 

PRETO [  ]      BRANCO [  ]     PARDO [  ]        INDÍGENA [  ]       AMARELO [  ]  

 

3) ONDE VOCÊ NASCEU  

JF [  ]  OUTRA CIDADE DE MG [  ]   OUTRO ESTADO [  ]  OUTRO PAÍS [  ]  

 

4) ENDEREÇO EM JUIZ DE FORA 

RUA- _____________________________________________________________ 

 

5) QUAL A ESCOLARIDADE DO SEU PAI 

[  ] NENHUMA                                                   [  ] ENSINO MÉDIO COMPLETO                                

[  ] ENSINO FUNDAMENTAL                         [  ] ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

     INCOMPLETO                                               [  ] ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

[  ] ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO   [  ] PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO 

[  ] ENSINO MÉDIO INCOMPLETO                [  ] DOUTORADO  

 

6) QUAL A PROFISSÃO DO SEU PAI  

_______________________________________________________      

 

7) QUAL A ESCOLARIDADE DA SUA MÃE 

[  ] NENHUMA                                                    [  ] ENSINO MÉDIO COMPLETO                                

[  ] ENSINO FUNDAMENTAL                          [  ] ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

     INCOMPLETO                                                [  ] ENSINO SUPERIOR COMPLETO  

[  ] ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO   [  ] PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO 

[  ] ENSINO MÉDIO INCOMPLETO                [  ] DOUTORADO  

 

8) QUAL A PROFISSÃO DA SUA MÃE. 

 

_______________________________________________________           

 

9) VOCÊ HABITA EM  

[  ] RESIDÊNCIA PRÓPRIA (DOS PAIS OU FAMILIARES) 

[  ] RESIDÊNCIA ALUGADA          [  ] OUTRO 

 

10) QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA (INCLUINDO VOCÊ)  ______ 

 

11) QUE PESSOAS MORAM NA CASA 

[  ] PAI    [  ] MÃE     [  ] AVÓS   [  ] TIOS    [  ] FILHOS (INCLUINDO VOCÊ)  [   ]______ 

 

12)  QUAL A RENDA MENSAL DO SEU GRUPO FAMILIAR (SOMA DA RENDA DE 

TODAS AS PESSOAS QUE MORAM NA SUA CASA, INCLUINDO SALÁRIO MENSAL, 

RENDA DE ALUGUEIS, PENSÕES, ETC.). 

 

[  ] MENOS DE 1 SALÁRIO MÍNIMO      [  ] DE 15 A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS 

[  ] DE 1 A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS          [  ] DE 20 A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS 

[  ] DE 2 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS          [  ] DE 40 A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS 

[  ] DE 5 A 0 SALÁRIOS MÍNIMOS          [  ] ACIMA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS 

[  ] DE 10 A 15 SALÁRIOS MÍNIMOS 
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13) QUANTAS PESSOAS, INCLUINDO VOCÊ, VIVEM DA RENDA MENSAL DO SEU 

GRUPO FAMILIAR (NÃO INCLUIR EMPREGADOS DOMÉSTICOS). 

[  ]  2 OU 3          [  ] 4 OU 5      [  ] 6 OU 7    [  ] 8 OU 9   [  ] ACIMA DE 10 

 

14)  INDIQUE A QUANTIDADE, EM UNIDADES, DE CADA UM DOS ITENS DE 

SERVIÇOS OU CONFORTO DOMÉSTICO DISPONÍVEIS EM SUA RESIDÊNCIA (SE 

VOCÊ NÃO POSSUIR ALGUM DOS ITENS, ESCREVA O NÚMERO ZERO. 

 

ITENS                      QUANTIDADE 

TELEVISÃO EM CORES      __________ 

VÍDEO CASSETE       __________ 

ANTENA PARABÓLICA      __________ 

DVD         __________ 

MICROCOMPUTADOR      __________ 

APARELHO DE SOM                   __________ 

TV A CABO          __________ 

INTERNET BANDA LARGA                  __________ 

INTERNET DISCADA                   __________ 

TELEFONE FIXO       __________ 

TELEFONE CELULAR      __________ 

AUTOMÓVEL                    __________ 

GELADEIRA DUPLEX      __________ 

GELADEIRA SIMPLES      __________ 

MICROONDAS       __________ 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA     __________ 

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA     __________ 

BANHEIRO        __________ 

 

 

15) VOCÊ FEZ EDUCAÇÃO INFANTIL:     SIM [  ]      NÃO [  ] 

 

16) MARQUE O TIPO DE ESTABELECIMENTO EM QUE VOCÊ ESTUDOU NO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (1ª. A 4ª. SÉRIE): 

 

[  ] TODO EM ESCOLA PÚBLICA: MUNICIPAL[  ]  ESTADUAL[  ]  FEDERAL [  ] 

[  ] TODO EM ESCOLA PRIVADA 

[  ] MAIOR PARTE EM ESCOLA PÚBLICA: 

          MUNICIPAL [  ]      ESTADUAL [  ]    FEDERAL [  ] 

[  ] MAIOR PARTE EM ESCOLA PRIVADA: 

[  ] ESCOLAS COMUNITÁRIAS 

[  ] OUTROS 

 

17)  NOME DOS ESTABELECIMENTOS EM QUE VOCÊ ESTUDOU NO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (1ª. A 4ª. SÉRIE). 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

18) MARQUE O TIPO DE ESTABELECIMENTO EM QUE VOCÊ ESTUDOU NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II (5ª. A 8ª. SÉRIE). 
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[  ] TODO EM ESCOLA PÚBLICA: MUNICIPAL[  ]  ESTADUAL[  ]  FEDERAL [  ] 

[  ] TODO EM ESCOLA PRIVADA 

[  ] MAIOR PARTE EM ESCOLA PÚBLICA: 

          MUNICIPAL [  ]      ESTADUAL [  ]    FEDERAL [  ] 

[  ] MAIOR PARTE EM ESCOLA PRIVADA: 

[  ] ESCOLAS COMUNITÁRIAS 

[  ] OUTROS 

 

19) NOME DOS ESTABELECIMENTOS EM QUE VOCÊ ESTUDOU NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II (5ª. A 8ª. SÉRIE). 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

20)  VOCÊ REPETIU ALGUM ANO DURANTE O ENSINO FUNDAMENTAL 

[  ] SIM     [  ] NÃO    QUAL: ______________________________________ 

  

21) VOCÊ FREQUENTOU O ENSINO MÉDIO EM ALGUMA OUTRA ESCOLA 

[  ] SIM     [  ] NÃO    QUAL: ______________________________________ 

 

22) VOCÊ REPETIU ALGUM ANO DURANTE O ENSINO MÉDIO 

[  ] SIM     [  ] NÃO    QUAL: ______________________________________ 

 

23) VOCÊ JÁ FREQUENTOU OU FREQUENTA ALGUM CURSO DE IDIOMAS 

[  ] SIM     [  ] NÃO QUAL O IDIOMA: ________________________________  

                                     QUE ANO:_____________________________ 

 

24) ALÉM DE ESTUDAR, O QUE VOCÊ FAZ NAS HORAS VAGAS (EM ORDEM DE 

MAIS FREQUÊNCIA. 

 

1 _________________________________________________________________ 

 

2 _________________________________________________________________ 

 

3 _________________________________________________________________ 

 

 

25) VOCÊ ASSISTE TELEVISÃO DURANTE A SEMANA 

[  ]  SIM                          [  ] NÃO 

 

26) COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ASSISTE TELEVISÃO DURANTE A SEMANA 

[  ]  MENOS DE 1 HORA POR DIA                [  ] DE 4 A 6 HORAS POR DIA 

[  ] DE 1 A 2 HORAS POR DIA  [  ] MAIS DE 6 HORAS POR DIA 

[  ] DE 2 A 4 HORAS POR DIA 

 

27) VOCÊ ASSISTE TELEVISÃO NOS FINAIS DE SEMANA 

[  ]  SIM                          [  ] NÃO 

 

28) COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ASSISTE TELEVISÃO NOS FINAIS DE SEMANA 

 

[  ]  MENOS DE 1 HORA POR DIA                 [  ] DE 4 A 6 HORAS POR DIA 

[  ] DE 1 A 2 HORAS POR DIA                        [  ] MAIS DE 6 HORAS POR DIA 

[  ] DE 2 A 4 HORAS POR DIA 

 

29) VOCÊ UTILIZA O COMPUTADOR E A INTERNET  

[  ]  SIM                          [  ] NÃO 



178 

 
 

30) COM QUE FREQUÊNCIA 

[  ]  MENOS DE 1 HORA POR DIA                  [  ] DE 4 A 6 HORAS POR DIA 

[  ] DE 1 A 2 HORAS POR DIA                         [  ] MAIS DE 6 HORAS POR DIA 

[  ] DE 2 A 4 HORAS POR DIA 

 

31)  QUAL O PRINCIPAL LUGAR EM QUE VOCÊ ACESSA O COMPUTADOR / 

INTERNET 

[  ]  CASA                                        [  ] CASA DE PARENTES OU AMIGOS 

[  ]  ESCOLA                                   [  ] OUTROS 

[  ] LAN HOUSE 

 

32) ESCREVA OS 3 PRINCIPAIS USOS QUE VOCÊ FAZ DA INTERNET E/OU DO 

COMPUTADOR 

 

1 _______________________________________________________________ 

 

2________________________________________________________________ 

 

3________________________________________________________________ 

 

 

33) VOCÊ GOSTA DE ESCUTAR MÚSICA  

[  ]  SIM                          [  ] NÃO 

 

34) COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ESCUTA MÚSICA 

[  ]  MENOS DE 1 HORA POR DIA                  [  ] DE 4 A 6 HORAS POR DIA 

[  ] DE 1 A 2 HORAS POR DIA                         [  ] MAIS DE 6 HORAS POR DIA 

[  ] DE 2 A 4 HORAS POR DIA 

 

35)  SEUS ESTILOS MUSICAIS PREFERIDOS 

 

1 _______________________________________________________________ 

 

2________________________________________________________________ 

 

3________________________________________________________________ 

 

36) SEU(S) CANTOR(ES)/GRUPO(S) DE MÚSICA PREFERIDOS 

 

1 _______________________________________________________________ 

 

2________________________________________________________________ 

 

3________________________________________________________________ 

 

 

37) VOCÊ GOSTA DE PRATICAR ESPORTES 

[  ]  SIM                          [  ] NÃO 

 

38)  SEUS ESPORTES PREFERIDOS 

 

1 _______________________________________________________________ 

 

2________________________________________________________________ 

 

3________________________________________________________________ 
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39) QUAL O PRINCIPAL LUGAR EM QUE VOCÊ PRATICA ESPORTE 

[  ]  NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  [  ] EM ESCOLAS ESPECIALIZADAS 

[  ] NO CLUBE                                    [  ] EM CASA 

[  ] OUTROS 

 

40) COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ PRATICA ESPORTES 

[  ] 1 VEZ POR SEMANA                             [  ] 4 VEZES POR SEMANA 

[  ] 2 VEZES POR SEMANA                        [  ] TODOS OS DIAS 

[  ] 3 VEZES POR SEMANA 

 

41) VOCÊ GOSTA DE ASSISTIR FILMES   [  ] SIM   [  ] NÃO 

 

42) NORMALMENTE VOCÊ ASSISTE FILMES 

[  ] EM CASA – DVD/VÍDEO     [  ] NO CINEMA   

[  ] ASSISTO EM CASA E NO CINEMA 

 

43) COM QUE FREQUÊNCIA MENSAL VOCÊ VAI AO CINEMA 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (VEZES) 

 

44) QUE TIPO DE FILMES VOCÊ PREFERE 

 

1 _______________________________________________________________ 

 

2________________________________________________________________ 

 

3________________________________________________________________ 

 

 

45) VOCÊ GOSTA DE JOGOS ELETRÔNICOS     [  ] SIM   [  ] NÃO 

 

 

46) DE QUE TIPO DE JOGO ELETRÔNICO VOCÊ MAIS GOSTA 

 

1 _______________________________________________________________ 

 

2________________________________________________________________ 

 

3________________________________________________________________ 

 

47) VOCÊ COSTUMA LER ALGUM JORNAL    [  ] SIM   [  ] NÃO.  

IMPRESSO [    ]  ELETRÔNICO [   ] 

QUAL __________________________________________________ 

 

FREQUÊNCIA SEMANAL 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (VEZES) 

 

48) VOCÊ COSTUMA LER ALGUMA REVISTA    [  ] SIM   [  ] NÃO 

QUAL __________________________________________________ 

 

 

 

FREQUÊNCIA SEMANAL 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (VEZES) 
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49) VOCÊ COSTUMA LER HISTÓRIA EM QUADRINHOS   [  ] SIM   [  ] NÃO 

QUAL __________________________________________________ 

 

FREQUÊNCIA SEMANAL 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (VEZES) 

 

50) VOCÊ COSTUMA LER LIVROS DE LITERATURA (ROMANCE, POESIA, CONTOS, 

CRÔNICAS) 

 

[  ] SIM   [  ] NÃO 

 

FREQUÊNCIA MENSAL 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (VEZES) 

 

51) VOCÊ COSTUMA IR À BIBLIOTECA 

 

[  ] NUNCA           

[  ] APENAS PARA FAZER TRABALHOS DE GRUPO 

[  ] PARA FAZER PESQUISAS ESCOLARES 

[  ] PARA PEGAR LIVROS EMPRESTADOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXIGÊNCIA 

DA ESCOLA 

 

52) COM QUE FREQUÊNCIA MENSAL VOCÊ FAZ EMPRÉSTIMOS DE LIVROS NA 

BIBLIOTECA. 

 

FREQUÊNCIA MENSAL 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (VEZES) 
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ANEXO 5 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS ALUNOS 

                                                          

         Eu, Mariza Conceição Grassano Lattari, pesquisadora responsável pela proposta 

intitulada “Experiências sociais no espaço escolar: os usos da escola por jovens das 

camadas populares no ensino médio” do curso de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de São João Del-Rei, que tem como objetivo central investigar 

como os alunos do ensino médio interagem dentro da escola, convido você a participar 

desta pesquisa. Peço consentimento para que seja observado em seu ambiente de estudo  

e entrevistado posteriormente, sendo a entrevista gravada em áudio com a possibilidade 

de ser gravada também em vídeo.   

         A partir deste documento atribuo garantias  legais,  baseadas  na  Resolução CNS 

196/96, que atesta a concordância em participar da pesquisa e o direito de dela desistir 

se for de vontade própria. Este documento também lhe assegura o direito a manter seu 

nome em sigilo, bem  como  a  divulgação  dos  dados  coletados  na entrevista apenas 

para fins acadêmicos.   

         Destaca-se que não há critérios pré-definidos de suspensão da pesquisa, pois não 

há, durante  o  processo  de  coleta  de  dados,  nenhum  risco  ou  prejuízo  para  os  

sujeitos pesquisados. Reserva-se ainda o direito de recusa por parte do pesquisado, caso 

não queira colaborar com a proposta de estudo.   

         Por fim, informamos que não há previsão de qualquer tipo de ressarcimento ou  

indenização,  tendo  em  vista  as  especificidades  do  trabalho  a  ser  realizado. 

Entretanto, explicitamos que estamos atentos a certas medidas de proteção que visam a 

confidencialidade das informações obtidas. 

            Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, entre em contato com os 

pesquisadores ou com o Comitê de  Ética  em  Pesquisa  da  Universidade Federal de 

São João Del-Rei (MG) nos seguintes telefones:   

   

Mariza Lattari – 32 32136990 

Écio Antonio Portes -32 33733184 

 

  

   

Concordo e assino o presente termo.   

   

Juiz de Fora (MG), ____ de _____________ de 2010   

                

                    ___________________________________________   

                      Aluno(a)  – participante da pesquisa   
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ANEXO 6 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS RESPONSÁVEIS 

 

                                                         

         Eu, Mariza Conceição Grassano Lattari, pesquisadora responsável pela proposta 

intitulada “Experiências sociais no espaço escolar: os usos da escola por jovens das 

camadas populares no ensino médio” do curso de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de São João Del-Rei, que tem como objetivo central investigar 

como os alunos  do ensino médio interagem dentro da escola, convido seu(sua) filho(a) 

a participar  desta pesquisa. Peço consentimento para que seja  observado em seu 

ambiente  de estudo  e  entrevistado  posteriormente,  sendo  a  entrevista  gravada  em  

áudio  com  a possibilidade de ser gravada também  em vídeo.   

         A partir deste documento atribuo garantias legais, baseadas na Resolução CNS 

196/96, que atesta a concordância em participar da pesquisa e o direito de dela desistir 

se for de vontade própria. Este documento também lhe assegura o direito a manter seu 

nome em sigilo, bem como a divulgação dos dados  coletados  na entrevista apenas para 

fins acadêmicos. 

         Destaca-se que não há critérios pré-definidos de suspensão da pesquisa, pois não 

há, durante o processo de coleta de dados, nenhum risco ou prejuízo para os sujeitos 

pesquisados. Reserva-se ainda o direito de recusa por parte do pesquisado, caso não 

queira colaborar com a proposta de estudo. 

         Por fim, informamos que não há previsão de qualquer tipo de ressarcimento ou 

indenização, tendo em vista as especificidades do trabalho a ser realizado. Entretanto, 

explicitamos que estamos atentas a certas medidas de proteção que visam a 

confidencialidade das informações obtidas. 

         Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento entre em contato com os 

pesquisadores ou com o Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  Universidade Federal de 

São João Del-Rei  nos seguintes telefones:   

   

Mariza Lattari – 32 3213699 

Écio Antonio Portes – 32 33733184  

   

     

Concordo e assino o presente termo.   

   

Juiz de Fora, ____ de _____________ de 2010.   

   

   

                       ____________________________________________   

                                           Pais ou responsável pelo aluno(a) 


