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                                                           RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo investigar como os  jovens identificam-se com as 
agências socializadoras, ou seja, quais sentidos e significados atribuem à família e à 
escola,  e como isto interfere no seu percurso escolar. Para tanto, busco a partir do 
cotidiano juvenil, nos seus grupos sociais mais representativos, como se 
desenvolvem estas relações. Elegendo a família e a escola como as socializações 
mais presentes, proponho identificar o que tem preponderado ou, quais fatores de 
maior relevância nas relações estabelecidas no interior das mesmas, pelo jovem. 
Este trabalho parte do pressuposto de que o descompasso entre as expectativas 
dos jovens e as perspectivas da escola deve-se muito aos estereótipos, e ideias pré- 
concebidas que permeiam o imaginário social, associando os jovens ao hedonismo, 
à irresponsabilidade, à inconsequência, impetuosidade etc. O que é manifesto ou se 
reflete principalmente na família e na escola. No entanto tais pressupostos podem 
servir de entraves para o conhecimento de uma verdadeira imagem desse jovem em 
especial por estas agências, o que interferirá sobremaneira nestas relações.  Nem 
sempre o aparente é o real, muitas vezes ideias sedimentadas escamoteiam o real. 
Muitos adultos têm falado sobre a juventude; pais, professores e especialistas, mas 
quase não é dada ao jovem a oportunidade de falar, emitir sua opinião sua visão ou 
interpretação acerca das relações e até dos conflitos que o envolvem.  Neste sentido 
acredita-se que  conhecer a partir do jovem, como tem se configurado tais relações, 
é possível minimizar os conflitos que tem gerado os descompassos entre os alunos 
e a escola. Ao investigar e dar ao aluno oportunidade de  expressar-se e   
reconhecer-se em seus contextos, em especial no contexto escolar, estaremos 
abrindo uma via de acesso às dinâmicas que se processam no interior da escola que 
muitas vezes não são reconhecidas, consideradas ou investigadas. Assim ao eleger 
o jovem da escola pública como objeto de estudo, reconheço a importância daquele 
que é, ou que deveria ser, o principal foco da escola, portanto, é preciso ouvi-lo. E 
também reconhecê-lo como elemento descortinador, revelador não só das relações 
educativas determinantes no seu processo de  formação, mas revelador também 
das próprias instituições presentes nesse processo.Para tal propósito foi utilizada a 
técnica do Grupo Focal, proposta por Bernadete Gatti (2005) como possibilidade de 
ouvir os jovens, uma vez que esta técnica privilegia o compartilhar de pontos de 
vistas, valoriza e estimula idéias, argumentos e opiniões de forma livre. A partir deste 
trabalho foi possível aproximar-se mais do cotidiano escolar e apreender das 
representações juvenis, as  diversas relações experimentadas pelos jovens e sua  
interface com a escola. E ainda desvelar alguns estereótipos, idéias presentes no 
senso comum que muitas vezes divergem da realidade representada pelos jovens e 
interferem na forma como os adultos concebem e relacionam-se  com a juventude. 
Para o conceito de representações foi utilizada a concepção de Henri Lefèbvre 
(1979). Na abordagem da temática juvenil vários foram os autores consultados, 
privilegiando os contemporâneos como Spósito (2006); Guimarães (2009); Dayrell 
(2007,2010); Pais (2003,2005,2006,2008);Abramo (2005); Charlot (2000,2001,2005); 
Bourdieu (1983); Mannheim (1968) dentre outros. 
 
Palavras – chave: Socialização; Jovens; Família; Escola; Representações. 
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ABSTRACT 
 

This paper’s intent is to investigate how young people identify themselves with 
socializing agencies; in other words, which senses and meanings do they attribute to 
their families and schools, and how this interferes with their academic trajectory. In 
order to do so, I have sought to discover how youth develop these relationships 
based on their juvenile everyday routines and within their most representative social 
groups. Having chosen the family and the school as the most present socializing 
agencies, my purpose is to identify what has prevailed, or what are the most relevant 
factors, in the relationships established by young people inside these agencies. This 
paper is based on the presupposed notion that the discrepancy between youth’s 
expectations and the schools’ perspectives is mostly the result of stereotypes and 
preconceived ideas that pervade social imagination, thus associating young people 
to hedonism, irresponsibility, inconsequence, impetuosity, etc. Such consequences 
can be seen or are reflected especially in the family and school environments. 
Nevertheless, such presupposed notions can become obstacles that hinder the 
process of getting to know the true face of this young person, especially by the afore-
mentioned agencies, and will greatly interfere in these relationships. Reality is not 
always apparent. Sedimentary ideas often pilfer true facts. Many adults have talked 
about youth – parents, teachers, and specialists – however, few opportunities are 
given so that they can speak, give their opinions, share their points of view or 
interpretations about the relationships, and even the conflicts involving them. In this 
sense, we believe that when we see how these relationships are formed from the 
young person’s perspective, it is possible to reduce the conflicts that have created 
the discrepancies between students and their schools. While investigating and giving 
the student the opportunity to express and recognize himself/herself within his/her 
own contexts, especially inside the school structure, it is possible to open up a 
channel that accesses the dynamics happening inside the schools and which, most 
of the time, are not recognized, considered, or investigated. Therefore, I chose the 
young person from a public school as the object of this paper, because I recognize 
the importance of the individual who is, or should be, the school’s main focus; hence, 
it is important to listen to him/her. It is equally important to recognize him/her as an 
unveiling element that reveals not only the determining educational relationships of 
his/her developmental process, but also the relationships within the institutions 
present in this process. For such a purpose, we used the Focal Group technique, which 
was proposed by Bernadete Gatti (2005) as a possibility of listening to young people, since 
this technique favors the sharing of points of views, values and stimulates ideas, arguments, 
and opinions in a free manner. As a result of this paper, we were able to get closer to 
the school’s routine and understand juvenile representations, as well as the different 
relations experimented by young people,and their interface with school. Furthermore, 
we uncovered some stereotypes- ideas that are present in the common sense and 
which, a lot of times, are different than the reality represented by young people – that 
interfere in the way adults conceive and relate to youth. For the representation 
concept, we chose the conception of Henri Lefèbvre (1979). For the juvenile theme 
approach, we consulted many authors, and favored contemporary writers such as 
Spósito(2006); Guimarães (2009); Dayrell (2007, 2010);Pais (2003,2005,2006,2008); 
Abramo(2005);Charlot (2000,2001,2005); Bourdieu(1983); Mannheim (1968), among 
others. 

Key - words: Socialization; Youth; Family, School, Representations 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema juventude é recorrente no debate educacional, especialmente 

quando abordado da perspectiva da Psicologia e tendo a adolescência como objeto. 

Outra perspectiva de análise não menos significativa, e que vem animando o debate 

educacional brasileiro nas últimas décadas, é aquela que se realiza no campo da 

sociologia e que investiga a juventude a partir das desigualdades educativas e 

sociais. Entretanto, este tema, em razão da complexidade social que o envolve, não 

se encontra historicamente superado, exigindo investigações que ampliem a 

compreensão que se tem do jovem, de sua participação e de seu lugar social na 

sociedade brasileira. 

Assim, ao eleger para esta pesquisa o jovem que frequenta a escola 

pública, na sua maioria oriunda de famílias populares de condições sociais 

precárias, conquanto se trate de uma realidade especifica, não significa a busca de 

uma generalização, mas de dados representativos de uma parcela significativa de 

jovens em situações similares.  

Pesquisar sobre o jovem das instituições públicas de ensino partiu de 

uma inquietação pessoal em relação às situações observadas no cotidiano de 

trabalho, não apenas nos espaços escolares, mas também em projetos sócio-

educativos ou sócio-assistenciais1 que tive a oportunidade de implantar e 

acompanhar enquanto gestora da assistência social do município de Anápolis. 

Dentre outras coisas, pude constatar que a retenção e evasão escolar ainda é uma 

realidade que tem preponderado entre os jovens em situação de vulnerabilidade 

social2.  

                                                           
1
 Os Projetos Socio-assistenciais estão inseridos nos programas de assistência social e compreendem ações 

integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar 

e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais, garantindo o atendimento às necessidades básicas. o 

amparo às crianças e adolescentes carentes, previstos na Lei Orgânica da Assistencia Social nº.8742-93 

2
 São considerados grupos em situação de vulnerabilidade social, segundo a Política Nacional de Assistência 

Social, o público usuário da política de Assistência Social, ou seja, famílias e indivíduos com perda ou fragilidade 

de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 

termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, 

no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda 

do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 

informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e 

social. 
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A partir de um acompanhamento mais sistemático foi possível observar 

nos encontros propostos pelo projeto sócio-educativo, uma participação muito 

significativa por parte dos jovens, mesmo quando se tratava de campanhas 

educativas, pesquisas sobre situações vividas pela comunidade local, debates 

sobre principais problemas e apresentação de propostas de intervenção. Além 

destas, também nas atividades culturais de grupo de teatro, dança e musica, assim 

como na elaboração das regras internas para o grupo, em tudo se percebia o 

protagonismo dos jovens. Os educadores sociais eram instruídos a serem os 

facilitadores e animadores, estimulando a autonomia, a reflexão e o debate num 

clima de respeito e disciplina. Não foram poucos os depoimentos que confirmaram 

que jovens com baixo aproveitamento na escola, tendo sido muitas vezes expulsos 

e\ou reprovados, se destacavam positivamente nas atividades propostas no projeto 

sócio-educativo.  

É interessante observar que algumas propostas de ações revelaram-se 

exitosas quando consideravam ou levavam em conta a condição juvenil, isto é, 

reconheciam o jovem, sua linguagem, suas expressões, enfim, sua condição sócio 

cultural. Apesar de ser esta uma realidade específica e diferente da escola, ela 

certamente aponta para alguns aspectos significativos, que servem como ponto de 

partida ou como possíveis pistas de estratégias didáticas que favoreçam uma 

participação ativa do jovem nos seus processos da construção do conhecimento e 

aprendizagem.  

Não são raras as vezes que manifestações juvenis são avaliadas, 

analisadas e interpretadas pelo mundo adulto, mas com pouca ou nenhuma escuta 

do próprio jovem, a respeito de suas expressões, condutas ou manifestações. O 

ambiente escolar que restringe a fala ou expressão do jovem, que não lhe 

oportuniza um espaço de comunicação e participação, pode ser um ambiente 

propício para reforçar  divergências e descompassos  entre as expectativas dos 

alunos e as proposições da escola. 

Daí a necessidade de conhecer-se mais o jovem, buscar compreendê-lo 

melhor, não mais  partindo apenas do olhar do  adulto, mas do olhar do próprio 

jovem. Faz-se necessário situar o jovem num contexto mais amplo, na sociedade na 

qual ele está inserido e neste momento histórico, uma vez que, não é possível 

desvincular individuo e sociedade, pois o homem tanto produz a sociedade como é 
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produto dela.3 E é nesta dinâmica que vai se construindo a história, a sociedade e o 

sujeito. 

Partindo de tais pressupostos foi possível definir a problemática desta 

pesquisa, qual seja, a de intentar apreender do discurso dos próprios jovens, quais  

referências a respeito das agências socializadoras mais significativas de seu 

universo sócio-cultural preponderam  naquele discurso. Assim, o principal objetivo 

deste trabalho foi de explicitar como os jovens representam as influências exercidas 

pelas agências socializadoras em sua formação.  ..  

Foram considerados como sujeitos desta pesquisa, jovens que estivessem 

frequentando o ensino médio da escola pública, porque nela se encontra a maior 

parte dos jovens brasileiros pertencentes às camadas populares. Foram escolhidas 

duas escolas em duas regiões distintas da cidade de Anápolis; uma central e outra 

periférica, como forma de abranger realidades possivelmente distintas, pois a priori 

é possível imaginar que o jovem da periferia e o da região central vive realidades 

diferentes, quando consideramos que a maioria  frequenta a escola nas mediações 

de sua residência. É possível também pensar em grupos socioeconômicos distintos. 

Na primeira escola, da região central, iniciamos a pesquisa apresentando 

a proposta de investigação em todas as salas do primeiro ao terceiro anos, do 

ensino médio apresentando aos alunos a possibilidade de participarem como 

voluntários da pesquisa, que aconteceria numa instituição bem próxima a escola, 

em sessões de uma hora no contra-turno escolar. Pedimos que os interessados 

assinassem uma lista para posteriores planejamentos. Nesta lista assinaram 59 

interessados, dos quais apenas 5 compareceram e participaram até o fim da 

pesquisa. No primeiro encontro foi explicado o propósito da pesquisa e como se 

dariam os encontros para os grupos focais. Foi também entregue um questionário 

prévio com objetivo de se obter algumas informações sobre as condições 

socioeconômicas familiar, para que se pudesse estabelecer um perfil dos jovens 

pesquisados. 

                                                           
3
 Estudos e pesquisas analisando essa temática, mais geral, já foram realizados e podem ser encontrados nas 

seguintes publicações: GUIMARÃES, Maria Tereza Canezin, SOUSA, Sonia M. Gomes (orgs.) Juventude e 

Contemporaneidade: desafios e perspectivas. Goiânia: CECOM, 2009.   ABRAMO. H.W. e BRANCO.P.P.M.( 
orgs.) Retratos da Juventude Brasileira: análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 2005.  FREITAS, Marcos Cesar de.(org). Desigualdade social e diversidade cultural na infância e na 

juventude.São Paulo: Cortez, 2006. 
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Na segunda escola a proposta da pesquisa entusiasmou a coordenação 

da escola, a ponto de nos acompanhar em todas as salas do ensino médio 

reforçando o convite. Este apoio, mais efetivo do corpo técnico, trouxe maior 

credibilidade fazendo com que um número maior de alunos se apresentasse como 

voluntários para a pesquisa. Nesta instituição optamos por não passar a lista de 

interessados e já marcamos o encontro para tarde seguinte com aqueles que se 

interessassem. Compareceram 15 alunos e neste primeiro encontro procedemos da 

mesma forma da primeira reunião da escola anterior. 

Os 20 jovens das duas escolas de Anápolis que participaram da pesquisa 

podem ser situados ou descritos a partir de um perfil construído segundo os dados 

obtidos pelo questionário prévio. Dos jovens entrevistados nesta pesquisa, 70% 

moram com os pais e 30% moram apenas com a mãe e irmãos, apenas 10% tem 

mais de 2 irmãos. A renda familiar de  80%,destes  é de até dois salários mínimos. 

Apenas 30% moram em domicílios de aluguel, os demais moram em casa própria, 

90% do total moram nos bairros da cidade, 90% com estrutura básica como asfalto, 

rede elétrica, e saneamento, porém, a grande maioria sem estrutura ou 

equipamentos de lazer, como quadras esportivas, parques, praças, cinemas ou 

clubes. 

As profissões dos pais são; pedreiros, cabeleireira, torneiro mecânico, 

doméstica, servidor público, construtor civil, padeiro, caminhoneiro, pintor, técnica de 

higiene dental e apenas um terço das mães dizem-se donas de casa ou do lar. 

Dos 20 jovens entrevistados, 10 não trabalham e 10 já trabalharam ou 

estão trabalhando, as ocupações mais comuns são: vendedores, secretárias, e 

estoquistas, apenas dois destes jovens dizem ajudar nas despesas familiares, mas 

80% dizem ajudar nos afazeres domésticos. 

Deste grupo, 60% dizem não participar de nenhuma atividade sócio-

educativa, enquanto 40% citaram, projeto “segundo tempo”, escotismo, grupo 

“amigos da escola’, “pró-cerrado” aula de música e grupo de jovens da igreja como 

atividades que participam ou participaram. No que se refere a cursos, 90% dos 

alunos já fizeram ou fazem algum tipo de curso como preparação para o mercado de 

trabalho. Foram citados cursos na área de informática, e rotinas administrativas.  

Em relação à situação escolar, 80% dos entrevistados dizem nunca terem 

sido reprovados na escola. Todos se consideram alunos regulares. 90% dos alunos 

da pesquisa dizem não participar de nenhuma atividade cultural além das idas 
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esporádicas ao cinema, e apenas dois dizem participar de atividades relacionadas à 

música. 70% destes jovens dizem que raramente fazem viagem de férias com a 

família e 15% deles  nunca o fizeram. Os dois grupos pesquisados afirmam que as 

atividades mais características da semana resumem-se praticamente às manhãs na 

escola,e dormidas, estudo e internet à tarde, para aqueles que não trabalham nem 

fazem algum curso.  

Com esses dados, foi possível uma identificação inicial dos sujeitos da 

pesquisa e assim, dar continuidade ao processo investigativo visando, conforme já 

mencionado, investigar as representações que os jovens fazem das agências 

socializadoras, 

 Para tal propósito, buscou-se por meio da técnica de Grupo Focal, ouvir 

dos próprios jovens, aquilo que eles consideram relevante, ao descrever e 

interpretar as instituições família e escola, e como as representam por meio de seu 

discurso. Tal metodologia é coerente com o propósito desta investigação, uma vez 

que oportuniza momentos de elaboração, reflexão, avaliação, de discussão sobre 

as divergências e, o mais importante, estimula a expressão dos jovens sobre eles 

próprios e seu cotidiano de uma forma mais fidedigna.  

O grupo focal, segundo Gatti (2005), propõe reunir um grupo de pessoas 

selecionadas de acordo com critérios pré- estabelecidos, para discutir e comentar o 

tema que é o objeto da pesquisa. A partir das experiências pessoais desses, tem-se 

como objetivo captar por meio das trocas realizadas no grupo, os conceitos, 

sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações que não seriam possíveis 

por outros meios. É também uma técnica que privilegia o compartilhar de pontos de 

vistas, que valoriza e estimula ideias, argumentos e opiniões sob diversos pontos de 

vista e de forma livre, como é expresso aqui: 

 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de 
construção da realidade por determinados grupos sociais, 
compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 
comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante 
para o conhecimento das representações, percepções, crenças, 
hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias 
prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que 
partilham alguns dados em comum,relevantes para o estudo do 
problema visado. A pesquisa com grupos focais, além de ajudar na 
obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma 
questão,permite também a compreensão de idéias partilhadas por 
pessoas no dia a dia e dos modos pelos quais os indivíduos são 
influenciados pelos outros (GATTII, 2005, p.11) 
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Não se busca assim, consensos uma vez que não há certo nem errado, 

mas toda reflexão e contribuição são valorizadas e analisadas a partir do propósito 

da investigação. Ouvir os jovens nesse ambiente de interações é um caminho para 

identificá-lo, conhecê-lo e explicitar o que ele pensa, como interpreta e atribui 

significados às coisas, e de uma forma mais autêntica, pois, a sinergia do grupo faz 

emergir ideias e opiniões que vão além de opiniões individuais, de senso comum e 

de ideias pré- estabelecidas. 

O trabalho com grupo focal, a partir das interações e comunicações, 

permite clarear atitudes, prioridades, linguagens e os referenciais de compreensão 

dos participantes. Dando voz aos jovens e observando a forma como expressam, 

possibilita-nos uma maior aproximação da realidade  investigada uma vez que nos 

permite identificar e compreender práticas cotidianas, comportamentos, linguagens e 

atitudes que representam suas crenças, hábitos e valores.  

Uma das vantagens na utilização do Grupo Focal é que durante as trocas 

e ao se expressarem os participantes refletem sobre o que pensam, sobre si e 

sobre os outros. Podemos dizer que o Grupo Focal promove insight. É também um 

processo de aprendizagem de construção de conhecimento, pois, aprende-se 

também na troca com os outros. A dinâmica  do grupo pode gerar um fator 

sinergético4¹ no fornecimento de informações (Berg, 1995; Carey, 1994; Morgan, 

1997). Portanto, as informações trazidas pelo participante podem ser identificadas 

como dados do grupo. Informações, confirmação ou refutação de crenças, 

argumentos, discussões e soluções escutadas e expressas durante as sessões do 

grupo revelam o que o participante pensa e  resulta na compreensão coletiva sobre 

os temas discutidos (BERG,1995 apud DE ANTONI,2009 ). 

Com esta compreensão das possibilidades oferecidas pela metodologia 

do grupo focal para a coleta de dados, foram realizados então dois grupos focais, e 

quatro encontros em cada um. No instituto, onde aconteceram os encontros do 

primeiro grupo  participaram cinco alunos e contamos com uma estrutura 

privilegiada; ambiente acolhedor, sala apropriada e equipamentos de áudio e vídeo 

disponíveis. Conquanto se situasse muito próximo à escola, era distante dos 

domicílios dos alunos. E o fato de ter que voltar ao centro a pé ou de ônibus após 
                                                           
4
 O termo sinergia é usado para descrever o fenômeno que ocorre na união de duas ou mais forças que 

produzem um efeito maior do que a soma dos efeitos individuais (Bronfenbrenner, 1989).  
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uma manhã de aulas, não foi impedimento para a efetiva participação dos 5 alunos 

que se propuseram. Mostraram-se interessados e chegaram a todos os encontros 

sem atrasos. 

O segundo grupo com 15 alunos aconteceu na própria escola, no contra 

turno. A sala disponibilizada para os encontros era um pequeno e abafado cômodo 

adaptado para sala de aula.   

Os temas selecionados para a discussão nos grupos foram divididos em: 

generalidades sobre juventude; o que representa ser jovem no mundo hoje; o 

jovem, a família e os diversos aspectos que envolvem essa relação; o grupo de 

amigos; o lazer; o uso do tempo livre e, por fim, a escola, o que se passa no interior 

da escola e como são estabelecidas as relações neste contexto. 

No início dos primeiros encontros os jovens se mostraram mais inseguros 

e foi preciso uma maior interferência com perguntas desencadeadoras e 

proposições polêmicas para estimular o debate. Foi explicado inicialmente sobre a 

importância da participação e das opiniões de cada um para um resultado fidedigno 

da pesquisa. E o fato de valorizá-los como fonte de revelações, os incentivou e os 

motivou. Com o tempo eles se soltaram e participaram de forma surpreendente, 

mostrando-se bem à vontade, tanto que nenhum deles faltou às reuniões e ao final 

elogiaram a metodologia pela possibilidade de expressarem. Disseram ser a 

primeira vez que se interessam por suas opiniões. 

Participaram da pesquisa além dos jovens uma mediadora e uma relatora 

que registrou além das falas, algumas observações sobre os comportamentos ou 

manifestações significativas. Em todos os encontros foram feitas gravações de 

áudio e algumas também de vídeo. O material produzido permitiu posteriores 

análises mais detalhadas enriquecendo os relatos escritos. Após transcrição foi 

selecionado aquilo que se destacou como mais relevante e representativo. 

Tendo como pano de fundo o cenário de uma sociedade ocidental, 

globalizada, de  economia capitalista, buscamos confrontar alguns  pressupostos 

sobre juventude identificados hoje, com aquilo que é expresso de diversas formas 

pelo jovem. Como ele se situa, reinterpreta,assimila, interage e, especialmente, 

como ele representa  as agências socializadoras do seu contexto mais imediato. 

Assim, para esta análise torna-se necessário explicitar que no âmbito 

desta investigação estamos utilizando o termo de representação no sentido que lhe 

foi atribuído Lefebvre, segundo o qual uma representação se constitui do que é 
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vivido,percebido e concebido num movimento dialético que nunca cessa,ocupando 

os interstícios entre o vivido e o concebido.  

As representações nascem a partir da necessidade que grupos ou classes 

têm de explicar o real segundo seus interesses. E assim produzem modos de 

compreender o real. 

Para Lefèbvre (1979) a principal fonte de poder das representações está 

na sua propriedade de dissimulação. Ou seja, as representações “intentam” explicar 

a realidade e ocultar as contradições produzidas nas relações sociais. As 

representações são necessidades sócio-históricas formuladas e difundidas pelo 

homem singular ou coletivo 

Desta forma, no nível das representações o falso e o verdadeiro são 

dependentes e equivalem-se no âmbito subjetivo, e mesmo não se equivalendo no 

plano do real ainda assim são aceitos como real pela sociedade. 

Segundo Lefebvre, toda forma revela um conteúdo; sendo que, no 

mundo das representações, ela o desloca, e toma  seu lugar – o conteúdo continua, 

portanto, presente, mas dissimulado pela forma. 

Abreu (s.d) reforça que as representações dificultam a apreensão do real, 

pois distorcem a compreensão dos fatos, das circunstâncias em que ocorrem e das 

relações que se estabelecem entre eles, elaborando explicações apenas parciais 

que, do mesmo modo que omitem alguns dados, evidenciam outros, para justificar 

ou condenar atitudes ou condutas e, assim dissimular as contradições presentes na 

realidade. As pessoas estabelecem representações que, depois de várias 

experiências, podem transformar-se em consciência e evidência do real. Estudadas 

essas representações, pode-se identificar e investigar situações antes 

desconhecidas e ignoradas. O autor enfatiza a necessidade de um esforço de 

análise das representações ativas, aquelas que interferem na vida dos indivíduos, 

dos grupos e na sociedade. É Importante observar que quanto mais ativa a 

representação, maior sua capacidade de dissimular-se para, com isso, dissimular o 

real. Toda representação é social, desenvolve-se e atua no âmbito das relações 

sociais e só pode ser compreendida nessa perspectiva. 

A partir do problematização do tema desta pesquisa e dos pressupostos 

mencionados, procedeu-se à coleta dos dados utilizando-se da metodologia já 

explicitada e, posteriormente, a sistematização e a análise das informações obtidas. 
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Os dados analisados são as evidências que permitiram a elaboração dos resultados 

aqui apresentados. 

Neste sentido, este trabalho divide-se em quatro partes; no primeiro 

capítulo busca- se apresentar algumas conceituações e concepções de juventude. 

Ou de outra forma, como a juventude tem sido considerada ou definida atualmente 

por alguns autores. São apresentados alguns dados  e um breve panorama da 

realidade atual da juventude brasileira, apresentando-se de certa forma, uma 

construção do termo ou conceito de juventude, a partir de concepções de alguns 

autores. Tendo como propósito investigar algumas formas desta transição do jovem 

para a vida adulta.  

No segundo capítulo apresentamos as relações sociais que se 

estabelecem ou estão mais presentes no cotidiano juvenil, com ênfase nos temas  

que foram por eles destacados como; o grupo de amigos, o tempo e o espaço que 

utilizam para o lazer, as relações amorosas, os namoros, e a utilização do tempo 

livre, além das impressões que eles têm da sociedade de uma forma geral. 

Assim, no terceiro capítulo, trouxemos algumas contribuições de estudos 

sobre a família, seu significado, suas interferências e como ela se apresenta no 

contexto do jovem, principalmente na inter-relação com a escola. Considerando 

esta instituição e sua interferência primordial e essencial para pensarmos a relação 

com a escola. No quarto capítulo, buscou investigar de uma forma mais geral o 

universo escolar na atualidade, para assim chegarmos aos sentidos que os jovens 

atribuem a escola e como tem se dado essa relação a partir do olhar dos 

jovens,bem como identificar os intervenientes nesta relação.  

E, finalmente, a título de considerações finais, apresentamos aquilo que 

conseguimos apreender das representações elaboradas por estes jovens às 

agências socializadoras e em especial à escola. A fim de que sua expressão possa 

contribuir para possíveis reflexões acerca da realidade presente, vivenciada e 

desvelada pelos alunos das nossas escolas públicas. 
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CAPÍTULO  I 

 

A TEMÁTICA DA JUVENTUDE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Neste capítulo busca-se situar e descrever a juventude atual em seus 

diferentes aspectos, no intuito de identificar como esta categoria tem sido 

considerada ou definida atualmente por alguns autores, investigando assim, 

algumas formas desta transição para a vida adulta.. 

É importante lembrar que a transição para a vida adulta não se dá de 

forma linear ou previsível, mas de formas diversas quando consideramos a  

pluralidade de juventudes e a diversidade de trajetórias possíveis neste processo de 

transição. 

O próprio conceito de juventude tem sido discutido a partir de diferentes 

perspectivas e assumido assim diferentes significados. 

Para Abramo (2005), usualmente, o termo juventude refere-se a uma 

faixa de idade, período que se completa o desenvolvimento físico de transformações 

sociais e psicológicas. Porém, os significados sociais desses processos se 

modificam de acordo com cada sociedade e ao longo do tempo. 

Ao pensar na condição juvenil na conjuntura atual, faz-se necessário 

entender que tal noção remete-nos a uma etapa de transição da infância para a vida 

adulta. E, como já consolidado no pensamento sociológico, a juventude nasce na 

sociedade moderna ocidental, como tempo de preparação, de adiamento dos 

deveres, tempo dedicado à formação. Uma experiência restrita inicialmente aos 

jovens de classes média e alta, apontando para um conceito de juventude como 

condição de classe.  

A partir daí as análises no campo sociológico ou privilegiam: a juventude 

como mero signo, desvinculada das condições materiais e históricas; ou privilegiam 

a posição na estrutura socioeconômica, destituída de significação social. Neste 

sentido sugerem alguns autores, dentre eles Spósito e Abad a distinção entre 

condição juvenil e situação juvenil. Sendo: 

 

condição, (o modo como uma sociedade constitui e atribui significado 
a esse momento do ciclo de vida, que alcança uma abrangência social 
maior, referida a uma dimensão histórico-geracional), e situação, que 
revela o modo como tal condição é vivida a partir dos diversos recortes 
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referidos às diferenças sociais- classe, gênero, etnia, etc. (ABRAMO, 
2005, p.42). 
 

Como aponta esta mesma autora, na esteira das mudanças e 

transformações econômico-sociais ocorridas, produz-se também uma extensão da 

juventude em vários sentidos: na duração desta etapa do ciclo de vida, na 

abrangência do fenômeno para vários setores sociais, nos elementos constitutivos 

da experiência juvenil e nos conteúdos da noção socialmente estabelecida. Nota-se 

também uma multiplicação das instâncias de socialização para além da família e da 

escola. É importante lembrar como ressalta Abramo (2005, p. 43) que: 

 

em certa medida, a experiência dos jovens burgueses, que imprimiu 
um conteúdo da noção moderna de juventude, funciona até hoje como 
padrão ideal em torno do qual têm sido avaliadas as possibilidades de 
outros setores sociais de aceder a esta condição, de viver a 
juventude... 

 

Tomando por base que a categoria juventude constitui-se numa realidade 

histórica e cultural determinada, reconhece assim a possibilidade de emergir 

também diferentes concepções  segundo as posições e situações de cada grupo, o 

que nos impede de tomá-la como categoria uniforme. 

O termo juventude, em si, já vem carregado de significações diversas de 

acordo com as diversas concepções, não podendo assim precisar-lhe um conceito, 

muito menos defini-la apenas pelo critério da idade cronológica por exemplo. 

“A  juventude não é mais que uma palavra”, afirma  Bourdieu, 1978. Com 

esta afirmação este autor de certa forma aponta para a complexidade na relação 

idade social e idade biológica, pois são sujeitas à manipulação, por exemplo, ao se 

conceber os jovens como unidade social com interesses comuns só pelo fato de 

compartilharem a mesma categoria de idade. Encontram-se diferenças análogas em 

todos os domínios. Por isso afirma que “...é por um formidável abuso de linguagem 

que se pode subsumir no mesmo conceito universos sociais que praticamente não 

possuem nada em comum” (BOURDIEU, 1978, p.114.) 

Ao falar sobre a condição juvenil no Brasil contemporâneo, 

Abramo(2005) reforça a dificuldade de precisar o termo juventude pelo seu aspecto 

impreciso e escorregadio, fazendo surgir diferentes recortes e ressaltando 

diferentes dimensões, permanecendo assim a indeterminação do que este termo 

designa. 
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A autora lembra que, até os anos 1960 a condição juvenil, ou o seu 

significado restringia-se aos jovens escolarizados de classe média, o que de certa 

forma justificou-se pela representação juvenil nos movimentos estudantis, uma vez 

que o debate se dirigia para o papel do jovem no engajamento político.  

Mais tarde, as atenções dirigiram-se às crianças e adolescentes em 

situação de risco, estando os jovens, propriamente ditos, mais afastados das 

propostas de ações e dos debates. Só a partir dos últimos dez anos ao perceber que 

os problemas e vulnerabilidades extrapolam a adolescência, isto é, estendem-se e 

intensificam após os 18 anos, é que se amplia a percepção da juventude. 

Outro fator relevante é o aparecimento dos atores juvenis, em especial os 

de camadas populares, vindo a público expressando um estilo cultural próprio, 

exigindo novas formulações e projetos de ação para este segmento. A visibilidade 

da juventude muda em relação a sua origem social, suas expressões e formas de 

atuação. “A vivência da experiência juvenil passa a adquirir sentido em si mesmo e 

não mais somente como preparação para a vida adulta” (ABRAMO, 2005, p.43). 

Islas (2009), complementa ainda que a proposta de classes de idade 

situa-se no tempo, no momento em que se opera  a divisão dos sujeitos no grupo o 

que se dá em função da idade social, definida pelos direitos, deveres, privilégios e 

delimitada por momentos de transição como: casamento, trabalho. 

Neste sentido, as classes de idade se diferem em extensão, em conteúdo 

e em sentido, segundo os campos e classes sociais, portanto, um processo em  

continua transformação. 

Este fato aponta-nos para um aspecto relevante de que as imagens 

socialmente construídas tendem a interferir também na forma de compreender  o 

jovem e de interpretar  suas manifestações. 

Regina Novaes (2006) também reforça a “juventude” como conceito 

construído histórica e culturalmente e, portanto, diversificado segundo as diversas 

culturas e espaços sociais. Tratando-se de faixa etária, os limites também não são 

fixos. Para os que não têm direito a infância a juventude começa mais cedo, outra 

parte tem esse tempo alargado, isto é: jovens com idades iguais vivem juventudes 

desiguais. A autora destaca que entre os jovens brasileiros a desigualdade mais 

evidente se refere à classe social, o que é fortemente evidenciado na  relação 

escola-trabalho. 
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Outras questões podem ser apontadas como critérios de diferenciação, 

como a questão de gênero e raça; “ Ser pobre, mulher e negra ou pobre, homem e 

branco faz diferença nas possibilidades de ‘viver a juventude’” (Novaes, p.106). O 

local de moradia também aparece como critério de diferenciação, pois traz consigo 

estigma e preconceito, associando áreas de favelas, subúrbios e periferia à 

violência, corrupção e tráfico, e esses jovens a bandidos em potencial. Estes são 

apenas alguns dos aspectos que fazem parte do “diferenciado mosaico da juventude 

brasileira”.  

A grande maioria dos jovens vive em condições econômicas, sociais e 

culturais precárias. A juventude é, portanto afetada pelos problemas próprios de uma 

sociedade globalizada e subdesenvolvida, o que justifica a afirmação de Calazans 

(2005), de que os jovens estão entre as principais vítimas da atual forma de 

desenvolvimento econômico e social adotado pelo Brasil nas últimas décadas. O 

que pode ser comprovado pelos dados do Projeto Juventude 20045 no que se refere 

ao desemprego, a baixa escolarização e a alta taxa de homicídio na população 

jovem.  
Como apontam os dados:  

 

os jovens representam 47% do total de desempregados do país, 50% 
deste contingente populacional estava fora da escola em 2001 e 
somente 42% da população de 15 a 24 anos chegou ao ensino médio, 
considerado atualmente nível básico de escolarização. A taxa de 
homicídios na população na população jovem é de 54,5 para cada 100 
mil, ante 21,7 para a população em geral. (CALAZANS, 2005, p.218)  

 

Pode-se dizer, assim, que a juventude brasileira é resultado da herança 

histórica e dos padrões societários vigentes, sendo ela o reflexo da sociedade de 

desigualdades e diferenças sociais e específicas de diferentes contextos históricos. 

Assim ao pensar em condição juvenil contemporânea deve-se considerar as 

características do mundo de hoje, pois elas “interferem  nas possibilidades e 

identidades juvenis e no conteúdo dos conflitos e consensos presentes nas relações  

intergeracionais.” (NOVAES, 2006, p.120) 

                                                           
5  Projeto Juventude, realizado pelo Instituto Cidadania que resultou em dois livros: Juventude e 

Sociedade:Trabalho ,educação,cultura e participação; e Retratos da Juventude Brasileira: Análises de uma 

pesquisa nacional. 
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Em nossa sociedade contemporânea ocidental, segundo Coutinho e 

Portinari (2006), a figura do jovem implica uma série de atributos subjetivos que 

estão além de “uma etapa de vida” ou “faixa etária”. Ser jovem é, sobretudo, uma 

forma de identidade, um estilo de vida. É identificado na moderna sociedade de 

consumo, dentre as diversas formas de subjetividades a figura mítica do jovem 

presente no imaginário social associado a uma imagem ideal acessível a todos. À 

figura do jovem está associada ou representa mobilidade, transitoriedade, 

permissividade e autonomia além da aspiração do “corpo jovem”. Ainda que na 

realidade dos fatos, os jovens raramente se veem em condições de desfrutar dessa 

liberdade, esse ideal persiste. Pois as condições econômicas e sociais vividas por 

grande parte dos jovens não lhes permitem viver as diversas possibilidades de 

fruição, que se diz ao alcance dos jovens, conquanto tenham vigor e saúde. 

Islas (2009) cita Edgar Morin que desde1962 já se preocupava com os 

jovens que estavam sendo produzidos em uma sociedade de massas: 

 

Processo que chamou de “desgerontocratização”, o qual se dá na 
política,na família e na cultura de massas. Segundo essa 
compreensão, a questão juvenil não é apenas uma questão dos 
jovens, mas dos adultos que também não querem deixar de ser 
jovens. Trata-se de uma nova classe de idade que engloba não 
apenas os adolescentes. A precocidade agora inclui a infância, além 
dos próprios adultos, transformando-a em “adolescência permanente”. 
Esta nova classe de idade se cristaliza pelos seguintes meios: uma 
armadura comum (jeans, t-shirts,tênis etc.); certos tipos de maquiagem 
feminina; propriedades (guitarras elétricas,coleção de discos etc.); 
linguagem com epítetos superlativos (“super”, fenomenal etc.); 
cerimônias de comunhão (discotecas,shows); heróis. “Trata-se 
finalmente de um mundo que nos remete ao juvenil e em que o juvenil 
nos remete ao mundo...” (MORIN,1995, p.355-362, apud ISLAS, p.36) 
. 
 

Enfim, parece haver na sociedade globalizada uma forte tendência à 

padrões de juventude, senão vivenciados por todos,ainda assim são padrões 

idealizados. 

Pais (2006) chama a atenção para duas maneiras de olhar as culturas 

juvenis6: através das socializações ou das expressividades cotidianas 

                                                           
6
 Neste texto, o termo culturas juvenis será empregado como expressão utilizada por Pais, entretanto, 

compreende-se que a expressão ou termo mais apropriado seja; manifestações culturais da juventude. Não 
fragmentando assim a totalidade que o termo cultura compreende. 

O termo “cultura juvenil” é usado pela primeira vez por Talcott Parsons em seu “Age and sex in de social 

structure of the United States”( The American Sociological Association,1942) 
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(performances), e cita Deleuze ao contrapor espaço estriado, revelador da ordem e 

do controle, e espaço liso, aberto ao caos, ao devir, ao performativo, ao nomadismo. 

Segundo Pais, tradicionalmente na passagem para a vida adulta os jovens se 

adaptavam às formas prescritivas que tornavam rígidas as modalidades de 

passagem, isto é, essas transições  ocorriam predominantemente em espaços 

estriados. Atualmente essas transições encontram-se sujeitas às culturas 

performativas, ou seja, os jovens nem sempre se enquadram nas culturas 

prescritivas que a sociedade lhes impõe. Muitos dos atuais cotidianos juvenis podem 

ser retratados pela aventura e pelo experimentalismo gerando novas sensibilidades 

juvenis. 

 

Perante estruturas cada vez mais fluidas, os jovens sentem sua vida 
marcada por crescentes inconstâncias, flutuações, descontinuidades, 
reversibilidade, movimentos autênticos de vaivém:  saem da casa 
dos pais para um dia qualquer voltarem; abandonam os estudos para 
os retomar tempos depois; encontram um emprego e em qualquer 
momento se vêem sem ele; suas paixões são como “voos de 
borboleta”, sem pouso certo; casam-se, não é certo que seja para 
toda a vida...São esses movimentos oscilatórios e reversíveis que o 
recurso à  metáfora do ioiô ajuda a expressar. Como se os jovens 
fizessem de suas vidas um céu onde exercitassem a sua capacidade 
de pássaros migratórios. (PAIS, 2006 p.8-9). 
 

 

Muitas vezes a mídia, o senso comum, o discurso político e até a própria 

sociologia constroem mitos ou representações da juventude a partir de aspectos 

fragmentados dessa cultura juvenil. Pais, (2003) afirma que a “realidade pode ser 

diferente e para chegar a ela é necessário penetrar nos meandros do cotidiano dos 

jovens” (p.35).  Pois, muitas vezes, o que “sabemos “ trata-se muito mais  de uma 

construção  social do que da realidade em si. Para o autor o desafio está na 

desmistificação, na desconstrução sociológica que apresenta a juventude como 

entidade homogênea. 

É preciso lembrar que a juventude está inscrita em contextos de 

particulares circunstâncias sociais, políticas e econômicas, sujeitos a constantes 

transformações. 

                                                                                                                                                                                     
Este autor concebe a ação social em termos de papel. A cultura juvenil surge como uma ação que se opõe ao 

papel adulto.Islas,2009,p.27 
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Há que se considerar a juventude sob os dois aspectos: o da unidade, ao 

se referir à fase de vida, e o da diversidade quando os atributos sociais fazem 

distinguir os jovens uns dos outros. 

Quando se toma a fase de vida como uma categoria é preciso considerar 

que se trata de um processo ou uma sequência de “trajetórias biográficas” entre a 

infância e a idade adulta em diferentes espaços sociais e em constante mudança. 

 

...os modos de existência juvenil são caracterizados por uma série de 
rupturas e percursos bastante diferentes uns dos outros ....não há 
uma forma de transição para a vida adulta; haverá várias, como 
várias serão as formas de ser jovem ( segundo a origem social, o 
sexo, o habitat, etc) (PAIS,2003 p.44). 
 

A pesquisa realizada por Pais (2003) mostrou que é difícil delimitar uma 

idade a partir da qual o jovem se reconhece como adulto. Os símbolos ou 

indicadores de emancipação, até então reconhecidos, são agora questionáveis. A 

inserção ao mundo do trabalho e a constituição da família, por exemplo, são 

vertentes de acesso para a vida adulta, que vem acontecendo de forma cada vez 

mais indefinida e dessincronizada. Ao contrário das gerações precedentes as 

oportunidades e tipos de trabalho mudaram, há também novas e diversas formas de 

interações conjugais, o que contribui, muitas vezes, para uma dilatação da fase 

associada à juventude. O que pode ser expresso na tendência que se verifica entre 

alguns jovens de permanecer na casa dos pais mesmo após concluir os estudos e 

com empregos estáveis. Ainda a tendência a uniões experimentais, casamentos 

livres, coabitar antes do casamento permanecendo na casa dos pais. 

Enfim não há, portanto uma forma padrão ou única de transição para a 

vida adulta, mas múltiplas, distintas e vividas de diversas formas pelos jovens de 

acordo com seus contextos e classes sociais.  

Diante da dificuldade de precisar essa fronteira entre as fases de vida, 

Pais (2003) diz que alguns jovens parecem viver uma folga intergeracional, um 

período moratório entre a juventude e a vida adulta, e complementa: 
 

É no arco temporal, definido por esta folga intergeracional, que 
alguns jovens se envolvem em novas modalidades de transição para 
a vida adulta, modalidades essas que parecem ser acompanhadas 
de um relativo desprendimento relacional ou convivial que não 
econômico ou afetivo- da tutela familiar, sem que tal implique o  
envolvimento desses jovens num quadro de vida estável, quer em 
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termos de inserção profissional  quer em termos de inserção conjugal 
(PAIS, 2003, p.384).  
 

Segundo as observações do autor, parece haver uma estreita relação 

entre empregos precários e modos de vida mais flexíveis.  Empregos intermitentes e 

alongamento das trajetórias escolares têm provocado, entre os jovens de classe 

média, a invenção de novos modos de vida, que tem protelado a idade de acesso à 

independência e à constituição familiar mais estruturada. 

Ao analisar as trajetórias dos jovens e como a sociedade traduz-se 

nesses percursos, o autor conclui que as trajetórias individuais acabam por se 

manifestar, também, como trajetórias de classes, sem deixar de manifestar sua 

tipicidade juvenil. Por isso, defende a necessidade de uma análise, tanto a partir das 

teorias classistas, em que a juventude é tomada como conjunto social diversificado, 

em função das classes sociais a que pertencem, quanto das teorias geracionais, que 

a definem em termos etários, buscando aspectos mais homogêneos, característicos 

de uma “fase de vida”.Pois de acordo com o tipo de sociedade ou em determinada 

época podem prevalecer fatores de homogeneização, ou fatores de diferenciação, 

por isso tais teorias não devem ser tomadas isoladamente ou de forma exclusiva.  

Para o autor, os itinerários dos jovens refletem um jogo de forças envolvendo os 

sistemas de relações micro e macro sociais.  

Para Leon,(2009)  acerca desta transição da juventude para a vida adulta 

há que se perguntar em que campos possíveis dá-se essa transição;o que mais 

influi na transição escola-trabalho;qualificação ou origem social? Como e quanto os 

ativos ou capitais, social, econômico, cultural e simbólico influenciam na 

configuração de diferentes trajetórias? 

Para este autor, ao assumir o enfoque da juventude como processo de 

transição para a vida adulta corre-se o risco de assumir um conceito um pouco 

pejorativo sobre os jovens; o de “sujeitos incompletos”, o que pode levar a negação 

de suas particularidades no tempo presente. Outro problema é responder a questão 

de quando é que este sujeito chega a completar-se. Ou seja, quando se deixa de ser 

jovem ou quando se está diante de um adulto? Pois não há, uma fronteira clara 

entre juventude e adultícia.  Mas, esse processo dá-se, segundo Leon (2009),no 

entrelaçamento de três elementos: a conformação da família, a entrada mais ou 

menos permanente no mundo do trabalho, e a independência econômica e 

residencial. 
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Lembra o autor que os conceitos de juventude e de maturidade são 

sujeitos às significações sociais, portanto, suscetíveis a variações. E que  juventude 

como período de transição não significa uma etapa de pura latência, espera inerte 

ou moratória inativa, pois toda transição representa mudança desenvolvimento e 

movimento 

Alguns sociólogos têm definido a juventude como tempo de espera em 

relação às responsabilidades; produtiva, conjugal, doméstica e familiar, ao 

considerarem que os jovens vivem condições sociais de privações, instabilidades e 

irresponsabilidade. Abramo (2005, p. 41), por exemplo, utilizando o termo de 

Erikson,da o significado de moratória, “compreendida como esse adiamento dos  

deveres  e  direitos  da  produção,  reprodução  e  participação,  um  tempo 

socialmente  legitimado  para  a dedicação exclusiva  à  formação  para  o  exercício  

futuro dessas dimensões da cidadania”. 

Segundo a autora Abramo (2005, p. 41), essa moratória é responsável  

por  um  desencontro  entre  as  capacidades  físicas  de  produção  e reprodução  e 

a maturidade emocional e social para a sua realização, o que ocasionou a noção 

moderna de juventude “como um período de interregno, de transição, de 

ambiguidade, de tensão potencial”. 

Pais (2003) assegura, baseado em suas pesquisas, que os jovens não se 

limitam a esperar, mas adotam formas específicas de status ocupacional,conjugal e 

doméstico diferentes das dos adultos. 
 

“... as culturas juvenis,quando vistas por dentro, não são culturas 
meramente “disfuncionais” “passivas”, “marginais” ou “anómicas” os 
jovens conseguem produzir, cotidiana e activamente, as suas próprias 
normas e expressões culturais” (PAIS, 2003, p.397). 
 

 

Conquanto os jovens sejam incitados a adotar comportamentos que 

garantam a reprodução das estruturas sociais, não há necessariamente uma 

sociedade “ativa” e jovens adaptando-se passivamente. Pois os jovens embora 

socializados, são também criativos, e de uma forma geral, não se mostram nem 

resignados nem passivos. Pode-se dizer ainda que, não há uma linearidade ou 

uniformidade na transição para a vida adulta no que diz respeito à articulação entre 

as transformações socioeconômicas e modos de vida.  

Há muitos fatores que devem ser consideradas como; o meio social de 

origem, a condição social, sexo, influência da mídia dentre outros aspectos que 
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interatuam de formas diferentes. Os jovens vivem em contextos diferentes, 

interagem de maneiras diferentes, gerindo também de formas diversas seus 

percursos. 

Porém, hoje, mesmo permanecendo a diferença entre “condição juvenil” e 

“situações juvenis”, e as desigualdades e injustiças mereçam ainda discussão, as 

questões também são outras. Não podemos mais falar de juventude, mas de 

juventudes e dos diferentes modos e condições de se viver a juventude, trazendo o 

debate para o concreto. Abramo (2005, p,44) lembra por exemplo que:  

 

...os jovens dos setores mais desfavorecidos podem, agora, se 
pronunciar a respeito de sua experiência como jovens, e expressar 
aquilo que lhes faz falta, que desejam e almejam para viver de forma 
digna  e satisfatória sua juventude, em vez de se verem apenas no 
registro da negação de tal identidade (p.44). 
 
 

Tem sido essa diversidade de situações vividas pelas diversas juventudes 

que tem merecido atenção especial daqueles que buscam conhecer melhor a 

juventude contemporânea. De certa forma, trata-se de ampliar o olhar, o que nos 

impede apontar apenas para uma questão, uma situação como característica da 

juventude, pois são diversas, inclusive entre jovens da mesma classe social. 

Nesse cenário difuso, são inúmeros aspectos que merecem ser 

investigados e que ainda nos escapam. Não podemos falar, por exemplo, de uma 

realidade inerente à vida desses jovens, mas em múltiplas realidades que vão se 

configurando a cada dia nas diversas formas de viver a juventude. 

Quando Abramo (2005) afirma que os jovens das camadas populares de 

hoje podem pronunciar-se, expressar-se em busca de uma vida mais digna, esta 

possibilidade pode sim ser constatada. Mas também pode-se constatar o inverso 

disso, quando confrontamos com outras situações vividas por outros jovens de 

camadas populares, como nas investigações de Forechi,(2008)   

Em sua pesquisa realizada em 2006 ela propõe um paralelo entre as 

concepções de juventude presentes na imprensa e a percepção que os jovens têm 

da sua própria realidade e da realidade construída nas páginas do jornal. Segundo a 

pesquisadora, há realidades sendo construídas todos os dias pelo jornalismo, nos 

espaços tornados públicos – de verdades parciais e fatos supostamente 

inquestionáveis.  
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Segundo Forechi (2008) o discurso jornalístico, sobre a realidade dos 

jovens das camadas populares envolvidos com fatos violentos, legitima certas 

maneiras de pensar. Além da associação que se faz, quase natural, entre juventude, 

violência e pobreza, há também a descontextualização que o discurso jornalístico 

promove.  

Aponta uma visão de jornalismo em que, os jovens que trazem problemas 

ligados à violência são os pobres moradores de bairros periféricos, enquanto que, 

em se tratando de jovens de classe média, os problemas são outros, pois, não 

representam perigo à sociedade, mas aparecem mais como vítimas da violência. 

Em sua pesquisa observou, como os artigos referentes aos jovens 

ocupavam páginas e descrições diferentes, de acordo com a origem e a classe 

social desses jovens.  

 
 

As mortes e os crimes cometidos por jovens, são narrados pelo 
jornalismo, de forma completamente desligada das histórias de vida 
de quem cometeu ou foi vítima deles. A imprensa não costuma 
perguntar quem são ou de onde vieram os jovens que cometem 
crimes ou são vítimas deles. A exceção ocorre quando um deles 
pertence às classes médias (FORECHI, 2008, online) 
 

 

A pesquisadora aponta o jornalismo como um campo formador, que 

interpenetra o campo da educação criando mundos e verdades. Pois, como 

instância legítima, informa aos cidadãos o que eles devem saber. Neste sentido 

interfere na maneira como a sociedade concebe e representa  a juventude. 

Desta forma, para a autora, a imprensa funciona como uma 

“amplificadora” de preconceitos, modos de ver, de sentir e pensar. Para os jovens a 

realidade deles é bem diferente daquela construída pelos veículos de comunicação, 

no caso, o jornal analisado. “O silêncio dos jovens das classes populares é algo que 

soa natural para quem lê as matérias”. As informações são provenientes 

principalmente da polícia, pelos  boletins de ocorrência. Segundo os jovens, a 

verdade  dos jornais está distante de sua realidade.. “O sentimento de que não 

pertencem àquela realidade da  notícia, os posiciona como o “outro da sociedade”, 

trazendo a eles  o sentimento de não pertencerem à sociedade”.  

É interessante ainda observar que há uma concepção presente entre 

diferentes setores da sociedade que situa o jovem pobre da periferia, como 

autônomos, independentes, donos de seus destinos e destituídos da condição de 
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dependentes do núcleo familiar. E esta visão é de certa forma coincidente com a 

própria visão dos jovens, que também não se veem como jovens, assim como 

também não acreditam na inocência de crianças e jovens que cometem crimes. 

Situações de preconceitos ou falsos conceitos que vão sendo construídos 

servem, muitas vezes, ao ocultamento e distanciamento  da realidade vivida por 

estes jovens, e desconsiderar sua realidade, pode ser uma forma de desconsideram 

também sua identidade. 

Ao confrontarmos a afirmação de Abramo citada anteriormente com os 

dados da pesquisa de Forechi,(2008) poderíamos perguntar quais as possibilidades 

reais de expressões têm estes jovens? Ou, a quem e como podem se pronunciar? 

Há que se reconhecer nesta diversidade de realidades avanços e 

entraves, quando se refere às possibilidades de manifestações dos jovens, 

anunciando que há ainda um longo percurso por conquistas de políticas públicas e 

educacionais que os privilegiem neste sentido. 

Ao deter-se na questão da  mídia e sua influência,  como produtora de 

consensos, percebe-se que  não são raras as vezes que sua interpretação acaba 

por se tornar senso comum.  

Uma ideia que se tornou quase senso comum segundo Bokani e Venturi 

(2005) é a de que os jovens brasileiros deste início de século são conservadores, 

comportamentalmente, passivos e despolitizados. O que, segundo estes autores, 

são interpretações que não se sustentam, por exemplo, quando se tem como 

referência a juventude dos anos de 1970, como engajada na luta política, assumindo 

atitude progressista e contestadora. 

Há, segundo os autores, uma confusão entre a imagem de uma minoria 

mitificada, como progressista ofuscando as evidências históricas da existência de 

uma maioria, à época ainda mais conservadora.  

Não se pode negar a atitude dessa minoria vanguardista, pois ela fez com 

que “os valores que propagavam fossem gradual e parcialmente assimilados, 

modificando o horizonte moral dominante, a ponto de permitir o arrefecimento do 

conflito intergeracional, tal como hoje se observa” (BOKANI; VENTTURI, 2005, 

pg.354).  

Porém, os dados da pesquisa  “Perfil da Juventude Brasileira”, analisados 

por estes autores tem indicado que as escolhas mais relevantes, no que se refere à 

ideologia política dos jovens tem coincidido com as escolhas dos adultos. Desta 
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forma para os autores é mais correto dizer que a juventude reflete as tendências e 

escolhas da maioria e está mais conectada do que alienada no meio em que está 

inserida. Portanto, os jovens não são tão ou mais conservadores do que seus 

contemporâneos adultos, ou pelo menos, não se pode generalizar, pois “é provável 

que hoje haja mais jovens desafiando, modernizando e atualizando seus pais 

(mesmo dentro de casa) mais do que sempre houve” (BOKANI; VENTTURI, 2005, 

p.367).  

Segundo estes autores, parece ser uma norma, que a maioria dos jovens 

comporte e reflitam os valores hegemônicos de sua época. Na verdade a suposta 

alienação e conservadorismo dos jovens são de certa forma característica também 

da própria sociedade brasileira. Mesmo assim os grupos progressistas, tribos e 

minorias vanguardistas de atitudes críticas anti valores hegemônicos e instituições 

vigentes têm servido para tencionar as relações sociais em prol de mudanças no 

status quo. 

Mannheim (1968, p. 72) assegura  que “ a juventude não é progressista 

nem conservadora por índole, mas é uma potencialidade pronta para qualquer nova 

oportunidade, tanto pelo seu espírito de aventura como pelo fato de ainda não estar 

enredada no status quo da ordem social.. Pois, segundo ele, a função específica da 

juventude é a de um agente revitalizante; uma “espécie de reserva latente que só se 

põe em evidência quando essa revitalização for necessária para ajustamento a 

circunstâncias em rápidas mudanças ou completamente novas”.  

Assim, tanto movimentos reacionários como conservadores podem formar 

organizações juvenis. O que significa dizer que tal potencialidade depende em 

grande medida das influências orientadoras e diretoras externas,podendo suprimi-la 

ou mobilizá-la de forma a integrá-la num movimento. 

Spósito (2006), em um de seus artigos sobre a constituição de atores 

jovens observa o aparecimento de novas modalidades de práticas e atores coletivos 

que tem caracterizado o atual momento, marcado, por exemplo, pelo 

enfraquecimento das formas tradicionais de mobilização e aglutinação em torno de 

interesses dos estudantes. Tal fato é reconhecido por muitos, como crise da 

capacidade mobilizadora estudantil. No entanto, é preciso considerar que este tipo 

de análise tem como parâmetro modelos de participação políticas anteriores e tende 

a desconsiderar as novas formas de presença e práticas protagonizadas pelos 

jovens. O que na verdade pode-se ver é uma ampliação e diversificação dos 
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interesses e práticas coletivas ou mesmo novos significados às práticas anteriores. 

As diversas manifestações sociais e culturais também estão presentes como 

produções e práticas coletivas ligadas a musicas, a informação e comunicação, lazer 

e esportes, envolvimento em ações comunitárias, voluntárias ou de solidariedade.  

Para Melucci apud Sposito (2006) os conflitos sociais contemporâneos 

caracterizam-se pelas suas formas múltiplas e seus diversos níveis de intervenção 

no social. Reconhece assim que conquanto o fenômeno de uma ação coletiva não 

desvele  todas as dimensões em suas práticas, em se tratando de atores jovens, 

pressupõe que pode haver uma superposição entre comportamento desviante e 

movimentos sociais. Pois com a generalização das formas de controle se torna mais 

difícil distinguir protesto e marginalidade. Assim, a oposição pode ser caracterizada 

como desvio de comportamento.  

 

Fenômenos como o rap, o funk e a prática da pichação ou grafite, 
algumas vezes podem ser expressões da violência ou da 
delinqüência juvenil e da ausência de movimentos coletivos como, 
também podem, em outras situações, desvelar o seu contrário, ou 
seja, a formação de novos atores coletivos (SPÓSITO, 2006, p.222). 
 

Diante dessa complexidade e diversidade de possibilidades de 

movimentos e trajetórias juvenis, faz-se necessário grande esforço para que, além 

dos estereótipos, possamos perceber os significados de tais dinâmicas que 

concorrem para a constituição, cada vez mais complexa da juventude na 

contemporaneidade. Pois como se pode perceber este tema encerra ainda  grandes 

contradições  entre aquilo que de fato o constitui  e suas representações  difundidas 

socialmente. 
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CAPÍTULO II 

 

A SOCIALIZAÇÃO NO COTIDIANO JUVENIL 

 

Na frequência cotidiana à escola, o jovem leva consigo o conjunto de 
experiências sociais vivenciadas nos mais diferentes tempos e 
espaços, que constituem uma determinada condição juvenil que vai 
influenciar, e muito a experiência escolar e os sentidos atribuídos à 
ela.  

Juarez Dayrell 
 

As ações do indivíduo dão-se em diferentes cenários da vida cotidiana e 

de diversas formas, resultando em manifestações ou expressões carregadas de 

significados. Portanto, quando buscamos identificar os significados que emergem 

das relações juvenis, é necessário que o façamos a partir da análise das várias 

formas de expressão que são manifestas nos contextos de seu cotidiano. Ou como 

propõe Pais (2008), é preciso ”desmascarar” as atuações cotidianas, a partir do que 

revelam e do que ocultam, e assim tentar decifrar seus enigmas. 

Ao propor investigar as relações do jovem com as agências 

socializadoras, hoje, faz-se necessária uma maior aproximação e apropriação 

daquilo que se reconhece como seu universo, seu cotidiano, seus percursos. 

Representações estas, das dinâmicas que nos permitem investigar os significados 

que lhes são atribuídos. 

León, 2009, assinala que o processo de construção de identidade é um 

dos elementos característicos e nucleares do período juvenil, e está associado a 

condicionantes individuais, familiares, sociais, culturais e históricos, desenvolvendo-

se em diversos níveis simultaneamente, e acrescenta: 

 

Nesse processo, distingue-se a preocupação do indivíduo de 
identificar-se num plano pessoal, geracional e social, buscando o 
reconhecimento de si mesmo, observando-se e identificando 
características próprias ( identidade individual)... Além disso, busca-se 
o reconhecimento de si mesmo nos outros... e ainda num coletivo 
maior. (LEÓN, 2009, p.56) 
 

Neste sentido, a construção da identidade juvenil é marcada pelo desejo 

de diferenciar-se e sentir-se único, o que se manifesta de formas diversificadas em 

sua trajetória de socialização nos diversos contextos. Para León (2009), o conceito  
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“juvenil” remete-nos ao processo psicossocial de construção da identidade  

enquanto o conceito de “cotidiano” remete-nos ao contexto de relações e práticas 

sociais nas quais tal processo realiza-se. Devendo assim se incluir a variável vida 

cotidiana, capaz de definir a vivência e experiência do período juvenil. 

Portanto, ao reconhecer as práticas e relações sociais cotidianas como 

determinantes na constituição dos sujeitos, partimos de uma concepção mais ampla 

de sociedade, como possibilidade de uma visão mais apropriada do contexto que se 

insere o jovem e seu cotidiano. É neste transitar entre o micro e o macro contextos, 

entre o individual e o coletivo,  que se busca uma melhor compreensão das relações 

que se estabelecem em diferentes contextos juvenis.  

Se pensarmos, por exemplo, na sociedade atual, em suas desigualdades 

e injustiças sociais, na exclusão, no desemprego, na precariedade das instituições e 

das relações sociais, nas contínuas rupturas; tudo isso compõe um registro social, 

que é de certa forma, apropriado pelo individuo.  

Reconhecidos os aspectos psicológicos, biológicos, sociológicos, 

filosóficos e econômicos que compõem a teia de relações do sujeito social, devemos 

reconhecer também que, os desequilíbrios e desestruturas externa, resultam em 

desarmonias internas. Isto é, refletem na sua relação  com o meio e consigo mesmo, 

uma vez que a subjetividade é dialeticamente construída nesse processo de relação. 

E é neste sentido que se devem empreender análises que nos ajudem 

identificar as atuais  manifestações sociais. Na verdade o que temos visto hoje pode 

sugerir o surgimento de um novo contexto social. Vivemos um momento histórico em 

que os valores construídos, ao longo da história do homem, parecem perder seu 

significado ou ganhar novos significados. Toda a elaboração civilizatória, de certa 

forma, deu-se pela imposição de normas, regras, valores, disciplinas que se 

estruturaram como cultura. E é tudo isso que se vê ruir hoje  

Pais (2003) reconhece que as vidas humanas são confrontadas com 

“condicionalismos sociais” e “campos de possibilidades” rígidos e constrangedores 

em grande parte dos casos. Porém, ao falar sobre os processos sociais que afetam 

os jovens, lembra que estes não podem ser compreendidos de forma unânime, ou 

exclusivamente resultante de determinações sociais e de posições de classe.  

É preciso compreender as lógicas de participação dos diferentes sistemas 

de interações locais que modulam as trajetórias sociais, muitas vezes contrariando a 

“causalidade do provável” lembrando que as trajetórias individuais são imprevistas 
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como a própria vida cotidiana. Na sociologia tem predominado a ideia de buscar os 

diferentes significados e valores dos comportamentos juvenis através da cultura, 

sendo a cultura juvenil vista tanto como internalização de normas, como processo de 

socialização. O autor, porém, propõe uma utilização mais dinâmica do conceito de 

cultura mais voltado ao sentido antropológico, aos modos de vida específicos e 

práticas cotidianas significativas. 

Por isso, Pais (2003, p.70) defende que os jovens sejam estudados a 

partir de seus contextos vivenciais cotidianos, pois é a partir dessas interações que 

eles “constroem formas sociais de compreensão e entendimento que se articula com 

formas específicas de consciência, de pensamento, de percepção e ação”. 

E é dessa percepção que o jovem tem do seu cotidiano, de suas 

experiências que buscamos investigar a interferência não só do contexto familiar e 

escolar em sua formação, mas, também o que estas instituições representam para 

ele. Antes, porém, buscaremos identificar as vivências cotidianas significativas 

apontadas por eles, o que nos permitirá uma visão mais ampliada de seu universo. 

 

2.1 O Grupo de Amigos, Tempo e Espaço de Lazer 

 

Este espaço de socialização juvenil, aqui representado pelo grupo de 

amigos, refere-se a contextos mais informais de socialização que se configuram: no 

uso do tempo livre, no lazer, nas atividades e práticas culturais, suas formas e 

manifestações. Neste sentido, buscam-se aqui outras formas de expressão que 

representem de alguma forma identificações juvenis, considerando que, o tempo 

coletivo é um representativo das manifestações juvenis. Cabe aqui destacar a 

relevância do lazer como aspecto privilegiado para expressões juvenis. Pais (2003, 

p. 159) nesse sentido coloca que “ ... quem não quiser falar de lazer deve calar-se 

se sobre juventude quiser falar. (...) é no domínio do lazer que as culturas juvenis 

adquirem maior visibilidade e expressão.”. 

Pais (2003) ao propor explorar as expressões culturais juvenis no 

cotidiano das relações, busca fazê-lo não apenas como campos simbólicos mas 

também pragmáticos pois segundo ele a vida   cotidiana deve ser entendida como 

uma articulação de campos simbólicos e pragmáticos. 
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Dayrell (2007) chama a atenção para as dimensões do tempo e do 

espaço, e que este se transforma em lugar ou espaço de fluir da vida, do vivido, 

sendo o suporte e a mediação das relações sociais investido de sentidos e memória, 

pois os jovens produzem estruturas de significados ao transformar espaços físicos 

em espaços sociais, lugar de interações afetivas e simbólicas carregado de 

sentidos,ou seja os jovens reinventam o espaço.  

Lembra também que a condição juvenil expressa uma forma própria de 

viver o tempo, cuja predominância é o tempo presente, dimensão que pode ser 

vivida sem maiores incômodos, sobre a qual se é possível concentrar a atenção e  

assume uma natureza sociabilística  enfatizando a aleatoriedade, os sentimentos e a 

experimentação. 

E é no constante “vaivém” presente em todas as dimensões da vida dos 

jovens, na busca de superar a monotonia do cotidiano por meio de aventuras e 

excitações, que eles testam suas potencialidades, improvisam, defrontam-se com os 

próprios limites, enveredam por caminhos de desvios e rupturas e vão se auto 

conhecendo e construindo seus próprios modos de ser jovem. 

Assim é difícil definir modelos de transição para a vida adulta, com 

trajetórias individualizadas e diferenciados  percursos. 

Na diversidade de socializações a que os jovens estão sujeitos, o grupo 

de amigos talvez seja o mais representativo, como afirma Pais (2003, p. 115): 

 

... para a generalidade dos jovens, os amigos de grupo constituem o 
espelho de sua própria identidade, um meio através do qual fixam 
similitudes e diferenças em relação a outros [...] o tempo coletivo de 
que os jovens desfrutam, em grupo, é sentido como um tempo mais 
apropriado que qualquer outro à realização dos seus desejos e 
interesses de marca especificamente mais juvenil. 

 

Juarez Dayrell (2007) reforça que a turma de amigos é uma referência na 

trajetória da juventude: é com quem fazem os programas,”trocam ideias”, buscam 

formas de se afirmar diante do mundo adulto, criando um “eu” e um “nós” distintivos. 

Foi possível ouvir dos próprios jovens como se dá esta relação com seus 

pares e como eles atribuem valores e significados a esta relação. 

Partindo do que significa para eles “ser amigo”, o que aparece mesmo antes da 

questão de afinidades e admiração é a importância que atribuem à sinceridade e à 

necessidade de se poder confiar no outro. Mesmo assim reconhecem que não é tão 

comum este nível de amizade. 
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“...amigo é aquele que a gente pode contar em todos os 

momentos...”(GA-1) 

 

“... na escola só temos amigos de convivência.” (GA-1.) 

 

“...é com o tempo que se conhece e se torna amigo... vamos 

descobrindo afinidades, coisas em comum” ( GA-2). 

 

“... na hora de escolher um amigo a aparência não conta, mas, o 

“conteúdo”, se sabe interagir, conversar, se é legal...”(GA-1). 

 

O fato de estarem sempre em grupos não significa que consideram os 

companheiros como amigos, segundo eles, demanda tempo para se construir 

amizades verdadeiras, reforçam assim valores como sinceridade, companheirismo  e 

confiança.  

Os assuntos e as conversas poderiam se caracterizar pela diversidade, 

embora costumem admitir que a preponderância seja comentar sobre os 

comportamentos dos outros, “as fofocas”. Há um certo fascínio pelas histórias, reais 

ou fictícias, ou tudo que seja novidade, divertido, ou interessante. Há ainda uma 

tendência em transformar o que é corriqueiro em original, como se dessem  sempre 

uma nova roupagem,uma nova forma àquilo que é trivial.  
 

“...conversamos sobre tudo, mas a maioria é sobre namoro,quem 

ficou com quem...” (GA-2) 

 

“...começa falando o que aconteceu na escola,tudo...,dos outros, das 

aulas,dos professores...” (GA-2) 

 

“...um assunto puxa outro,às vezes estamos falando alguma coisa e 

perguntamos por que chegamos a este assunto e não sabemos.” 

(GA-2). 

 

“...na maioria os assuntos são namoro,fofocas,roupas e 

intrigas...”(GA-1) 

 

 “...futebol,meninas...”(GA-1) 
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“...nada que gera polêmica,religião,política”(GA-1) 

 

Os amigos tendem a exercer grande influência sobre as atitudes, 

comportamentos e opiniões dos jovens. Pelo menos é o que sugerem suas falas em 

diversos momentos. 

 

“... é muito mais fácil conversar coisas mais íntimas com os amigos, 

pois eles não te recriminam...”(GA-1) 

 

“... às vezes o que minha mãe fala eu não levo muito a sério, mas se 

uma amiga falar a mesma coisa, aí eu aceito, parece que é porque a 

amiga vive as mesmas experiências e entende melhor a 

gente...”(GA-1) 

 

“... eu acho que é porque os pais querem impor e o jovem sempre 

quer ter razão...”(GA-1) 

 

“... não é que eu não confie na minha mãe, mas é que com ela eu 

posso ser repreendida e com os amigos não.” (GA-1) 

 

Neste sentido é possível considerar que o grupo de amigos exerce um 

papel importante nas experimentações, elaborações e construções de valores e 

conceitos que estão em processo de formação pelos jovens. Como se eles 

estivessem testando com seus pares a construção de sua autonomia, buscando 

aprovação, comparando experiências. 

A identificação ou caracterização de diferentes grupos é muito comum 

entre os jovens. Segundo eles, os grupos são formados de acordo com as 

afinidades ou características com as quais se identificam. Admitem que sempre há 

certa rivalidade entre os grupos que parecem buscar delimitar seu espaço por meio 

da diferenciação,e observam em relação a outros grupos: 

 

“... há um tipo de rivalidade entre os grupos que ouvem músicas 

diferentes, se vestem de modo diferente como os emo, os 

rapper,etc.”(GA-1) 
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Há uma diversidade de “tribos” identificadas pelos jovens, e na escola há 

uma representatividade de alguns destes grupos: 

 

-“ ... tem o grupo dos jogadores que só falam em jogo tudo é jogo, 

gostam de esporte...” (GA-1) 

 

-“ ... tem os emo, os do hip hop...” (GA-1) 

 

-“... tem também o grupo das patricinhas, garotas antipáticas e 

frescas...” (GA-1) 

 

-“... as piriguetes, são as meninas fáceis, que ficam com todo mundo, 

não são bem vistas, os rapazes não gostam pra namorar, só pra 

curtir...” (GA-1) 

 

Reconhecem que mesmo entre os amigos do mesmo grupo são muito 

comuns as brigas, na maior parte, por questões de ciúmes e disputas. Dizem da 

dificuldade de se aproximarem dos outros grupos e o maior temor nesse caso é o de 

serem rejeitados segundo eles: “ficar falando sozinho”, pois não sabem qual será a 

reação do outro. 

 

-“ o nosso grupo é só de gente boa...mas rola brigas e intrigas de vez 

em quando, na maioria por ciúmes...” (GA-2) 

 

-“ ...se for gente boa é bem vindo no nosso grupo,mas é difícil chegar 

e ir se entrosando em outros grupos ,não é simples chegar e puxar 

papo... vai que eles te deixam falando sozinho...”(GA-2) 

 

Conquanto haja uma tendência a diferenciação e singularização, há 

também padrões de grupo com determinados estilos, aparências códigos, quase 

uma marca própria. Admitem que, não é fácil ser diferente ou romper com os 

padrões já aceitos e reconhecidos: 

 

-“... as críticas sempre existem, as pessoas gostam de falar das 

aparências dos outros.” (GA-2) 
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-“ ... alguns não ligam para o que os outros falam” (para a opinião 

dos outros)” (GA-2)) 

 

-“... os bem vestidos chamam a atenção... mal arrumados são 

discriminados... arrumadinhas demais na escola também é paia, 

parece que estão indo pra festa...” (GA-1) 

 

“... os amigos ajudam a nos aceitar como somos, é mais fácil aceitar 

os próprios defeitos quando nos sentimos seguros e aceitos no 

grupo.” (GA-1) 

 

É possível reconhecer o valor simbólico implícito na questão da 

aparência, e através dos depoimentos é reforçada a ideia  de ser também esta  uma 

forma de comunicação mesmo que inconsciente dos jovens. Como afirma Pais: 

 

Com o vestuário, os jovens pretendem afirmar um estilo de vida... 
meio de afirmação e de diferenciação de status... os estilos de vida 
juvenis apresentam-se como um fenômeno de comunicação que 
envolvem formas concretas de produção de estilo (o vestuário, mas 
também os penteados, os modos as linguagens os objetos, os 
hábitos os lazeres,a educação, etc.) Hábitos, posturas, vestimentas e 
gestos combinam-se, de maneira intencional, numa lógica de 
significação (PAIS, 2003, p.122). 

 

Outra possibilidade cada vez mais explorada de interação com os amigos 

se dá hoje via internet. Todos os jovens que participaram da pesquisa dizem que 

este é um meio bastante comum entre eles, não só para manter contatos com os 

amigos, mas, para fazer novos amigos. Na preferência entre estar pessoalmente 

com os amigos ou via internet, a maioria diz preferir estar pessoalmente, mas 

admitem que, muitas vezes, preferem a relação pela rede: 

 

 “... pessoalmente você não chega numa pessoa que você nunca viu 

e começa conversar, na internet sim. Os assuntos vão surgindo, às 

vezes são pessoas do mesmo estilo...”(GA-2) 

 

“... a internet é um paralelo, é mais fácil, nem sempre a gente pode 

sair e ir lá na casa da amiga pra conversar, de casa mesmo você já 

fala com todo mundo.” (GA-2) 
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Estes depoimentos sugerem que a insegurança e a timidez é bastante 

frequente mesmo entre os aparentemente mais extrovertidos. E, em se tratando de 

travar amizades ou fazer um primeiro contato face a face, é sempre um risco, é 

sempre difícil e se puderem, preferem evitar ou estão cada vez menos dispostos a 

enfrentar. 

 

“... a internet facilita o contato,o fato de você não estar vendo a 

pessoa te deixa mais à vontade.” (GA-1) 

 

“...nos encontramos, mas como ele não teve coragem de chegar em 

mim,procurou saber quem eu era e me adicionou no msn,então 

conversamos pela primeira vez...” (GA-2) 

 

Outro aspecto a ressaltar é a superficialidade e transitoriedade das 

relações de amizade virtual, que podem ser facilmente deletadas. 

 

“Muitas vezes conhecemos, nos tornamos amigos, brigamos, 

terminamos a amizade sem nunca ter visto pessoalmente a pessoa” 

(GA-2) 

 

As relações virtuais abrem um campo fértil para a exploração do 

imaginário, talvez por isso se projete no outro desconhecido, aquilo que se idealiza, 

e quando uma informação não condiz com a imagem construída, há a decepção e 

então desmorona,dilui aquela imagem e rompe-se a “amizade”. 

 

“... é quase um amigo imaginário, a gente vai construindo a imagem 

dele e vai acreditando no que ele diz.” (GA-2) 

 

“... às vezes contamos a vida pro outro, pois não o conhecemos 

pessoalmente, então fica mais fácil, mas não se pode confiar 

plenamente, quando percebemos mentiras ou arrogâncias, cortamos 

a amizade.”(GA-1) 

 

É importante, porém ressaltar que, em se tratando da relação com as 

novas tecnologias, Peccenini (2007) chama a atenção para pesquisas que apontam 

para uma relação menos linear e unívoca do que se costuma pensar.Ou seja, a ideia 
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de que para o jovem é sempre mais fácil recorrer à tecnologia e utilizá-la como canal 

de socialização.  

Conquanto os jovens encontrem-se em condições mais favoráveis  em 

relação à população adulta, graças à menor resistência cultural, o maior nível de 

escolarização e maior tendência ou predisposição ao uso das novas tecnologias, 

algumas pesquisas, como Giovani e media delCensis (2003), (disponibile sul sito 

www.censis.it ) mostram também que grande parte da população jovem tem uma 

relação de conflito com as transformações trazidas pelas novas tecnologias 

Pois, mesmo considerando, que grande parte dos jovens sente o 

computador e Internet “próximos” há, por outro lado, uma parcela significativa da 

população jovem que sente estes instrumentos “distantes” do seu cotidiano.  

Há ainda opiniões diferentes quando se afirma que os jovens sejam  

vorazes consumidores midiáticos, o que  leva a pensar que seu uso acontece de 

forma  totalmente passiva. Esta percepção, no entanto pode ser colocada em 

discussão, pois algumas teorias trazem a hipótese de que este uso acontece 

geralmente com um papel mais ativo da parte do usuário, do que se costuma 

pensar. 

 

2.2 O Namoro e o tempo livre 

 

Talvez o assunto mais recorrente entre os jovens refira-se aos 

relacionamentos; os namoros, as paqueras, as conquistas, o amor, as paixões. Ao 

mesmo tempo em que sonham em encontrar o par ideal, deixam transparecer 

sentimento de medo e insegurança quando se trata de envolver-se. 

 

“... namoro sério hoje é coisa rara, ninguém quer se 

comprometer.”(GA-1) 

 

“... acho que todo mundo tem medo... acho que falta respeito, 

confiança.”(GA-1) 

 

O que se nota a partir dos depoimentos é que se formou uma prática, de 

relacionamentos rápidos, transitórios, experimentais sem pretensões de 

compromisso.  
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“... ninguém quer se prender a alguém, esse negócio de ser cobrado, 

ter que dar satisfação, ser vigiado... não dá...”(GA-2) 

 

Neste caso é possível notar expectativas diferentes entre meninos e 

meninas. Há uma tendência das mulheres valorizarem e desejarem o compromisso, 

ter um namorado representa certo status no grupo e é uma forma de sentirem-se 

valorizadas e reconhecidas. Já para o rapaz compromisso representa cobranças, 

restrições e limitações. 

 

‘... muitas meninas, talvez todas, quando “ficam” é porque no fundo 

tem esperança de virar namoro depois...”(GA-2) 

 

“... mas muitos ficam pra curtir mesmo.”(GA-2) 

 

“... acho que há muita empolgação, namoro sem paixão...”(GA-2) 

 

“... casar virgem? Não é comum, virgindade é um valor perdido, mas 

vai de cada um...”(GA-1) 

 

“... acontece da gente ficar com uma menina só por causa da 

pressão do grupo...”(GA-2) 

 

“... entre os homens rola competição de quem “pega” mais 

menina(GA-2). 

 

Identifica-se uma diferença no que se refere às possibilidades “permitidas” 

aos meninos e às meninas. 

É reconhecido pelos jovens, que se estabeleceu socialmente uma 

tendência à valorização do homem que conquista maior número de mulheres, sendo 

este um símbolo de poder, status e virilidade. Ao passo que são discriminadas as 

mulheres que experimentam vários relacionamentos. Os próprios jovens usam de 

termos pejorativos ao se referirem a elas. 

 

“... as meninas pegadoras não são bem vistas, os meninos são, ser 

garanhão é mais aceitável... a sociedade é que estabeleceu essa 

diferença...”(GA-1) 
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Embora não admitido explicitamente por nenhum dos entrevistados, o 

desejo do encontro com o seu par ideal aparece subentendido como um desejo 

característico na juventude, que representaria o  namoro em si. Porém, o 

relacionamento mais estável aparece como algo distante, difícil, quase utópico frente 

ao enfraquecimento dos laços nos moldes das relações  que hoje se estabelecem. 

 

“... namoro sério hoje é coisa rara, ninguém quer se 

comprometer.”(GA-1) 

 

Aparentemente, há alguns hábitos que são comuns à maioria dos grupos 

juvenis; as saídas e encontros, as rotinas o não fazer nada juntos, as atividades 

improvisadas, a fruição. As saídas de fins de semana, embora na sua maioria 

também siga certa rotina, marca uma ruptura com o cotidiano da semana e ganha 

sempre um tom festivo  e de novidade. A saída em grupo ou o tempo coletivo, ganha 

importância na medida em que permite exteriorizar as potencialidades e 

possibilidades  de gerir com certa autonomia o tempo onde os adultos estão espacial 

e simbolicamente afastados.  

 

...os espaços e tempos de lazer aparecem, de certo modo, 

sobrevalorizados pelos jovens porque reconhecem aí desfrutar uma 

certa autonomia, em contraste com outros domínios (família, escola, 

trabalho) onde é predominante a autoridade adulta” (PAIS, 2003, 

p.135). 

 

No dia a dia dos jovens entrevistados há  certa rotina quase comum a 

todos: acordar cedo, ir à escola, dormir, estudar, ficar na internet, assistir TV, ajudar 

no serviço de casa, namorar ou jogar bola. Os lazeres de fins de semana  

restringem-se a sair para comer, ir ao shopping, às vezes ir ao cinema, ir às  festas 

esporádicas, alguns saem regularmente para as baladas e shows. Dentre as 

preferências no uso do tempo livre: 

 

“... dormir, comer e ficar com os amigos...”(GA-1) 
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“... a gente fica de papo com os amigos na porta de casa, ou na casa 

de alguém.”(GA-1) 

“... ir pro shopping, pra festas,quando tem,... festas na escola.”(GA-1) 

 

Como expresso por Pais (2003),quase todos os jovens gostam de estar 

com os amigos,divertirem ou “matar o tempo”: 

 

“Não fazer nada”, representa, aliás, uma das principais actividades 

características das culturas juvenis. Por seu lado, falar, conversar, 

estar (por estar) com os amigos representam dos mais frequentes 

modos de “não fazer nada” (p.131). 

 

Outro aspecto interessante é observado aqui e apontado por Pais (2003) 

quando diz que os espaços apropriados pelos jovens funcionam como suporte 

identitário e que, muitas vezes, a ausência de equipamentos de lazer os leva a criá-

los: “... os jovens não deixam de localmente inventar formas específicas de diversão, 

reagindo criativamente às características sociais do habitat em que vivem” (p.227). 

 

2.3 A Religião 

 

A religião, também como manifestação de práticas sociais e culturais, 

incide de forma significativa entre os jovens, como mais uma peça desse 

diversificado mosaico que compõe a constituição juvenil. 

Segundo dados extraídos da pesquisa “perfil da juventude brasileira”, 

Brenner,Dayrell e Carrano (2005), lembram que o tempo livre, também é momento 

de construção de relações sociais, envolvendo inclusive o estabelecimento de 

vínculos sociais, afetivos e espirituais mais ou menos desinteressados. Alertam 

inclusive para a possibilidade da busca da religião, como ocupação do tempo livre, 

ser atribuída à precariedade material, à falta de infra-estrutura de cultura, lazer e 

entretenimento, em especial para os jovens de baixa renda, não querendo com isso 

desconsiderar as necessidades espirituais percebidas pelos sujeitos.  

Para Novaes (2005) na emergência de um mundo religioso plural cresce a 

possibilidade de rearranjos provisórios entre crenças e ritos sem fidelidades 

institucionais, por outro lado as instituições religiosas continuam produzindo espaços 
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para jovens como lugares de agregação social, identidades e formação de grupos. A 

linguagem religiosa é também presente em determinadas expressões culturais 

juvenis como se observa, por exemplo, a categoria hip-hop  gospel falando de Cristo 

e citando versículos bíblicos. O que nos leva a considerar que a religião faz 

diferença para a vida social contemporânea. 

Também em relação aos jovens que participaram desta pesquisa, foi 

possível colher informações surpreendentes. 

Ao serem questionados sobre o que eles consideram o mais importante na 

vida, Deus e a fé aparecem em primeiro lugar para grande parte deles, porém, com 

poucas exceções, esta fé não está diretamente associada à necessidade de se ter 

uma religião. Alguns mesmo achando que é importante frequentar uma igreja, não o 

fazem. 

 

- “Religião ajuda na formação do caráter e da vivência..”.(GA-2) 

 

- “É preciso acreditar em Deus e não seguir uma religião.”(GA-2) 

 

- “Crer faz você mudar de vida, não garante que você vai agir 

corretamente... quando se crê você tenta fazer o que é certo.”(GA-2) 

 

- “Deus nos deu a vida, ... crer traz esperança.”(GA-2) 

 

- “Deus ajuda nas escolhas, o ser humano pode errar e pedir 

perdão.”(GA-2) 

 

Pode-se dizer que a maior parte não frequenta assiduamente igrejas, 

critica o fanatismo, os exageros e as muitas regras. Segundo eles para “chegar-se a 

Deus” não precisa ter uma religião, depende de cada um. Alguns mencionam que o 

ir ou não à igreja pode estar ligado à pressão da família. 

 

-“... ir à igreja é bom, independente de qual seja a igreja, pois as 

pessoas estão com pensamentos positivos, é bom se relacionar 

ali...”(GA-1) 

 

- “Eu não vou, mas acho que é importante ir...” (GA-1) 
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- “Hoje as pessoas confundem igreja com clube, vão mais para fazer 

um social. A pessoa tem que ir não só pela socialização, mas 

também para preencher algo mais íntimo.”(GA-1) 

 

- “Muitas religiões pregam irmandade, igualdade, mas na verdade se 

contradizem, não agem assim.”(GA-2) 

 

É interessante observar que, conquanto o Brasil seja considerado um país 

católico e de grandes manifestações religiosas, o que os dados permitem evidenciar 

é que há uma religiosidade decorrente da influência da família enquanto agência 

socializadora, entretanto, isso não se revela enquanto prática religiosa. Há,  

portanto, uma assimilação de valores desacompanhada de atitudes correspondente. 

Os jovens dizem acreditar em Deus, reconhecendo esta fé como imprescindível 

valor, mas admitem não frequentarem ou participarem regularmente de nenhuma 

igreja,e quando o fazem, suas escolhas parecem ter um caráter mais pessoal.7   

Segundo os  jovens, não é comum frequentar uma igreja ou professar 

uma fé se isto não fizer  certo sentido para ele.  

. 

2.4 A privacidade 

 

A maioria cita as mesmas atividades para seu tempo em casa. Ajudam 

nos afazeres domésticos, dormem, assistem TV, ouvem música, ficam na internet e 

estudam. O quarto é para muitos um mundo à parte, seu espaço, para onde, às 

vezes, fogem dos conflitos familiares. 

Ao perguntar o que gostam de assistir na televisão, o que mais aparece é 

o programa “malhação”, pois segundo eles retratam situações específicas da 

juventude, é o programa com o qual se identificam. Ao serem questionados sobre a 

influência da televisão nos comportamentos dos jovens, eles admitem que a TV dita 

normas de comportamentos, até de expressões, linguagens e vestuários. Mas é 

                                                           
7
 O tema da religião para a juventude, aqui mencionado, merece explicações mais aprofundadas, pois 

escondem algumas contradições, como foi possível evidenciar nesta pesquisa. Em entrevista com jovens 

italianos o tema religião  foi o único  em que as opiniões destes jovens divergiram em relação aos  jovens 

brasileiros. Mesmo a Itália reconhecida como berço do catolicismo, os jovens se dizem ateus e são avessos à 

qualquer forma de religiosidade. 
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interessante, pois ao apontar tal influência não admitem que eles próprios sofram 

esta influência, como se o fato de reconhecê-la os isentasse dela. 

 

“...muito é copiado da televisão, os comportamentos...só que eu não 

me deixo influenciar por isso.”(GA-2) 

 

Outro programa que atrai a atenção dos jovens é o Big Brother, pois 

segundo eles há um grande interesse pela vida dos outros: 

 

“... é sempre interessante saber da vida dos outros, igual ler revista 

de fofocas...”(GA-1) 

 

O autor Gilles Lipovetsky identifica na sociedade atual uma tendência que 

dissolve as antigas fronteiras entre o espaço privado e o público, apontando para 

esse “novo tipo de consumo”: 

 

Éramos consumidores de objetos, de viagens de informações; eis 
que somos, ainda por cima, superconsumidores de intimidade... 
acrescentam-se, daí em diante, os shows do eu, os zooms sobre a 
intimidade num tempo em que os hiperconsumidores querem menos 
admirar figuras ideais do que sentir emoções  com espetáculo de 
seres “próximos” cuja experiência vivida os afeta mais diretamente. 
Depois do sensasionalismo das noticias e dos furos da vida política, 
nossa época é magnetizada pelo exibicionismo da intimidade do 
homem comum.(LIPOVETSKY, 2008, p.306-307) 

 

A música também aparece como uma marca, pois está sempre presente 

como pano de fundo em todos os percursos, em todos os momentos exercendo 

“diversas funções”. Pais (2003) inclusive ao denominar os signos juvenis geracionais 

como aqueles que são comuns ao coletivo dos jovens, admite que a música poderia 

ser considerada um signo juvenil geracional, uma vez que no seu conjunto, os 

jovens reconhecem se envolverem muito mais com música do que as gerações mais 

velhas.  

 

A própria atracção por diferentes tipos de música deriva, 
provavelmente, do facto de os jovens seleccionarem esses tipos 
musicais em função de determinados aspectos das suas vidas, a 
nível real ou fantasiado. (PAIS, 2003, p.128)  

 

Esta observação de Pais reflete uma tendência muito comum, 

característica de todos os jovens aqui pesquisados, que é um gosto musical, que 
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poderíamos chamar de eclético. A grande maioria diz ouvir os mais variados estilos 

musicais, selecionados de acordo com os lugares, as companhias, os ambientes e o 

estado de espírito. 

 

“... a gente ouve música quando tá triste,quando tá alegre, quando tá 

apaixonado...”(GA-2) 

 

“... ouvir música me ajuda distrair quando tenho que arrumar a casa, 

lavar vasilhas...”(GA-2) 

 

“... a gente praticamente ouve de tudo, depende do lugar e da hora, 

funk,sertaneja,músicas antigas,hip hop, enfim tudo...”(GA-1) 

  

2.5 A sociedade representada 

 

Há um sentimento de que o mundo hoje parece pior que aquele que 

viveram seus pais, ou pelo menos uma tendência de se ressaltar os aspectos 

negativos.  

É relevante também acrescentar como os jovens de uma forma geral, 

enxergam e interpretam a sociedade, seus conflitos, o que temem e esperam para o 

futuro.  

Prevalece um discurso controvertido mas  predominando o pessimismo , 

sendo uma marca recorrente nas falas destes jovens ao serem indagados sobre a 

sociedade hoje. Segundo eles, esta é uma sociedade marcada pela falta de amor ao 

próximo, falta de sensibilidade das pessoas, individualismo, desigualdade, 

preconceito, apego ao dinheiro e muita competição.  

Reclamam falta de oportunidades de emprego para os jovens. Creem que 

os principais problemas da sociedade hoje são a violência e cita outros tipos de 

violência mais sutis, como pressão psicológica; a corrupção, inclusive dos policiais e 

a questão das drogas que aparece  como causa e  como consequência da violência. 

Atribuem à educação o papel de resolver o problema das drogas e a falta de apoio 

familiar como uma das principais causas que levam os jovens a buscar as drogas. 

 

- “É fuga da realidade, pra desafiar a família ou para fugir dos 

problemas relativos à pobreza.” (GA-2) 
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-“ A natureza do jovem é desafiar, enfrentar, se é proibido, aí querem 

experimentar. Para largar as drogas é preciso apoio.”(GA-2) 

 

-“ Droga é igual a violência, tá em todo lugar, geralmente é influência 

de amigos...”(GA-1) 

 

Quando se pergunta o que poderia ser feito para melhorar a situação ou 

quais seriam as soluções para os problemas citados, os sentimentos parecem se 

misturar entre pessimismo e otimismo. 

 

- “Acho quase impossível, a grande maioria não quer nada com 

nada...”(GA-1) 

 

- “Investir nas crianças, muitas delas estão envolvidas com drogas e 

armas...a sociedade atual é irreversível...” (GA-1) 

 

- “Investir nos jovens, em lazer, esporte, educação, os problemas 

acontecem devido ao tempo ocioso e às más influências, ocupar o 

tempo com coisas proveitosas.” (GA-1) 

 

Quais são os medos desses jovens e o que pensam em relação ao 

futuro? O Que  apareceu com maior incidência se resume nas seguintes ideias: 

 

- “ Medo de olhar para trás e ver que não conseguiu realizar as 

coisas.” (GA-2) 

 

- “ Medo da morte, medo de ser adulto, das responsabilidades...” 

(GA-2) 

 

- “Medo de não passar no vestibular, não arrumar emprego...” (GA-2) 

 

- “Medo do alistamento, pelo serviço pesado, não remunerado, e a 

perda de tempo, deveria ser opcional e não por obrigação.” (GA-1, 

meninos) 
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- “Medo de maus tratos... “ (GA-1,meninas) 

 

- “Medo dos imprevistos que podem acontecer..., a procura do 

trabalho...” (GA-1) 

 

- “Não, eu não penso no futuro..”(GA-1) 
 

- “Medo de ficar, velha, beata, não realizar os sonhos, fazer escolhas 

erradas.” (GA-1) 

 

No que se refere às projeções futuras, houve quase uma voz comum 

entre todos os grupos, apontando para três coisas que se resumiriam em: ter um 

emprego, uma casa e constituir uma família. 

Ao apresentarmos aqui algumas formas de socializações vividas e expressas 

por estes jovens, intentamos contribuir para a tessitura desta rede de significados 

que se constitui por meio de suas “construções”, e que nos servirá de suporte no 

entrelaçar da família e da escola também significadas pelos jovens 

Considerando que, há aspectos que só se revelam quando olhados por 

dentro, isto é, pelas experiências dos jovens, e expressos por eles mesmos, o que 

de certa forma se constitui numa “ cultura juvenil”, se considerarmos a definição de 

(Geerttz apud Pais, 2003, p. 123) que aponta cultura como: 
 

um conjunto de “ teias de significação”( webs of significance ) que os 
próprios indivíduos tecem e em que se encontram entrelaçados. Para 
Geertz, as culturas aparecem deste modo, como sistemas 
simbólicos, entendendo-se aqui por símbolo, qualquer objecto, acto 
acontecimento, qualidade ou relação que serve como veículo de uma 
concepção- sendo a concepção o significado do símbolo. 

 

Pais ao propor um discurso ambivalente, sugere que são várias as 

manifestações que apontam para sinais inequívocos do caráter geracional, como: 

formas de expressões musicais, a importância atribuída a convivialidade, o uso de 

drogas, entre outros. Estes “signos juvenis endogeracionais” legitimam a 

consideração da juventude como um todo, não querendo dizer com isto que se deva 

abandonar os critérios, instrumentos de tese e recursos próprios da sociologia da 

estratificação e das classes e nem tão pouco tomá-los como absolutos ou 

exclusivos, Isto é: 
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...sob a aparente unidade da juventude (quando esta aparece 
referida a uma fase de vida) é possível encontrar uma diversidade de 
situações sociais que tornam heterogênea a experiência de ser 
jovem (PAIS, 2003, p.226). 
 
 

Tanto ao se referir às pesquisas de Pais, quanto ao que se observa a partir 

das descrições e observações dos jovens da pesquisa que aqui se apresenta, é 

possível notar que as práticas juvenis reforçam tanto singularidades como 

dependências, ou seja, inscrevem-se em trajetórias tanto individuais como sociais. 

Poderíamos, por assim dizer, que os jovens produzem suas sociabilidades à sua 

maneira; ora  como forma de resistência, ora de forma mais   conservadora. Desta 

maneira o autor opõe-se à ideia de culturas juvenis como anômicas, isto é 

desprovidas de normas. 

 

Nas práticas quotidianas, os jovens produzem as suas próprias 
normas, embora como se verificou, a unidade do substantivo 
“juventude” recubra uma pluralidade de substancias e,desde logo, 
uma diversidade de situações juvenis (Pais, 2003, p.232). 

 

Assim, possibilitar ao jovem se expressar é, portanto, uma forma de 

admitir que possa revelar-se aí também, uma cultura juvenil não explícita, que se 

constitui no interior das instituições e das relações e que se manifesta a partir destas 

“escavações subterrâneas.”, não desconsiderando as diversidades, mas buscando 

no entrelaçar das mesmas um conjunto significativo. 
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CAPÍTULO III 

 

FAMÍLIA, REFERÊNCIA PRIMEIRA 

 

Ao investigar o jovem aluno em sua relação com a escola pública, é 

imprescindível que se inclua também seu contexto familiar por entender que as 

relações estabelecidas no contexto escolar estão fortemente marcadas pelas 

relações que se estabelecem na família. Fazendo-se  necessário assim, considerar 

uma interdependência  entre estas instituições. 

Para tanto trilhamos com alguns autores este caminho investigativo 

buscando pistas que nos permitisse identificar, desvendar e analisar aquilo que é 

expresso de diversas formas pelos atores juvenis por meio de suas falas e 

depoimentos 

Um possível ponto de partida deve passar pela desconstrução de alguns 

conceitos ou preconceitos que turvam ou comprometem uma visão mais apropriada 

da realidade que se quer investigar. 

Pais (2008, p. 08) propõe que devemos desconstruir, por exemplo, o 

conceito de juventude, pois: 

 

quando falamos de juventude estamos profunda e 
comprometedoramente emaranhados numa complexa teia de 
representações sociais que se vão construindo e modificando no 
decurso do tempo e das circunstâncias históricas....Muitas máscaras 
nominais sob as quais se ocultam as representações da juventude 
são fabricações do senso comum...resultando em realidades 
estereotipadas ou mitificadas. 

 

O autor alerta para o risco de se confundir a realidade com as 

representações que lhe dão forma ou que dela emanam.  

Nosso percurso de investigação, que pretende identificar as relações 

estabelecidas e os significados atribuídos pelos jovens à escola, inicia-se 

necessariamente pela família, referência primeira que permanece presente e atuante 

interferindo nas demais  relações  estabelecidas.  

As complexas transformações sociais, políticas e econômicas que 

vivenciamos atualmente refletem de forma contundente também nas configurações 

das famílias. Rizzini (2001) enumera algumas tendências globais recentes, refletindo 
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no âmbito da família e afirma que essas transformações têm seu impacto direto na 

vida das crianças. Destaca assim, que: 

As famílias tendem a ser menores, hoje e a mobilidade tende a ser maior, 

destacando-se o fluxo migratório  na busca por melhores oportunidades de trabalho, 

o que muitas vezes, separam os membros da família. Este sentimento de se estar 

deslocado gera impacto na vida das crianças, além de viverem em ambientes de 

hostilidade e preconceitos relacionados a elementos culturais sociais e étnicos. 

Outra tendência é a diminuição de mobilidade e a tendência de 

confinarem em espaços cada vez mais restritos para as crianças e adolescentes, por 

causa dos perigos da violência nas ruas.  

E ainda, com um número maior de membros da família trabalhando nota-

se que passam menos tempo juntos, tendo como consequência o distanciamento da 

família e em relação às crianças, estas  recebem menos atenção dos adultos e mais 

influência do grupo de amigos em suas vidas. 

As famílias tendem também, a ser menos estáveis com uma maior 

frequência de divórcios e diversos tipos de  novas uniões, estando as crianças 

sujeitas ao convívio com outras redes familiares. Nota-se também uma menor 

interdependência material entre as gerações. As famílias caracterizam-se mais por 

unidades individualizadas e nucleares, separadas de outros membros da família e 

de outras gerações, enfraquecendo o sistema de apoio. 

A diversidade é outra característica desta sociedade, havendo uma maior 

tolerância com famílias lideradas só por um dos genitores por pais homossexuais e 

pelos avós. As famílias lideradas por mulheres estão em crescimento, havendo 

mudanças ou deslocamento dos papéis que antes eram bem definidos. 

Outros aspectos relacionados às mudanças na dinâmica familiar que a 

autora apresenta é que os pais tendem a ser mais permissivos, e se queixam da 

dificuldade em lidar com questões de disciplina, limites e autoridade com seus filhos.  

Estes são alguns fatores que têm afetado a vida familiar e de certa forma 

contribuído para algumas rupturas, desequilíbrios e para novas configurações de 

família na atualidade, de uma forma mais global. 

Fatores como estes devem ser considerados quando se busca  

compreender a família também em sua singularidade. Pois há que se reconhecer 

que são  distintas as formas e estilos  de funcionamento, suas composições e as 

formas de relações estabelecidas em cada família, não havendo, portanto, um 
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padrão único de família, pelo contrário, apresentam-se em uma multiplicidade de 

formas, porém, com interferências externas.  

Poderíamos dizer baseado em Monteiro e Cardoso (2001) que as novas 

configurações de família são determinadas pelo modelo de relações sociais 

estabelecido no mercado consumidor, destacando aqui a superficialidade das 

relações, que reduz o sujeito à condição de coisa, transparecendo no campo afetivo 

e familiar.  

 

A família é este espaço sui generis de reprodução das formas 
ideológicas mais amplas, que repercutem em suas relações internas, 
nas quais, além do autoritarismo, também comparecem de forma 
sobrepujante valores de mercado, próprios de uma sociedade 
globalizada. (MONTEIRO; CARDOSO, 2001, p.108) 
 

Estes autores apresentam a partir de suas pesquisas, que na 

configuração das famílias, o homem  destaca-se como referência de poder e a 

parentela como retaguarda, porém, aparecem a igreja e os meios de comunicação, 

sobretudo a televisão como orientadores da educação,\ criação dos filhos. Indicando 

certo enfraquecimento da estrutura familiar, que acaba funcionando mais como 

mediadora desse poder difuso da religião, dos meios de comunicação e dos 

discursos científicos. 

Neste sentido, a família fragiliza-se em termos de vínculos afetivos, de 

diálogos entre seus membros, fazendo-se  ouvir mais o apelo do mercado de 

consumo de bens materiais ou culturais,  onde também as pessoas são tratadas 

como coisas. A televisão, não unicamente, mas de forma especial, tende a tornar-se 

espelho para a educação familiar, podendo produzir efeitos nocivos para a formação 

psíquica, emocional e ética especialmente  para as crianças. 

Assim os autores concluem que a família tem se manifestado sem 

referências na atribuição que lhe cabe, de cuidar e educar os filhos.  Diante da 

complexidade da vida moderna, sofrem influências e recebem interferências a 

respeito da educação das crianças, apresentando assim um modelo de educação 

pouco marcado pela construção da autonomia e independência de seus filhos. 

Não há dúvida que tais fatores irão contribuir para uma ressignificação 

não só do papel da família, mas das relações que se estabelecem em seu interior e 

seus efeitos subjetivos. A subjetividade está hoje muito mais marcada por 

identificações imaginárias do que referenciadas pela família. Pois numa sociedade 
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marcada pelas exigências do mercado e do capital, onde preponderam o 

consumismo, o narcisismo e o individualismo, o sujeito passa a se reconhecer e aos 

outros tendo como referência não mais a essência ou o “ser”, mas a aparência e o 

“ter”. 

Ainda assim, e apesar das transformações por que passou e vem 

passando a família, atualmente de forma rápida e intensa, ela ainda permanece 

como instituição base para a formação e desenvolvimento físico, mental, social e 

moral em especial na infância. Portanto, ao pensar em educação, ou políticas 

públicas direcionadas às crianças e adolescentes, não se pode prescindir de 

considerar a família. 

 

3.1 A família e a escola 

 

Investigar os sentidos que os jovens atribuem à escola, requer também 

uma investigação dos sentidos que a própria família atribui à escola e à 

escolarização em si. Uma vez que a escola representa uma apropriação cultural 

diversa daquela apropriada na família, possibilitando uma mobilidade social e 

cultural. E este percurso representará, muitas vezes, para o aluno também um  

distanciamento de suas origens.   

 

O confronto de classe vivido na escola desencadeia  rupturas. A 
escola passa a ser um lugar de confrontações difíceis, de vivências 
penosas de opróbrio e de crise de identidade, por causa da 
inferiorização cultural que aí se dá, mas representa, ao mesmo 
tempo, contraditoriamente, a possibilidade por excelência de “saída, 
de salvação” (Viana 2007, p.31). 

 

A partir desta ideia Viana (2007) destaca alguns pontos: O primeiro é a 

possibilidade de que o sucesso escolar nas camadas populares é potencialmente 

gerador de rupturas. Uma vez que a sobrevivência na escola depende da 

desvalorização e negação das origens ou afastamento simbólico dos pais, gerando  

contradições subjetivas  ao desejar  realizar os desejos dos pais e ao mesmo tempo 

negá-los. 

Por outro lado, este sucesso pode ser marcado por uma relação de 

continuidade entre pais e filhos, ou seja, os processos de continuidade aparecem 

mais nas situações de “valorização” da história familiar por parte dos filhos. Ao invés 
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da disputa, há uma autorização dos pais no sentido da emancipação do filho e para 

o filho os pais constituem modelos a serem reproduzidos, contrário assim aos 

processos de ruptura que se assentam na disputa e na desvalorização. 

Um aspecto que também é considerado na análise da família em suas 

possíveis formas de relação com a escola é o que a autora chama de “investimento 

escolar familiar” ou mobilização escolar familiar que seriam as práticas e atitudes 

intencionalmente voltadas para o rendimento escolar, e podem configurar-se em: 

controle e acompanhamento sistemáticos das atividades escolares, 

encaminhamentos para atividades de reforço, comparecimento em reuniões, além 

da sustentação moral e afetiva. Ou seja, a escola configura-se como prioridade 

familiar no cotidiano tendo assim efeito no sucesso escolar.  

Por outro lado, determinados investimentos escolares podem provocar 

efeitos negativos, como conflitos intergeracionais, principalmente, quando o 

acompanhamento dos pais assume caráter de imposições e sacões ou mesmo 

quando os pais assumem posições ambivalentes, incoerentes ou contraditórias em 

relação à escola. 

Outro aspecto a considerar é que nem sempre o êxito escolar é  

necessariamente resultado da mobilização escolar dos pais. Ainda assim é possível 

pressupor que a família está sempre presente de uma forma ou de outra na 

escolarização dos filhos. Portanto, Viana destaca a necessidade de um tratamento 

contextualizado da noção de mobilização. 

Embora reconhecendo a família, como terreno privilegiado de 

investigação, pois é a matriz de referências básicas de vida, outros elementos 

socializadores de outros grupos podem representar referências facilitadoras. Como 

reforça Viana (2007) o indivíduo inscreve-se em diferentes universos sociais e 

culturais, ás vezes, contraditórios entre si, porém, tal inserção plural pode 

representar oportunidades de romper com  universos sociais e culturais de origem 

quando estes lhes dificultam os caminhos da escola.  

 

Quando a família não proporciona muitas referências facilitadoras para 
se trilhar com sucesso esses caminhos, os elementos socializadores 
que vêm de outros grupos podem representar efetivamente uma 
circunstancia favorável (VIANA, 2007, p.51). 
 

Desta forma, as trajetórias escolares são marcadas pela interdependência 

de diferentes fatores que poderiam favorecer ou dificultar o êxito escolar dos jovens 
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das camadas populares. Sendo impossível atribuí-lo a apenas  um fator. Reconhece 

ainda que as trajetórias de sucesso escolar constituem-se de forma processual. 

Como afirma Viana (2007, p.231-232) as práticas, os sentidos e disposições 

que,independentemente,tornaram possível a construção dessas trajetórias escolares 

bem sucedidas,foram progressivamente construídos 

Portanto a existência ou não de: mobilização escolar familiar, 

distanciamento cultural, reprovações ou experiências de êxito escolar inicial ou 

intermediário, dentre outros fatores, que por ventura tenham marcado as biografias 

escolares, podem ser considerados intervenientes, mas não determinantes nas 

histórias de sucesso ou fracasso escolar. Finalmente, a autora conclui que é 

possível constatar uma significativa imprevisibilidade no processo de construção das 

escolaridades e remete á ideia da grande vulnerabilidade que é ilustrada pela 

metáfora de Lahire: 

 

Para esse sociólogo,o processo de escolarização das camadas 
populares, dada a fragilidade de seus suportes, caracteriza-se por 
ser fundamentalmente instável, assemelhando-se a uma viagem em 
precárias embarcações. Esses barcos podem ir muito longe, mas em 
constante situação de risco e sistematicamente expostos ao 
naufrágio...neste sentido, a permanência dos jovens de camadas 
populares no sistema escolar, quando alcançada,realizar-se-ia sob o 
signo do “fio da navalha”,ou, em outros termos em “corda bamba. 
(LAHIRE, 1996 ,apud VIANA, 2007, p.235-236) 

 

 

3.2  O jovem e a família 

 

Muitas são as possibilidades de interpretações acerca da família sob 

diversos pontos de vista. Aqui, portanto interessa-nos saber como os jovens 

atribuem-lhe significado, como estabelecem relações na família e qual a relevância 

desta instituição em sua formação. Ou, pelo menos, como ele se expressa a respeito 

dela. E ainda analisar o que emerge do grupo a partir das questões 

desencadeadoras que são propostas nos grupos focais.  

Por mais que busquemos uma homogeneização na composição do grupo, 

temos consciência de que, mesmo entre grupos afins, há diferenças de 

posicionamentos, opiniões e experiências, que são ainda assim representativas, pois 

expressam a diversidade característica da juventude. É importante sublinhar ainda a 
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diversidade de situações, contextos e novas estruturas em que se situam as 

famílias, desmistificando assim a imagem unificante da família. 

Ao abordar especificamente o tema família e o que ela representa na 

opinião dos jovens, a palavra que se destaca com recorrência é a segurança. 

Segundo eles a família é a única instituição em que realmente se pode confiar. A 

única que de fato preocupa-se com sua integridade.  Ao serem questionados sobre o 

que eles consideram mais importante em suas vidas, a família é apontada por todos 

como o que eles consideram de maior valor. Para 80% destes, a mãe aparece como 

figura de maior autoridade e influência, o que segundo eles se justifica pelo fato dela 

estar mais presente, 40% do grupo são filhos de pais separados. E apontam como 

conflitos mais frequentes, as brigas entre irmãos, e os motivos relacionam-se a 

preferências ou tratamentos diferenciados aos filhos pelos pais e atritos entre 

familiares do pai e da mãe. 

Abramo (2005) apresenta alguns dados de pesquisa que demonstram que 

os jovens apontam como um dos piores aspectos de ser jovem, à falta de liberdade 

e o controle dos pais. Alguns destes jovens citam a família como espaço de 

experiências de humilhação e violência. Porém, para a grande maioria, a família 

aparece, também, como a principal instância para a vida dos jovens. Aparece como 

a estrutura central de apoio, de referência afetiva, ética e comportamental, sendo a 

instituição em que o jovem mais confia. Tal pesquisa vem assim confirmar e reforçar 

o que também estes jovens têm dito a respeito. 

 

- “A família é a estrutura que dá o caminho... é a primeira impressão 

do mundo,primeira escola.”(G.A1)8 

 

- “É com quem você pode contar em qualquer momento... quem 

realmente se importa com você.” (G.A29) 

 

Mesmo assim apontam vários aspectos que consideram problemáticos, 

um destes se refere à comunicação na família, em especial com os pais. 

                                                           
8
 GA1 corresponde aos depoimentos colhidos do grupo focal 1, realizado com alunos da escola situada no 

centro da cidade. 

9
 GA2 corresponde aos depoimentos colhidos do grupo focal 2, realizado com alunos da escola situada na 

periferia da cidade. 
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Consideram este como um dos principais problemas desencadeadores de tantos 

outros. Sendo assim apontam o diálogo como possível solução. 

- “Dependendo do humor do meu pai quando chega em casa, eu sei 

que se abrir a boca vai ser briga, aí eu saio fico na rua o dia todo.” 

(G.A1) 

 

- “Quando encontro com meu pai ele só fica perguntando de escola 

de nota essas coisas...” (G.A2) (mora com a mãe e visita o pai). 

 

- “A família está desunida...falta comunicação entre pais e 

filhos.”(G.A2) 

 

- “...falta diálogo dentro de casa,os pais tentam conversar e o jovem 

começa a brigar,não tem paciência, ele passa muito tempo dentro do 

quarto sozinho. Mesmo estando na mesma casa estão distantes, a 

família não se reúne mais, até comem em cômodos separados.” 

(G.A1) 

 

É possível perceber a partir das expressões aqui registradas, que muito 

embora reconhecendo no ambiente familiar, experiência de conflitos  e situações 

problemáticas,  a família ainda permanece como referência  principal para estes 

jovens. 

É interessante observar ainda que em vários momentos eles respondem 

ou fazem comentários utilizando a terceira pessoa mesmo que estejam referindo-se 

às suas próprias experiências. Neste depoimento, por exemplo, ao descrever 

atitudes e pensamentos “do jovem” de certa forma o faz recriminando e justificando. 

O que pode sugerir que, diferente do que se costuma pensar, estão atentos e 

conscientes ao analisar as situações adversas do contexto familiar, não se eximindo, 

mas responsabilizando-se muitas vezes pelas dificuldades na comunicação com os 

pais. 

 

- “Os pais trabalham o dia inteiro e chegam tarde. Os jovens não dão 

valor para o que o pai fala, pensam que os amigos são mais 

importantes, e às vezes não querem ouvir porque tem medo dos pais 

proibirem algo. “(G.A1) 
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Ressaltam que o grande entrave da comunicação está no fato de que os 

assuntos dos pais estão sempre relacionados aos problemas, às notas ou só se 

dirigem aos filhos quando precisam que eles executem algumas tarefas. Não há 

conversas informais... 

 

- “Os jovens sentem falta de conversas informais com os pais. Com 

os amigos não seguem um protocolo... isso distancia o diálogo, os 

pais sempre querem cobrar algo, chamar a atenção. Os pais 

deveriam ser mais amigos, tentar entender o lado dos filhos.” (G.A1) 

 

Ao se referirem à distância dos pais e à falta do diálogo, demonstram 

mais coerência e até se opõem à posição de alguns pais que acabam por confundir 

os papéis. Quando falam de pais amigos,  estão enfatizando o aspecto do diálogo. 

Conseguem estabelecer o que é ser um pai ou mãe, próximos e abertos ao diálogo, 

sem sacrificar com isso a prerrogativa da autoridade sobre os filhos. Chegam a 

criticar algumas tentativas de aproximação e atitudes dos pais que segundo eles 

“exageram na liberdade”. 

 

- “Minha mãe quer se aproximar tanto que quer ser como minhas 

amigas e às vezes fica confuso na questão do respeito, de 

autoridade e das intimidades... eu não quero que ela seja minha 

amiga, mas minha mãe...”. (G.A2). 

 

- “...eles querem dar pra gente tudo que eles não tiveram... às vezes 

estraga...”(G.A2) 

 

- “Minha mãe diz que com os pais dela não podia falar sobre quase 

nada, não tinha liberdade, hoje é muito diferente eu falo de tudo com 

minha mãe.” (G.A2) 

 

- “eles querem cobrar da gente o que eles não fizeram na época 

deles.” (G.A2) 

 

É possível perceber que para estes jovens a questão da disciplina do 

limite, aparece como mais relevante e urgente que a questão da liberdade, que aqui 
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parece associada a permissividade. Como se sentissem hoje mais livres até do que 

gostariam, ou como se necessitassem de certo controle para se sentirem mais 

seguros. 

Observa se a partir das falas, que reconhecem viver hoje um período de 

maior liberdade entre os pais e os filhos, mas sem significar, portanto, maior 

proximidade, melhor possibilidade de diálogo, ao contrário, às vezes, representa aos 

seus olhos, desinteresse dos pais pelos filhos. 

 

- “Se meu pai não se importa com a hora que eu chego em casa eu 

acho que ele não se importa comigo.” (G.A2) 

 

Ao analisarmos a instituição família na contemporaneidade, muitos são os 

fatores que justificam afirmações de que houve uma grande reviravolta e um novo 

realinhamento na hierarquia de valores que, de certa forma, caracterizam esta 

instituição. Alguns autores contemporâneos identificam mudanças sociais 

significativas que repercutem nas formas como as famílias estruturam-se hoje, 

diferentemente de como se estruturavam no passado, mesmo recente. 

 

Ocorrem profundas transformações nas dinâmicas e nos arranjos 
familiares e pode ser observado muito mais  a crise prolongada e 
incompleta de determinado modelo - hierárquico, patriarcal com forte 
dominação do mundo adulto – do que o enfraquecimento da 
dinâmica e dos arranjos familiares, tratados estes sempre no 
plural,porque nem sequer podemos nos referir á família no singular. 
(SPOSITO, 2005, p.93) 

 

E para completar esta explicação a autora acrescenta: 

 

Abad estabelece uma definição de distanciamento dos jovens da 
família patriarcal, hierárquica e autoritária pela adoção de relações 
mais horizontais e igualitárias no âmbito familiar. Isso significa uma 
possível adesão dos jovens e das jovens a um novo modelo de 
relação familiar que, no Brasil, submete-se aos processos 
inconclusos de nossa modernização. (ABAD, 2003 apud SPOSITO, 
2005, p.95) 

 

Quando se trata de autoridade, disciplina e liberdade, os jovens 

entrevistados, concordam que, muitas vezes, e apesar da maior liberdade existente 

hoje, sentem medo de perguntar ou falar sobre determinados assuntos com os pais, 

em especial os relacionados a sexo, drogas e relacionamentos. Segundo eles, o fato 
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de falarem ou perguntarem sobre tais assuntos, pode demonstrar “interesse” e levar  

os pais pensar que os filhos já estão fazendo algo errado. 

 

- “Alguns assuntos se eu conversar ou  perguntar em casa, minha 

mãe já vai pensar que eu já estou fazendo algo errado...só tenho 

coragem de falar com amigos” (G.A1). 

 

 Em se tratando de medidas disciplinares apesar de, às vezes, defenderem 

castigos reforçam sempre o diálogo, dizem que é possível o castigo educativo. Há 

divergências e controvérsias sobre a eficácia deste, mas ainda assim prepondera a 

eficácia do diálogo em qualquer situação, segundo eles. 

 

- “Limites? Tem que ter senão vira bagunça... não podem prender 

muito, senão vai fazer escondido o que não pode...” (G.A1). 

 

- “Castigo só resolve dependendo da consciência da pessoa, do seu 

caráter; se ela acha que o que fez não está errado, não 

funciona...mas funciona melhor conversando” (G.A1). 

 

- “Não resolve só conversar, pode-se aplicar um castigo educativo...” 

(G.A1). 

 

- “Proibir internet porque a filha usou maquiagem?? Seria melhor 

entrarem num acordo, uma entender o lado da outra... quando o 

adolescente entende o porquê é mais fácil obedecer” (G.A1). 
 

Lipovetsky (2005) lembra que há bem pouco tempo a família era para os 

jovens instância alienante de dominação e repressão de onde se procurava escapar 

o mais cedo possível. Hoje, porém, os jovens afirmam  ser a família o único local a 

sentirem-se relaxados e à vontade. Segundo o autor as sociedades contemporâneas 

têm apreço pelas famílias, mas não pelas normas incondicionais, irrompe uma nova 

moral familiar, transformada pela nova lógica da autonomia individualista. O que 

antes era dever e imposição hoje torna-se mais flexível.  Os valores da autonomia 

individual  outrora estavam sujeitos à ordem familiar, hoje os direitos e obrigações 

subjetivas preponderam. 
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Nos dias atuais, tanto a educação, em sua vertente liberal-
psicológica, como os valores da liberdade individual concorrem para 
amesquinhar o sentimento dos deveres filiais. Atualmente os filhos já 
não são ensinados a honrar os pais, mas a buscar por vontade 
própria a felicidade, a procurar uma vida independente, a escolher 
um rumo livre e as amizades de sua preferência. Também que 
sentido teria invocar a obediência filial quando, em tudo aquilo que 
diz respeito à profissão, ao casamento, à moradia, à educação dos 
filhos, só vale o princípio da liberdade particular? (LIPOVETSKY, 
2005, pg.141). 
 

Talvez estejamos vivendo hoje esta transição de uma relação familiar 

heterônoma e autoritária que conduzia, guiava e determinava, para uma exigência 

de autonomia individualista, independente e livre. 

Os jovens também sentem os reflexos das mudanças e conseguem 

identificar o que, segundo eles, tem sido positivo  e os aspectos que consideram 

negativos ao falarem das transformações ocorridas e o modelo de sociedade hoje: 

 

- “...é mais liberal, é liberal demais, tudo acontece mais cedo,as     

crianças aprendem muita coisa antes da hora, sobre sexo por 

exemplo, o acesso à televisão e internet é muito fácil...”(G.A2). 

 

-“ ...os jovens hoje parecem mais superficiais...” (G.A2). 

 

- “Os jovens são mais maduros hoje e menos responsáveis...” 

(G.A2). 

 

- “Acho que a maioria é imatura “ (G.A2). 

 

-“ ...hoje temos mais liberdade de expressão, tecnologia, liberdade 

com os pais, mais diálogo” (G.A2). 

 

- “Hoje há mais violência,corrupção e muita droga” (G.A2). 

 

Mesmo reconhecendo na atualidade, tendências de liberdade, 

independência e individualismo, observa-se que, o que os jovens aqui pesquisados 

reforçam é exatamente a necessidade da figura dos pais como autoridade. Mas não 

representando com isto distância, autoritarismo que os distância dos filhos e dificulta 

o diálogo, mas, reforçando e valorizando a relação e o fortalecimento dos vínculos.  
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- “Tem pai que não tá nem aí pro filho, deixa fazer o que 

quiser...”(G.A2). 

 

- “Se o pai vigia,marca hora pra chegar,não deixa a gente fazer tudo 

que quer, é porque não quer ver o filho perdido” (G.A2). 

 

Um aspecto que aparece em todos os grupos como preponderante  é a 

falta  de confiança dos pais em relação aos filhos.. 

Em todos os grupos surgiram questões muito parecidas sobre a relação 

com os pais, e consideram muito negativo na família o fato de os pais não confiarem 

neles: 

  -“A relação é boa, mas às vezes não confiam na gente” (GA2). 

 

  -“Tinham que confiar mais na gente... “(G.A1). 

 

  -“É muito bom ter uma boa relação com os pais, você se sente 

muito melhor que esconder as coisas” (G.A2). 

 

- “O pior castigo é quando meu pai fala: eu nunca esperei isso de 

você... isso mata, não precisa fazer mais nada...” (G.A2). 

 

- “Quando a gente ouve: “ “você me decepcionou, eu faço tudo por 

vocês...” ou quando eu faço minha mãe chorar por alguma coisa que 

eu fiz... nossa ! isso me acaba... é o que mais dói na gente...” (G.A2). 

 

Estes depoimentos nos levam a considerar que a questão da confiança  

está muito ligada à questão de sentir-se aceito e reconhecido pelos pais, 

demonstrando uma grande preocupação em desapontá-los. O que de certa forma 

ameaça ou compromete a possibilidade  de aproximação e diálogo com os pais. 

Neste sentido, o que dizem aproxima-se mais da interpretação de 

Brandão que concebe a juventude como processo de construção, o que implica 

pensar em interação e interdependência, e estas como noções muito mais 

determinadas pela estrutura da rede de relações e muito menos relacionadas à 

vontade dos indivíduos. Assim a identidade juvenil concebe-se nos processos de 

inter-relações que se estabelecem nas diversas instâncias sociais. “... a família é 
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privilegiada, em particular as relações entre pais e filhos jovens, como palco de 

processos auto-regulados que engendram os sujeitos sociais”(Brandão,2006,p.82.) 

Segundo a visão da autora, a dinâmica entre interioridade e exterioridade 

que constituem os sujeitos sociais é representada pela polaridade entre autonomia e 

heteronomia, presentes na socialização e representada  nas relações entre pais e 

filhos.  

 

A aquisição da autonomia pessoal se desenrola num contexto 
complexo de relações estabelecidas na família... As condições 
vividas em cada família possibilitarão o enfrentamento juvenil de tais 
desafios, de maneira mais ou menos autônoma ou heterônoma, 
conforme a proeminência dada à dimensão de negociação no 
estabelecimento do laço de filiação (BRANDÃO, 2006, p.82-83). 

 

É preciso reconhecer a complexidade destas relações na 

contemporaneidade que atribuem novos significados à autoridade. A autora atribui 

esse redimensionamento da autoridade a fatores como: a transformação do estatuto 

infantil em que, segundo as premissas igualitárias e libertárias, a criança é portadora 

de direitos sociais tornando paradoxais e complexas as relações de filiação, bem 

como as transformações do estatuto do adolescente redefinindo as relações e 

funções familiares. 

 

Premida pelas normas sociais que impregnam o imaginário coletivo e 
difundem a necessidade incessante de produção de indivíduos 
modernos autônomos, independentes e singulares – desde a 
infância, a tarefa socializadora, hoje, adquire controles bem mais 
complexos para produzir a individualização dos sujeitos sociais. 
Decerto a individualização desses jovens necessita dos vínculos 
familiares para se efetivar. A continuidade do suporte parental, que 
se manifesta de formas distintas conforme o contexto social 
considerado, tem sido cada vez mais uma exigência conjuntural no 
favorecimento da emancipação juvenil (BRANDÃO, 2006, p.83). 
 

Há nesse processo de socialização o que a autora chama de “um 

delicado equilíbrio” de diversos fatores como a necessidade por reconhecimento, 

afirmação da autonomia, da liberdade e dos valores parentais. Nessa dinâmica entre 

autonomia e heteronomia há que se distinguir a independência e a autonomia. 

Revela-se o contraste entre o retardamento da conquista da plena independência 

como sujeito social e a crescente aquisição de autonomia pessoal, hoje não mais 

condicionada à emancipação financeira e residencial dos pais o que é chamado por 
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outros autores de dilatação ou prolongamento da juventude. E assim “liberdade e 

autonomia combinam-se e demandam um delicado gerenciamento doméstico de 

ambas as partes: pais e filhos jovens” (Brandão, 2006, p.85). 

Assim como o que foi apontado nesta pesquisa, também os dados obtidos 

na pesquisa de Abramo (2005) mostram que mais da metade dos jovens 

entrevistados, apontam o apoio da família como o fator mais importante para a vida 

como jovem. Podemos inferir assim, que: mesmo numa sociedade em que 

prepondera o princípio da liberdade individual, temos como fatores decisivos a 

necessidade dos vínculos familiares e suportes parentais, não só para a socialização 

e emancipação juvenil, mas especialmente na sua constituição identitária.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

O COTIDIANO ESCOLAR 

 

Quando o ser humano passa a se colocar novas interrogações, a 
pedagogia e a escola também têm de se interrogar de forma 
diferente. 

                                                                                        Juarez Dayrell 

 

Trazer para o campo das investigações a relação do jovem com a escola 

é um grande desafio e ao mesmo tempo uma tarefa que se impõe como necessária 

e premente. A juventude e sua relação com a escola tem sido alvo dos mais 

calorosos debates, numa tendência que prevalece acusações mútuas, da escola 

que atribui ao jovem a irresponsabilidade e desinteresse e por parte deste que vê a 

escola como um espaço distante e desvinculado de seus interesses  e com rotinas 

quase sempre enfadonhas. Tanto este caráter hedonista e irresponsável que se 

atribui ao jovem, quanto as deficiências atribuídas à  escola, que tem sido, muitas 

vezes, acusada de não levar em conta a condição juvenil, devem ser analisadas, 

como resultados de uma conjuntura mais ampla num contexto social determinante. 

Neste sentido é que Dayrell (2007) afirma que a relação da juventude 

com a escola não se explica em si mesma: o problema não se reduz apenas ao 

jovem ou à escola como as análises lineares tendem a conceber, mas explica-se 

sim pelas mudanças profundas por que passa a sociedade que afetam diretamente 

tanto as instituições como as socializações das novas gerações. Assim este autor 

sugere como ponto de partida a compreensão das práticas e símbolos juvenis como 

manifestação da juventude expressão das mutações ocorridas nos processos de 

socialização. Propõe assim uma reflexão dos sujeitos jovens, onde é a escola que 

deve ser repensada para responder aos desafios que se apresentam pela 

juventude. 

Tendo como pano de fundo o cenário de uma sociedade ocidental, 

globalizada, busco confrontar alguns pressupostos identificados hoje, sobre esta 

relação, com aquilo que é expresso de diversas formas pelo jovem.  
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Situar o jovem na escola pública requer antes explicitar as condições 

educacionais vivenciadas no contexto brasileiro. Faz-se necessário assim, 

considerar alguns dados estatísticos ou um breve panorama da realidade atual da 

juventude. 

Muito ainda há de ser feito para mudar o quadro da realidade 

educacional que vemos hoje no Brasil: onde mais de 18 milhões de brasileiros entre 

15 e 24 anos não estão em nenhuma instituição de ensino, como mostra a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) 2007, divulgada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Na faixa etária que vai dos 15 aos 17 anos, 

referente ao Ensino Médio, 1,8 milhão está fora da escola, o que representa 17,9% 

do total. Entre os jovens de 18 a 24 anos, etapa de ingresso na faculdade, mais de 

16,5 milhões não estão estudando. Além de um grande contingente de jovens fora 

da escola, houve redução no percentual de estudantes entre 15 e 24 anos. Entre os 

jovens de 15 a 17 anos que estudam, cerca de 30% ainda não deixaram o Ensino 

Fundamental. . Apenas 48% cursavam o ensino médio, o nível que seria adequado 

a essa faixa etária. Do grupo de jovens de 18 a 24 anos, apenas 13% estão no 

ensino superior e, sua taxa de escolarização vem caindo nos últimos anos. Calcula-

se também que cerca de 60% dos jovens estudantes de 18 e 19 anos estão ainda 

no Ensino Médio. 

O que tem contribuído para esta realidade num país que prevê educação 

para todos? Não há uma única resposta a esta pergunta. São vários fatores a 

serem investigados e interferências a serem feitas. Muito se falou sobre “fracasso 

escolar“ numa tentativa de reunir num só termo a problemática educacional que na 

verdade é resultado de outros tantos fatores, impossibilitando assim explicar o 

conjunto dos fenômenos aí envolvidos.  

Vivemos num momento de profundas mudanças, de desconstruções, e 

de contínuas ressignificações, uma vez que no tempo atual convivemos com o 

efêmero, o transitório, o inconstante. E o jovem nesse contexto tem sua própria 

forma de assimilar, responder e se adaptar às novas circunstâncias e demandas 

internas e externas, criando seus próprios códigos, linguagens, formas de 

expressão, formas de socialização. O que, muitas vezes, reflete-se de forma 

especial no contexto escolar. 
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Muitas representações e expressões juvenis podem ser interpretadas a 

partir do seu cotidiano, de um olhar de fora para dentro, mas também de dentro 

para fora. 
 

As linguagens são mais que meios de comunicação a propósito da realidade. 
São instrumentos para a sua construção. Diferentes linguagens criam e 
expressam diferentes realidades. A linguagem da sociologia da  vida 
cotidiana deve ser uma linguagem informada pelas retóricas sociais 
observadas- e não se perde nada em as observar o mais naturalisticamente 
possível-, tendo embora em conta que a própria realidade  apresenta 
aspectos distintos segundo como e de onde a olhe. Cada um desses 
aspectos é uma forma ou figura ou morfe que a realidade toma. O 
conhecimento é um processo de trans-formação, de trans-figuração, de 
meta-morfose da realidade (PAIS, 2003, p.19):  
 

Neste sentido a fala do jovem, suas descrições, expressões são de certa 

forma suas reconstruções, revelando pistas da realidade construída por ele, ou seja, 

sua representação. 

Ao pensar na situação escolar brasileira, vemos que  vários foram os 

estudos e pesquisas realizados com o propósito de identificar e propor soluções 

para um cenário educacional que ainda se configura como deficiente ou ineficiente 

no cumprimento de seu propósito. Principalmente ao reconhecer os resultados ou a 

falta deles.  

Considerando esta situação escolar mais ampla descrita pelos dados 

estatísticos nacionais é que busco chegar à situações mais concretas e  mais 

próximas que se manifestam no dia a dia das escolas. 

 Primeiramente, é interessante notar que ao “observar” o ambiente 

escolar de algumas escolas públicas no Brasil através dos olhares de alguns 

teóricos e pesquisadores, pode-se identificar peculiaridades que são comuns nas 

diversas escolas brasileiras. E ao descreverem algumas destas realidades, é como 

se descrevessem  a realidade de outras tantas. E percorrendo nesse interior escolar 

ou no seu cotidiano é possível aproximar-se mais do universo simbólico que 

representa os processos de identificação do jovem com a escola. Ou seja, as 

representações construídas por eles a respeito desta instituição. 

 Quando Pais (2008) apresenta as “escolas do diabo”, como foram 

designadas por alguns professores portugueses as escolas de risco, pois, 

associadas à imagem da violência, nota-se que maioria destas é freqüentada por 

jovens provenientes de bairros degradados, com predominância de famílias ciganas 

e africanas. 
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Pais (2008) nos lembra que aliados às evidências que saltam aos olhos 

nestas circunstâncias, como a da indisciplina, por exemplo,temos outros fatores 

menos evidentes, porém, não menos importantes como: a incapacidade dos pais de  

educar convenientemente,o que se constitui em realidades sociologicamente 

problemáticas; a própria recusa de alguns professores  em lecionar nestas escolas, 

optando por ambientes mais sossegados; assim como associar os alunos com tais 

características diretamente à “fonte de problemas”o que o autor chama de  violência 

da presunção. 

Mesmo sendo esta a descrição de uma escola europeia, em que a 

questão do multiculturalismo é bastante evidente e os conflitos mais acirrados, é 

possível identificar em escolas brasileiras tendências muito similares. Preconceitos, 

e estereótipos estão presentes nos discursos e também nas atitudes, de forma  

implícita ou explícita, pois se tornaram conceitos e preconceitos já sedimentados no 

imaginário social.  

Relacionar indisciplina, fracasso escolar e violência  aos alunos negros e 

pobres já é uma tendência há muito arraigada no interior de nossas escolas. Muitas 

vezes, a parte é tomada pelo todo, numa generalização que, não raras vezes, leva a 

prognósticos antecipados de descrédito pelos professores em relação às reais 

possibilidades e potencialidades dos alunos.  

Outros professores, não atentos às carências dos alunos inadaptados,  

fazem vista grossa comprometendo assim  a comunicação ou as possibilidades 

educativas que deveriam acontecer em ambientes de  interações, cooperação e 

partilha como Pacheco (apud, Pais,2008) propõe que seja a escola, porém, ela 

mesma afirma; “Sabemos que não é bem assim. As escolas são, quase sempre, 

espaços de solidão” 

Um dos principais atributos da escola como agência formadora é se 

estabelecer como instância que favoreça essa socialização imprescindível no 

processo educativo e na formação dos alunos. Espaço de trocas de 

experimentações sociais, de possibilidades criadoras e criativas e um espaço que 

antes de tudo os reconheçam. 

Durand e Furini, (2001) chamam atenção para a importância que os 

jovens atribuem às interações sociais entre eles, e deles com os educadores, 

reforçando a importância do grupo de pares, da sociabilidade nos processos de 

formação humana dos jovens, apontando para a necessidade de estimulá-la e 
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valorizá-la enquanto dimensão educativa. Do ponto de vista dos jovens, os 

educadores significam um contato com o mundo adulto baseado no dialogo, e o 

compromisso e envolvimento dos educadores assim como a sociabilidade existente 

no cotidiano são um dos poucos pilares de impacto positivo para os jovens. 

Porém, os educadores tanto podem interferir para limitar como para 

ampliar essa dimensão da sociabilidade e o desenvolvimento das ações educativas. 

O que dependerá em grande medida das concepções que possuem a respeito dos 

jovens e da forma como os enxergam. Pois sua forma de se relacionar com os 

jovens e até de educá-los é em grande parte  determinada pela forma como  os 

concebe. (DAYRELL; LEÃO; REIS, 2001, p.72) 

Uma das posições presentes no campo das políticas educativas 

apresentada por Pais (2008), e que vale a pena ressaltar, é que o sistema de ensino 

não se mostra capaz de comunicar com culturas diferentes do seu padrão “normal”. 

Assim para os defensores desta posição a integração escolar depende da 

capacidade de adaptação dos jovens ao padrão normatizado. E a escola norteada 

pelo princípio da igualdade de oportunidades, muitas vezes, trata os alunos como 

diferentes quando deviam ser tratados como iguais e os tratam como iguais quando 

eles gostariam de serem compreendidos em suas diferenças. 

 
A afirmação da identidade requer reconhecimento por parte dos 
demais. Existir  também quer dizer ser percebido e reconhecido como 
distinto. Quanto mais negado, ignorado ou reprimido se é, mais 
necessário se torna afirmar a existência- para os outros e para si 
mesmo (PAIS, 2008, p.17). 

 

Considerando que a escola insere-se numa sociedade de economia 

capitalista e políticas neoliberais, nota-se um movimento característico de exclusão e 

de parcos investimentos em políticas públicas. Uma política educacional que prevê a 

democratização de acesso às escolas tem também resultado na massificação, 

desencadeando  estruturas educacionais cada vez mais precárias. 

 Peregrino (2003) assegura que este cenário de hegemonia neoliberal 

aprofunda ou intensifica o vazio institucional relacionado à crise de legitimidade do 

papel da escola. Pois, ao mesmo tempo em que a escola não pode mais ser vista 

como espaço possibilitador de ascensão social, tampouco as forças progressistas 

tem sido capazes de elaborar ou desenhar um projeto para esta instituição. 
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Paradoxalmente, a escola desempenha um papel fundamental no âmbito das 

políticas neoliberais, como descreve a autora: 

 

... caberia à escola legitimar as formas degradadas e precárias de 
inclusão econômica, assim como sua mais constante contrapartida: a 
exclusão social. A essa instituição estaria destinado, portanto, o 
papel de espaço fundamental de reprodução da nova desigualdade, 
marcada, no âmbito das políticas neoliberais, por espaços de 
sociabilidades distintas (e não só distintas, mas desiguais)... 
(PEREGRINO, 2003, p.225). 

 

Discursos como estes são de certa forma legitimados quando se 

descrevem alguns quadros ou cenários escolares em especial das escolas 

direcionadas às camadas populares. Escolas com estruturas precárias, funcionando 

à base de adaptações, lotada de alunos, na sua maioria sem bibliotecas, laboratório, 

computadores, quadra de esportes, enfim, um simulacro de escola. Que não educa  

nem ensina, mas que talvez cumpra um dos seus papéis fundamentais da escola 

que abriga classes populares: ”a contenção dentro dos seus limites, de um 

contingente cada vez maior de jovens.” Como reforça Peregrino(2003) 

Mas apesar de tudo, a escola não é um lugar sem significado, mas vai 

sendo preenchida pelos sentidos que lhes atribuem seus atores e que vão se 

configurando no interior da escola, através das recriações ou reelaborações do 

espaço escolar, a partir de referências externas. 

 

4.1 O jovem  na escola 

 

Não há como negar as divergências culturais sociais e econômicas 

interferindo na relação do jovem com a escola. Nas famílias de camadas populares 

tanto se pode ver a resistência ao abandono da escola, como investimentos e 

sacrifícios por parte dos pais, que muitas vezes veem nos estudos a única 

possibilidade de mobilidade social. Como pode também ser visto um grande número 

de jovens da mesma condição social, abandonando a escola por necessidade de 

trabalhar e por não vislumbrar uma carreira ou emprego garantidos pelo diploma. 

Enfim, consideram que os sacrifícios de estudar nem sempre são devidamente 

recompensados, o que pode ser comprovado pela pesquisa realizada por Pais 

(2003).    
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A condição social, conquanto não possa ser um fator determinante do 

insucesso escolar, ou seu contrário, representa algumas limitações. Não há como 

desconsiderar o capital cultural acumulado, os itinerários culturais e de formação, 

presentes no cotidiano dos jovens de condição social mais elevada.  

O acesso a bens culturais, estudos e cursos complementares, ambientes 

familiares estimuladores, possibilidades de viajar e frequentar ambientes 

diversificados,  não é a realidade da maioria dos jovens. Pelo contrário, os jovens 

das escolas públicas, raramente vão a cinemas, muitos nunca viajaram, e contam 

apenas com a formação escolar pública.  Os espaços de lazer são restritos e, muitas 

vezes, limitam-se a readaptações de estruturas inadequadas e empobrecidas. Todas 

estas limitações são reconhecidas na prática e os diferenciam em relação à 

formação e possibilidades futuras de inserção social. 

 

A expansão da escolaridade e a progressiva retirada da criança e do 
jovem do mundo do trabalho criaram a imagem moderna da juventude, 
de tal forma que afirmam alguns autores, “escolarização faz a 
juventude” (FANFANI, 2000 apud SPOSITO, 2005, p.12).  
 

Segundo Sposito (2005) com a expansão do acesso ao sistema de 

ensino, especialmente ao ensino médio, esta nova geração de jovens tem 

incorporado a variável escolar em seu repertório de práticas e expectativas, estando, 

a escola, no centro de suas referências identificatórias. Há, no entanto, uma 

ambiguidade, que ao mesmo tempo em que deposita confiança na escola em 

relação ao projeto futuro, reconhece também a crise da mobilidade social, via 

escola. 

Outro aspecto já citado diz respeito ao processo de massificação da 

escola pública, que a partir de sua “democratização” passa a receber um 

contingente cada vez mais heterogêneo de alunos marcados pelo contexto de uma 

sociedade desigual, com altos índices de violência, que delimitam os horizontes 

possíveis de ação dos  jovens na sua relação com a escola (Dayrell,2007). 

Para este autor ainda prevalece uma representação negativa e de 

preconceito em relação ao jovem e uma vinculação dos jovens pobres e dos negros 

à violência e à ideia de risco,ou de classe perigosa. 

 

Diante dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser visto 
na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabilidade, da 
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desconfiança, o que torna ainda mais difícil para  a escola perceber 
quem ele é de fato, o que pensa e é capaz de fazer (DAYRELL, 
2007, p. 1117). 

 

Ou seja, há uma tendência do não reconhecimento desse jovem que está 

representado na figura do aluno pela escola. É interessante ainda observar que a 

condição de aluno tem sido reforçada por uma lógica que extrapolou a instituição 

escolar com a proliferação de atividades educativas extra escolares, “como se não 

existisse outra forma de estabelecer relações, como se não existisse outra forma de 

estruturar atividades que não na forma escolar” (DAYRELL; LEÃO; BATISTA, 2007, 

Apud DAYRELL, 2007, p.1117).  

Isto, porém não significa o fortalecimento da instituição escolar que 

perdeu seu monopólio cultural e ainda não consegue responder aos desafios da 

inserção social dos jovens.Cabendo assim perguntar-se pelo papel e a função da 

escola e seu lugar na socialização dos jovens. 

Ao analisar a relação do jovem com a escola, é preciso identificar também 

o que representa ou qual a relevância do saber, e do aprender para esse jovem ao 

que Bernard Charlot chama de “relação com o saber”.  

Charlot (2000) propõe uma abordagem do ponto de vista da relação que o 

homem estabelece com o saber, levando em conta a característica antropológica, 

em que o homem torna-se homem na sua relação com os outros. E é a sua 

incompletude, seu desejo de saber, de poder, de ser, que o induz a desejar 

aprender. 

Busca-se aí compreender como se opera a conexão entre um sujeito e 

seu saber. Tal abordagem considera o aprender como um movimento interior que 

não pode existir sem o exterior, pois toda relação com o saber é também relação 

consigo, relação com o outro e com o mundo.   

 

Estudar a relação com o saber é estudar esse sujeito enquanto 
confrontado com a necessidade de aprender e a presença de “saber” 
no mundo. Assim sendo, não se pode deixar de considerar o sujeito 
ao estudar-se a educação. Mas nem por isso podemos esquecer que 
o sujeito da educação é um ser social. ( CHARLOT, 2000, p.34).  

 

Espera-se que as instituições socializadoras dos jovens ofereçam-lhes 

condições adequadas ou necessárias para o desenvolvimento de relações 

significativas com os saberes que sejam relevantes para sua formação. É importante 
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ainda saber; por que e para que o sujeito mobiliza-se para uma atividade intelectual 

e como se dá a motivação para aprendizagem. 

Desta forma a escola, a família e outras instituições podem favorecer, ou 

tornar-se entraves no processo de formação, o que pode ser identificado a partir das 

diversas expressões dos jovens.  

Segundo o mesmo autor, “Toda relação com o saber comporta, pois, uma 

dimensão relacional, que é parte integrante da dimensão identitária” (Charlot 

2000.p.68). O aprender refere-se ou está ligado diretamente a construção de si 

mesmo, sua história, suas referências, suas expectativas e suas relações. Enfim a 

criança e o adolescente aprendem para tornar-se “alguém”.  

 

Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e processos 
que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu sou 
quem é o mundo, quem são os outros. Esse sistema se elabora no 
próprio movimento através do qual eu me construo e sou construído 
pelos outros, esse movimento longo, complexo nunca 
completamente acabado, que é chamado educação. (CHARLOT, 
2000, p.53). 
 

Se levarmos em conta que o saber, o aprender faz parte do homem como 

característica ontológica, e se estabelecem em suas relações, devemos pensar que 

a formação também depende de diversas condições, fatores e ambientes que 

podem ou não favorecer ou possibilitar relações propícias ao aprender. 

Ao considerar o indivíduo que aprende como ponto de partida, 

destacamos a importância da comunicação que se estabelece nessa relação uma 

vez que ela permite reconhecer, dar voz aos sujeitos.   

Toda relação pressupõe comunicação, diálogo e linguagem, aspectos 

estes reconhecidos por todos, mas muito negligenciado no processo educativo.  É 

preciso interpretar e buscar respostas para situações que, de certa forma, 

representam ou evidenciam a eficiência e também a deficiência em algumas 

relações educativas, que esse jovem estabelece e que interferem em sua formação.   

Para esse propósito, é imprescindível também a identificação desse 

jovem no seu contexto. É possível que o descompasso entre as expectativas dos 

jovens e as perspectivas das instituições que o formam seja fruto do 

desconhecimento de quem de fato é esse jovem.  Charlot (2005, p.136) reforça esta 

ideia como se segue:  
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...em sua vida cotidiana fora da escola, os jovens têm práticas, 
representações, valores que a escola desconhece ou não reconhece, 
Conseqüentemente, a cultura que a escola lhes impõe não faz 
sentido para eles. 

 

Reconhecer o jovem a partir das relações que estabelece ajudar-nos-á 

desvendar incompatibilidades ou desencontros, Identificar esse aluno e o que o 

motiva a aprender, o que ele pensa e como pensa, permitirá aos professores 

adequar suas ações para uma relação pedagógica eficaz. É possível que o jovem de 

hoje tenha características diferentes das que pensamos já conhecer, apenas pelo 

senso comum. Portanto, cabe aqui, perguntarmos a respeito desse sujeito e como 

ele tem se revelado nas relações escolares.  

Segundo Charlot (2000, p. 68): 
 

...a situação de aprendizado não é apenas marcada pelo local e 
pelas pessoas, mas também por um momento...em um momento de 
minha história, mas, também, em um momento de outras histórias; 
as da humanidade,da sociedade na qual eu vivo, do espaço no qual 
eu aprendo, das pessoas que estão encarregadas de  ensinar-
me...Estão em jogo também relações com os outros e relações 
consigo próprio: quem sou eu para os outros e para mim 
mesmo...Analisar esse ponto é trabalhar a relação com o saber 
enquanto relação identitária. 
 
  

É importante, inclusive, saber sobre os elementos que têm influenciado e 

determinado, muitas vezes, a indiferença e a motivação em relação à escola. Charlot 

(2000) lembra-nos a importância ou a relevância da escola, do saber, no 

fortalecimento da auto-estima, tão necessária na formação do indivíduo. 

 

Sabe-se que o sucesso escolar produz um potente efeito de 
segurança e de reforço narcísico, enquanto que o fracasso causa 
grandes estragos na relação consigo mesmo com como eventual 
conseqüência, a depressão, a droga, a violência inclusive a suicida 
(CHARLOT, 2000, p.72). 
 
 

Destacar aqui a relação com o saber justifica-se pela necessidade de 

analisarmos as relações de aprendizagem, as expectativas do jovem em relação à 

escola e desta em relação àquele, buscando o sentido do saber, do aprender sob os 

aspectos antropológico, sociológico, psicológico e o que isso representa no processo 

educativo, o que de certa forma é traduzido por Charlot (2001, p. 20-21). 

 



 85 

A problemática da relação com o saber recusa-se a definir a 
aprendizagem partindo apenas do movimento daquele que aprende 
ou das características daquilo que é aprendido. O que importa... é a 
conexão entre o sujeito e o saber, entre o saber e o sujeito...O que é 
aprendido só pode ser apropriado pelo sujeito se despertar nele 
certos ecos: se fizer sentido para ele. 
 
 

Portanto, quando se propõe uma ação educativa eficaz, é preciso 

reconhecer que esta eficácia está diretamente ligada ao valor ou ao sentido que o 

sujeito atribui àquilo que aprende, o que nos leva a reconhecê-la como uma ação 

que sempre envolverá ou dependerá de elementos internos e externos ao sujeito, 

numa grande rede de inter e intra-relações. 
 

Aprender é um movimento interior que não pode existir sem o 
exterior-reciprocamente, ensinar (ou formar) é uma ação que tem 
origem fora do sujeito, mas só pode ter êxito se encontrar (ou 
produzir) um movimento interior no sujeito. (CHARLOT, 2001, 
p.26). 
 

A baixa qualidade de ensino e a inadequação da escola, de seus métodos 

e conteúdos, têm mantido a escola distante das expectativas e necessidades dos 

jovens. O que nos leva a considerar a partir da visão de Charlot que o insucesso de 

muitos jovens na escola passa, não apenas, pela irresponsabilidade e o 

“desinteresse” do jovem, mas muito mais pela dificuldade de encontrar sentido no 

que se é ensinado. Ou então como se explicaria que um mesmo aluno tenha êxito 

em determinadas aprendizagens e não em outras?  

Apesar da infinidade de aspectos aí envolvidos, podemos ressaltar que se 

trata sim de uma teia de “relações”, e que o desejo propulsor do saber passa sempre 

pelo sentido, pelo valor atribuído a esse saber. E ao considerarmos os aspectos 

externos ao sujeito, sua relação com o outro e com o mundo, as pessoas, as 

instituições, enfim, o meio social que o circunda, estamos considerando também seu 

papel e sua interferência nesse processo de formação. 

O mesmo autor, no livro “Jovens e o Saber” (2001), apresenta o resultado 

de uma pesquisa, realizada com alguns jovens de escola pública, que mostra 

resultados surpreendentes se confrontados com a idéia corrente que se tem em 

relação à postura e valores desse jovem, principalmente reforçada muitas vezes 

pela própria escola. Mostra a pesquisa, que o jovem valoriza na sua formação, 

valores como ética, o respeito ao próximo e busca o reconhecimento e o respeito 
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mútuo. Porém sobre tais referencias só as reconhecem presentes na formação que 

recebem da família e não da escola. 

 

O espaço escolar é evocado principalmente como um lugar de pouco 
apoio e de fracas referências positivas, a não ser quando 
considerado como meio para obter uma profissão   (...)o conjunto de 
valores  a que eles se referem como importantes para suas vidas 
está relacionado a uma  “educação” que aparentemente não tem 
lugar na escola (CHARLOT, 2001, p.47). 

 

Charlot ilustra com a fala de um desses jovens: “A escola dá educação para 

a profissão, o trabalho. A educação de respeito, essas coisas vêm dos pais (...) a escola não 

ensina a honestidade” (2001, p.47). 

Dados muito semelhantes foram colhidos nesta pesquisa, o que vem reforçar 

o argumento de que os jovens  tendem a atribuir grande valor à família e aos valores 

por ela ensinados. Segundo os jovens aqui pesquisados, a família é a estrutura que 

indica o caminho. E ao serem questionados sobre o que consideram os principais 

problemas enfrentados na sociedade atual, a crise de valores aparece como 

preponderante nas falas. Traduzidas por eles como, a falta de solidariedade, o 

egoísmo e individualismo, discriminações e preconceitos, dentre outros. 

Os conhecimentos mais valorizados pelos jovens estão relacionados a 

valores éticos e morais, e consideram a escola, e a sociedade omissas e ausentes. 

A escola precisa ainda se tornar um espaço que reconhece e respeita o 

jovem, para de fato comunicar-se com ele numa relação de respeito mútuo e assim 

legitimar seu papel de formadora, pelo menos é o que se pode inferir a partir dos 

depoimentos dos jovens alunos quando insistem na necessidade de uma relação de 

maior proximidade e respeito entre os alunos e os adultos da escola . Charlot, (2001, 

p.49) propõe “um trabalho ético de desarmamento geral” como explica: 
 

 

Trata-se de não negar as origens sociais desse jovem, de não 
desconhecer sua cultura, de não estigmatizar sua fala, de não o 
condenar a viver no isolamento, tratando a cultura letrada não como 
um mundo ameaçador, mas como um universo a conhecer para dele 
participar”.  Se ao menos as armas fossem depostas, a escola 
pública e os jovens teriam a oportunidade de se reconhecerem, e 
poderiam escutar o discurso da escola e seus saberes específicos, 
dos quais essa pesquisa somente captou ecos longínquos. 
 



 87 

Não há dúvida que muito do que foi identificado neste trabalho de Charlot  

2001 liderando pesquisas em diversos países, pode ser identificado hoje nas 

escolas, e expresso pelos próprios jovens nos diferentes contextos sociais.  

Porém, no mundo tecnológico, globalizado, busca-se identificar o jovem e 

as relações por ele estabelecidas, e o que elas representam em sua formação, e 

ainda como a escola situa-se, adéqua-se a essa nova realidade no cumprimento de 

sua tarefa. E é dando voz ao jovem, que pretendo aproximar ao máximo do real, 

para que confrontando as visões, e assim identificar os possíveis desencontros que 

possa haver na sua relação com a escola. 

 
 

4.2 A escola para o jovem 
 

Ao propor um olhar de dentro da escola na perspectiva dos alunos, 

acredito ser esta uma possibilidade de conhecer e identificar muito das práticas 

escolares, porém, centrado nos sentidos que os jovens têm atribuído à escola e a 

tais práticas. A intenção é saber como tem sido esta relação e os fatores 

intervenientes nesse processo A escola aparece  como parte integrante no processo 

de socialização e formação, desse jovem.  Sendo assim, a partir da interpretação do 

cotidiano escolar pelo próprio jovem aluno, é possível ampliar um pouco mais a 

visão dessas interações e identificar alguns aspectos que à primeira vista podem 

parecer insignificantes, mas compõem este cenário rico de significações. 

É preciso salientar, por exemplo, que a figura do “aluno” é uma forma de 

representação e, muitas vezes, contribui para desconsiderar o jovem, o que de certa 

forma restringe sua identificação, ao tratá-lo como um grupo homogêneo. Por isso, 

aqui tenta-se “resgatar” estes jovens que, no contexto da escola, são “chamados de 

alunos”. 

Portanto, é premente um conhecimento mais adequado desse jovem, que 

traz para escola já um mundo representado em sua linguagem, cultura e 

comportamento o que, muitas vezes, é desconsiderado pela escola. Muitas vezes, 

algumas manifestações juvenis como o uso de piercing, do brinco, do boné, o grafite 

o estilo de música,a calça pelo quadril,o próprio vocabulário utilizado pelos jovens 

são considerados afronta,desrespeito e contestação,ou no mínimo são 

desconsiderados. Reconhecer e considerar as manifestações e expressões juvenis 

é também uma forma de reconhecer o contexto social em que se inserem. 
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Ao ouvir os jovens desta pesquisa, o que eles pensam da escola ou o que 

ela representa para eles, a grande maioria diz gostar da escola, porém, o motivo 

preponderante é o fato dela representar um local de convivência e de encontro com 

os amigos. Alguns dizem não gostar de estudar, outros apontam algumas disciplinas 

que gostam, mas o melhor da escola para eles são os amigos e o melhor momento 

o recreio. 

 

- “...eu gosto de ir pra escola pra encontrar os amigos... “ (GA-1). 

 

-“...o que eu mais gosto é a hora do recreio...” (GA-1). 

 

-“É melhor ir para a escola ver os amigos do que ficar em casa sem 

fazer nada...” (GA-2). 

 

Como lembra Bernard Charlot (2007), a escola parece cumprir seu papel 

como espaço privilegiado de socialização ( ajudar a conviver e passar para o mundo 

adulto). Alerta ainda que, não se deve esquecer-se da escola como “o lugar da 

aprendizagem”, mas  é preciso lembrar que o encontro é uma das condições 

necessárias para as relações de ensino e aprendizagem. 

Cabe perguntar, porém, que conhecimentos os jovens recebem na escola 

referentes à vida coletiva, cidadania, normas e valores? O que aparentemente não 

tem sido identificado no cotidiano escolar pelos jovens. Todos eles reconhecem a 

importância da escola e dos estudos, mas reconhecem também um desinteresse 

generalizado, que aparentemente associam a um ensino que não os motiva, o que 

aponta para um ensino desvinculado dos interesses, expectativas e necessidade 

deles. 

 

- “Não tem coisas que prendem os alunos, eles vão para a escola por 

causa dos rolos, namorados, pra bagunçar, uns vão pra fugir de casa 

por causa das brigas com os pais. Sabem que é importante, mas se 

preocupam com outras coisas, estão na escola com a cabeça longe, 

é muito esforço e a maioria não dá valor,  no futuro quando vê que os 

outros se deram bem na vida, chegam à conclusão que perderam 

tempo” (GA-2). 
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Ao mesmo tempo em que consideram a escola necessária para 

realizações profissionais futuras, identificam práticas de conteúdos desvinculados 

deste propósito. Não veem significado em determinados aprendizados. E como 

alerta Charlot (2007), o pouco valor atribuído pelos alunos aos conteúdos não 

representa necessariamente desinteresse dos alunos, mas sim dificuldade de 

encontrar um “sentido” para aquilo que os professores ensinam. 

 

-“A escola tem coisas que você não usa na vida, às vezes é obrigado 

a aprender coisas que a gente nunca vai usar na vida” (GA-2). 

Ao serem questionados sobre os principais problemas identificados por 

eles na escola, surge uma avalanche de argumentos que sugere um total 

descompasso de papeis. 

 

- “ ...os alunos não respeitam os professores, estão ali para passar 

tempo,por obrigação e os professores e funcionários pelo salário” 

(GA-1). 

- “Falta responsabilidade dos professores também. Há muitos 

conflitos entre alunos, mas, também entre aluno e professor” (GA-1.) 

- “O aluno espera do professor e o professor espera dos alunos, 

alunos querem boas aulas, mas não estudam e os professores não 

preparam boas aulas por causa do desinteresse dos alunos” (GA-1). 

- “Tem professor que cansa os alunos com aulas desinteressantes, 

só expositivas” (GA-2). 

-“...os professores deveriam dar aulas mais diversificadas, tem 

professores que falam a aula toda” (GA-2). 

 

Uma fala que se destacou, nos diferentes grupos, sugere que estes 

jovens sentem falta e valorizam sobremaneira as relações interpessoais, elogiam 

posturas e condutas mais humildes, de camaradagem e atenção que eles 

conseguem identificar em alguns funcionários, mas em poucos professores. 

 

- “Os funcionários da limpeza são mais humildes, tratam a gente 

bem, conversa de boa com a gente” (GA-1). 
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- “Alguns professores são gente boa conversa com a gente, outros 

não querem nem saber, vai chegando e enchendo o quadro” (GA-1). 

 

 - “Alguns dão aulas em escolas particulares e eu fico pensando  se 

as aulas que eles dão lá são iguais essas que eles dão aqui... se eles 

teriam coragem de dar aos filhos deles a qualidade de aulas que dão 

aqui pra gente...”(GA-1). 

 

-“...é que lá eles são mais exigidos aqui eles não tem patrão” (GA-1). 

 

-“...faltam aulas... tem semana que praticamente não tem aula direito” 

(GA-1).  

 

Segundo os relatos é possível perceber que tem se sedimentado no 

interior da escola, práticas que denunciam um distanciamento e desconhecimento 

destes jovens ao desconsiderá-los  sob diversos aspectos. Talvez o principal deles 

possa estar na dificuldade de enxergar e comunicar-se de fato com eles, e de 

considerar suas reais demandas no processo educativo. 

Charlot (2001) identifica também que a escola, assim como a sociedade, 

são para os jovens, omissas e ausentes, mas muito desejadas, em especial nos 

momentos em que o respeito e o diálogo parecem possíveis como no caso dos 

poucos “professores legais‘’  mencionados.  Reforçando, assim, o potencial da 

escola enquanto espaço privilegiado de construção de relações, de socialização e 

experimentações sociais. 

Outro aspecto que é reconhecido e identificado pelos jovens aqui 

pesquisados, diz respeito às diferenças sociais e discriminações dentro da escola. 

Mesmo numa mesma escola pública com grande parte dos alunos residentes nos 

mesmos bairros ou bairros vizinhos, eles conseguem identificar diferenças sociais e 

econômicas entre os alunos.  

Admitem sentirem-se incomodados com esta distância ou diferença que, 

às vezes, explicita-se na forma de vestir-se e agregar-se. Um fato ilustrativo foi 

citado por eles ao contarem de um grande debate que houve na escola a respeito do 

uso do uniforme. Diferente do que se imagina, a maioria optou pela volta do 

uniforme, no lugar da calça jeans, o que demonstra uma tentativa de minimizar as 
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diferenças, transparecidas nas formas de vestir. O uniforme, pelo que se observa, 

parece servir como tentativa de homogeneizar o grupo e assim de sentirem-se mais 

integrados.  

Além disso, apesar de dizerem que entre os amigos a questão da 

aparência não é importante, reconhecem que há sempre um valor associado a ela. 

Identificam também outras formas de discriminação referentes à possibilidade de 

consumo, à moradia, e à aparência física. Reconhecem que o mal vestido, mal 

arrumado, o do cabelo mal tratado, o da periferia e o pobre são evitados e 

discriminados, pois é motivo de vergonha. 

 

-“...é claro que tem diferença social na escola, você vê pelos 

grupinhos que tem, eles não se misturam...”(GA-2). 

 

-“...se libera a calça, tem aluno que vem o ano inteiro com a mesma 

calça jeans pois não tem dinheiro, e outros a cada semana com uma 

calça nova, a escola vira uma vitrine...”(GA-1). 

 

-“...eu confesso que tenho vergonha de sair com a menina mal 

vestida de cabelão mal arrumado, os meninos iriam olhar e dizer; ih, 

essas aí vieram lá da favela” (GA-2). 

 

-“...dependendo de como a gente se veste, eles vão dizer: ih essa aí 

é lá da Jaiara ou lá do Filóstro” (GA-2). 

 

-“...eu não ligo pra essa questão de aparência mas tem gente 

também que vem pra escola como se fosse pra uma festa” (GA-2). 

 

É possível notar que a escola aparece aqui como um espaço ou ambiente 

de afirmação, reconhecimento e, portanto, de construção da imagem pessoal do 

jovem que está se estabelecendo e se fortalecendo. Um terreno fértil para uma 

atuação educativa eficiente e contextualizada.  

É possível notar valores, conceitos, preconceitos e até formas sutis de 

discriminações sendo cristalizadas no interior da escola, mas não se nota qualquer 

interferência educativa mais direcionada. 
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No que diz respeito às normas, regulamentos e disciplina na escola, as 

respostas também surpreendem, especialmente se confrontadas com as ideias do 

senso comum, de que o jovem é resistente às normas e regras, e se caracteriza por 

infringi-las.  

O que se percebe, no entanto, ao perguntá-los como seria uma escola 

ideal foi interessante observar que mesmo entre alunos considerados problemáticos 

ou indisciplinados, há uma posição unânime de valorização das normas, da 

disciplina e da organização, como requisitos que caracterizam uma boa escola.  

A ideia corrente de que o jovem é avesso à disciplina e contestador das 

normas, deve ser mais bem analisada, pois o que se percebe, ao contrário, são 

críticas dos jovens em relação ao descaso, à falta de disciplina, de organização e de 

planejamento, identificados nas escolas. 
 

-“... a escola deveria ter um padrão de excelência, metas a cumprir, a 

escola não tem metas...”(GA-1). 

 

-“... uma escola com menos briga, professores com mais 

responsabilidade... deveria ser um ambiente mais formal até na 

maneira de conversar” (GA-1). 

-“... aulas mais interessantes, professores mais capacitados e aulas 

de reforço para quem tem dificuldade” (GA-2.) 
 

-“... deveria resgatar certo prazer pela escola, se você gosta da 

escola, é mais fácil renunciar outras coisas que a gente gosta, para ir 

a escola” (GA-2). 
 

-“... por que o colégio militar funciona e o nosso não? Devido a 

rigidez, rigidez funciona, não só com os alunos mas com os 

professores também” (GA-1). 

 

Embora tal postura pareça remeter a valores tradicionais e influência de 

discursos dos adultos, desvelam também o que tem incomodado esses alunos, 

quando propõem a adoção de regras, considerando-as relevantes e necessárias.  

É possível Identificar um discurso que descreve preocupação, interesse 

em mudanças de posturas, avaliadas como deficitárias sem se eximirem desse 

processo, ou seja, reconhecendo que eles próprios precisam de posturas rígidas que 

os conduzam, mas sem abrirem mão do diálogo, do respeito e da coerência. 
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Quando perguntados, o que  consideram um bom professor, mais uma 

vez, mesmo reforçando a necessidade de uma relação de respeito e atenção, a 

eficiência e a qualidade da aula prevalecem sobre outros aspectos. O que, na visão 

deles, se traduz em domínio de conteúdo e autoridade conquistada pelo professor. 
 

-“... a simplicidade dos funcionários aproxima os alunos, tem 

professores que são assim...” (GA-1). 

 

-“... mas tem que ter autoridade, temos uma professora que não dá 

liberdade, mas tem autoridade porque é boa professora” (GA-1). 

 

- “o bom professor prende a atenção na aula, se impõe, tem que ter 

respeito recíproco” (GA-1). 

 

 -“... preferimos as aulas mais práticas, as teóricas são muito 

entediantes” (GA-2). 

 

É possível identificar duas posições dos jovens frente às possibilidades de 

comunicação na escola. Uma que quer, almeja, necessita se manifestar, emitir suas 

opiniões, contestar e se fazer ouvir. E outra, de acomodação frente às dificuldades 

de expressão, seja por não acreditarem que a escola vá considerar o que têm a 

dizer, seja pela deficiência ou a própria ausência de vias ou canais de comunicação 

nas escolas. 

 

-“...temos oportunidades de falar, reclamar e a coordenação nos 

ouve, só que nada acontece, raramente conseguimos algo, só 

escutam e fica por isso” (GA-1). 

 

-“... os professores conversam pouco com os alunos, deveria ter mais 

momentos de encontros de professores e alunos...” (GA-1). 

 

-“... falam que o diálogo é importante, mas quando vamos falar eles 

não escutam” (GA-1). 

 

- “Quando falam alguma coisa do professor ele fica marcando 

(perseguindo) em sala de aula” (GA-1). 

 



 94 

- “Nós nunca tivemos um momento como este,, de quererem saber o 

que pensamos...” (referindo-se ao grupo focal)(GA-1). 

 

De uma maneira geral foi possível identificar nas falas destes jovens, uma 

escola que, embora reconhecida pelo seu valor institucional, apresenta-se distante 

de suas expectativas e anseios.  

Ao considerar a escola também como espaço de socialização e 

experimentação social, como espaço de referências de coletividade, solidariedade e 

cidadania, justifica-se a necessidade de reflexões sobre as vivências 

experimentadas pelos jovens alunos no cotidiano das escolas públicas.  

Considerar o jovem é enxergá-lo de fato, é reconhecer suas 

manifestações e expressões também como possibilidades de ajudar na  construção 

de uma relação efetiva, que se faz necessária no processo de ensino e 

aprendizagem  preconizada pela instituição educativa, mas que ainda está distante 

de se efetivar de fato e de verdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar os sentidos e significados, ou as 

representações que emergem dos discursos dos jovens em relação às agências 

socializadoras como a escola e a família. Aqui em especial, o jovem da escola 

pública. 

Foi possível perceber, que muito da relação do jovem com a escola está 

de certa forma interligado às relações cotidianas estabelecidas também em outros 

espaços de socialização, principalmente na família, como primeiro espaço de 

socialização. E ainda, que as imagens ou estereótipos construídos socialmente, ou 

as representações  a respeito dos jovens e da juventude interferem sobremaneira na 

forma como os adultos lidam com os jovens e como as instituições os considera. 

Assim, investigar os jovens a partir do cotidiano vivido e interpretado por eles, 

permitiu desvelar ou aproximar mais da realidade, muitas vezes, escondida neste 

cotidiano escolar. 

As contingências sociais ou externas a que estão expostos os jovens 

compõem um registro que é assimilado ou apropriado por eles refletindo em suas 

relações, tanto com o meio como consigo mesmo. Os relatos orais dos jovens 

mostram uma dada realidade, aquela representada por eles, e revelam diversas 

relações harmônicas ou de conflitos, incoerências e contradições que estão 

presentes no cotidiano juvenil. As diferentes formas de reagir dos jovens objetivam-

se em seus diversificados comportamentos que também são formas de reinterpretar 

e ressignificar a realidade circundante. 

Em relação às representações do grupo de amigos, nas narrativas dos 

jovens, os amigos ocupam lugar expressivo nos diversos espaços de socialização 

vivido por eles. Estão constantemente envolvidos em atividades com seus pares e 

sempre buscando justificativas para permanecerem juntos. Quando dizem sobre o 

que há de bom e prazeroso em ir para a escola, este é, segundo eles, o maior 

incentivo; encontrar-se com os amigos 

Contudo, a concepção de amigo e de amizade para eles tem uma 

conotação idealista, em que preponderam; a confiança, a sinceridade e o 

companheirismo. Porém, o que descrevem aponta para uma convivência, apesar de 

intensa, superficial e transitória, a mesma tendência já sedimentada nas amizades 

virtuais. 
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Ainda assim é possível concluir a partir de seus depoimentos, que os 

“amigos” exercem grande influência sobre suas opiniões, atitudes e 

comportamentos. Buscam aprovação, comparam experiências, confrontam, enfim, 

buscam se reconhecer nesta relação, uma vez que estão em processo de 

construção da própria identidade  

Os relacionamentos amorosos seguem uma tendência semelhante, vivem 

experiências transitórias, frequentes e superficiais. E quando dizem que “o namoro” 

é cada vez mais raro entre eles, justificam associando-o a compromissos, 

responsabilidades e fidelidade, aos quais nem sempre estão dispostos. Neste 

sentido, o namoro está mais no plano do idealizado do que do realmente vivido. 

Em relação à religião, uma pequena minoria diz professar uma religião e 

frequentar  igrejas. Mas a maioria reconhece Deus acima de tudo, acreditam que a 

fé e o cristianismo são fundamentais e associa-os aos princípios e valores que os 

homens devem buscar, como capazes de mudar para melhor a sociedade.  

Embora reconhecendo, acreditando e até argumentando sobre a 

importância de Deus e da fé associados aos princípios e valores fundamentais, tais 

convicções não resultam em práticas coerentes. Parece não estarem muito 

dispostos a envolverem-se, ou engajarem-se efetivamente, o que justificam 

apontando as incoerências, fanatismos, ou desvirtuações daquilo que acreditam ser 

o real propósito da fé. Assim, mantêm-se mais como observadores e críticos, a certa 

distância, defendem os valores morais e éticos sem que isto signifique qualquer 

envolvimento que represente abnegação ou sacrifícios. 

Permanece assim um discurso em relação aos valores que, segundo eles, 

deveriam estar mais presentes nas relações. Porém as marcas da sociedade atual 

capitalista é o que tem de fato preponderado nos modelos de relacionamentos  

vivido por estes jovens. 

Essa postura parece apontar para uma tendência muito contemporânea, 

de escolhas pessoais de caráter mais individualista de pouco interesse em criar 

vínculos sociais mais estáveis, permanecendo mais a marca do superficial e do 

efêmero 

Muitos dos pressupostos e das representações construídas e 

apresentados pelos jovens são modulados pelos valores societários vigentes. 

Porém, observa-se também singularidades no que se refere ás reelaborações 
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juvenis, com suas próprias normas, buscando estratégias de adaptação, às vezes, 

acomodando, às vezes, resistindo mas, sempre à sua maneira 

Os reflexos da sociedade globalizada são evidentes muitas vezes de 

forma direta também no âmbito familiar. As famílias hoje tendem a ser menores, com 

um número maior de membros trabalhando; além dos diversos tipos de união e cada 

vez mais instáveis,  e ainda muitas famílias hoje são lideradas por apenas um dos 

genitores. Estes entre outros tantos fatores podem de certa forma justificar uma 

maior fragilidade de vínculos afetivos e familiares. 

Para os jovens aqui pesquisados em suas representações, a família é 

considerada como a maior fonte de segurança e confiança. Atribuem a ela o papel 

da formação humana e afirmam ser a família a principal norteadora de suas vidas. 

Segundo eles a base, os princípios, os valores que os direcionam vêm ou deveriam 

vir da família. Apesar dos conflitos, divergências, dificuldades na comunicação, e 

das disputas dos filhos pela atenção dos pais, citados por eles, ainda reconhecem a 

família como a mais importante fonte de referência. 

Destacam-se alguns aspectos relevantes no que diz respeito à relação do 

jovem com a família no atual contexto. Dentre outros, a grande queixa refere-se à 

comunicação com os pais. Sentem falta de uma “relação de verdade”, o que 

segundo eles significa receber dos pais maior atenção. 

Associam, muitas veze, o excesso de liberdade que têm, ao desinteresse 

dos pais por eles. Poderíamos concluir que suas falas têm sido muito claras quanto 

à necessidade de serem reconhecidos valorizados e respeitados por adultos que 

não precisam se tornar jovens para comunicar-se com os jovens, nem tampouco 

impor-lhes comportamentos ou condutas adultizadas como forma de negar, rejeitar e 

contestar a juventude que eles estão vivendo a pleno vigor. 

No que se refere à relação do jovem com a escola, partimos daquilo que é 

de certa forma representado pelo senso comum, e aquilo que é representado pelos 

jovens, suas expectativas, impressões e avaliações a respeito do que se tem 

manifestado no cotidiano escolar da escola pública. 

Primeiro vale destacar que não se observou nenhuma diferença 

significativa em relação aos depoimentos dos jovens da escola central com a escola 

da periferia da cidade, e muitos alunos mesmo frequentando a escola central moram 

na periferia. 
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O que está formulado no discurso dos jovens sobre a escola é a sua  

importância e a dos estudos como possibilidade de crescimento pessoal e de  

ascensão social, mas reconhecem também um desinteresse generalizado por parte 

dos alunos. Apontam como  aspecto desmotivador  um ensino desvinculado de seus 

interesses, enfadonho e pouco atrativo, além do descaso e irresponsabilidade de 

alguns professores assim como o desrespeito e a indisciplina de alguns alunos.  

Diferente do que se tem como consenso; de que os jovens são avessos à 

disciplina, a normas e são reconhecidos por infringi-las, o que está presente em 

suas falas é  unanimidade quanto à importância e a necessidade da disciplina e das 

normas. Não só reconhecem, mas cobram posturas mais rígidas da escola, não 

apenas com os alunos, mas também com os professores e funcionários. Acreditam 

que ao melhorar as instalações físicas e instituir normas mais rígidas, a escola 

consegue cumprir melhor o seu papel.  

Consideram a escola como espaço privilegiado de encontro e 

socialização com seus pares. Situam a maioria das queixas nas fracas relações 

estabelecidas com os adultos, traduzidas pela deficiência na comunicação, pela falta 

do diálogo, em especial com os professores. Reforçam assim o papel socializador 

da escola ao idealizá-la como espaço de relações que os possibilitem serem 

ouvidos,  tratados com respeito e acima de tudo com coerência.  

No entanto, parece ser esta uma dimensão pouco explorada pela escola, 

ao ouvirmos as descrições e depoimentos sobre discriminações, violências, 

hostilidade como práticas comuns no interior da escola.  Segundo seus relatos, 

percebe-se pouca ou quase nenhuma interferência educativa mais direcionada, o 

que pode justificar  que algumas destas práticas  estejam hoje já sedimentadas nas 

escolas. 

É possível assim constatar que o ambiente escolar e, em especial, os 

educadores podem interferir tanto limitando como ampliando esta possibilidade 

socializadora e educativa da escola, e isto vai depender em grande parte da 

concepção que estes possuem a respeito do jovem, e da forma como os vê.  

Porém, percebe-se que, muitas vezes, na visão, representação ou 

ideologia difundida na escola; integrar significa adaptar-se a um modelo pré 

estabelecido, a um padrão normatizado, limitando as possibilidades de participações 

diferenciadas, e não considerando as individualidades bem como as possibilidades 

efetivas de socialização. 
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Além destes aspectos, os relatos dos jovens têm confirmado que em se 

tratando também de estrutura escolar, ou “no retrato da escola”, não são sem 

fundamento as inúmeras queixas e demais denúncias da precariedade, não só dos 

equipamentos, mas também do ensino nas escolas direcionadas às camadas 

populares. Marcas de preconceitos, visões estereotipadas, em especial, dos alunos 

pobres, negros e com histórico de insucesso escolar, também são identificadas no 

cotidiano descrito por estes jovens. 

Neste sentido, consideramos que a relação do jovem com a escola 

envolve muitas possibilidades de conexões e interpretações que devem ser 

analisadas nas narrativas e nos discursos com maior profundidade. 

E ao eleger para esta pesquisa como referência às práticas cotidianas 

juvenis, reconhecemos que a cotidianidade tanto pode revelar a realidade vivida 

pelos jovens, como pode escondê-la ou falsificá-la, portanto, constituiu-se como uma 

possível via de acesso à compreensão da realidade.  

Pois o que pudemos perceber no percurso desta investigação como 

ocorre em qualquer processo investigativo é que a busca pelo real é marcada pelas  

contradições que lhes são inerentes. E ao nos aproximarmos um pouco mais daquilo 

que julgamos ser real, outras janelas abrem-se para novos percursos, num revelar-

se contínuo. 
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                                                      ANEXO I 

 

                                            JOVENS  ITALIANOS 

 

Outra oportunidade de pesquisa surgiu no mês de outubro de 2009, 

quando se abriu a possibilidade, através de um  intercâmbio universitário10 para a  

realização de uma  parte da pesquisa com jovens de escolas públicas na cidade de 

Ferrara na Itália.  

Foram realizados dois grupos focais com jovens italianos em condições 

semelhantes, isto é, jovens de baixa renda em situação de escolarização pública. A 

equipe responsável pelo intercâmbio em Ferrara, agendou previamente as visitas 

solicitadas para a pesquisa em duas escolas que atendem jovens nesta faixa etária 

de 15 a 19 anos. 

As informações sobre estes jovens  foram-nos passadas pelo diretor das 

duas instituições de uma forma mais geral e abrangente. Informaram-nos que a 

grande maioria destes jovens tiveram histórico de insucesso escolar, ou  dificuldade 

de adaptação em outras escolas. A grande parte dos alunos é de jovens de classe 

média baixa. 

Ambas as instituições caracterizam-se por priorizar em seus cursos de 

formação, atividades mais práticas e parte teórica mais reduzida. É defendida a ideia 

de que nem todos têm as mesmas habilidades e é preciso oportunizar outras formas 

de aprendizagem e desenvolvimento. Grande parte dos alunos vive com as famílias, 

muitos destes, apenas com a mãe. Um número razoável de jovens apresentam 

problemas de conflitos familiares e uso de drogas. 

Estas escolas atendem, portanto, alunos de baixo poder aquisitivo ou alunos 

com problemas de adaptação nas escolas convencionais ou Liceus. Na sua maioria 

                                                           
10 Esta pesquisa foi oportunizada pelo convênio interinstitucional mantido entre a Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás e a Università di Ferrara – PUC Goiás/UNITE, sob a coordenação dos proessores Dr. Marco 

Ingrosso – UNITE ; Dra. Elianda Figueiredo Arantes Tiballi - PUC Goiás ; Luiz Eduardo Jorge- PUC Goiás. Os dados 

coletados  com jovens estudantes de Ferrara foram obtidos durante viagem de estudos à Universidade de 

Ferrara, que teve como objetivo a complementação da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo 

realizadas para elaboração desta  dissertação de Mestrado. 
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são filhos de  trabalhadores, operários dentre outros. Este modelo de escola é 

direcionado a formação para o trabalho correspondente ao ensino médio. O primeiro é 

um instituto profissional de estado para serviços de hotelaria e restaurantes, e o 

segundo é um instituto com propósitos semelhantes com uma variedade maior de 

cursos de formação de jovens para o mercado  de trabalho, como cursos na área de 

turismo,  gestão de empresas dentre outros. 

O contato com os alunos foi autorizado pela direção que permitiu aos              

cederem o horário de aula para a realização dos grupos focais. 

Na primeira instituição foram realizados dois grupos, o primeiro com cerca 

de  20 alunos, na segunda turma com cerca de 10 alunos. Em cada uma foi utilizado o 

tempo de uma aula, cedido pelo professor, cerca de 50 minutos. O mesmo 

procedimento repetiu-se na segunda instituição com dois grupos de mais ou menos 20 

alunos. Em ambas fora utilizado apenas gravador de áudio.  

Não foi o objetivo desta pesquisa um estudo comparativo entre a juventude 

brasileira e a italiana, o que demandaria maior aprofundamento de estudos e análises, 

em especial da realidade social e educativa italiana. Porém, dentro dos limites 

propostos, foi possível um contato significativo que nos possibilitou ouvir o que estes 

jovens pensam sobre os temas aqui referidos. 

É interessante observar que há muita semelhança nos depoimentos e 

argumentos utilizados pelos jovens brasileiros e italianos em praticamente todos os 

temas propostos. 

Em todos os grupos surgiram questões muito parecidas quando se 

perguntou sobre a relação com os pais. 

 

- Na maioria das vezes é uma relação boa, às vezes não confiam na 

gente, não nos dão autonomia para decidir ou fazer, se somos jovens 

e estamos crescendo precisamos de autonomia, os pais não 

reconhecem isto. 

-Precisa haver mais diálogo.. 

-Eu por exemplo digo tudo a minha mãe,com meu pai é diferente... 

Ao perguntá-los o que consideram de mais negativo na família hoje eles 

respondem: 

                                  - Não há confiança em nós. 
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- A confiança dos pais precisa ser conquistada, é mais fácil perdê-la. 

E ao serem questionados sobre o que representa para eles a confiança 

dos pais, declaram 

- Penso naquilo que devo fazer, mas penso também no que tenho 

em casa, a confiança que recebi dos meus pais, portanto ao fazer o 

que devo, busco não colocar a perder a confiança conquistada até 

agora. 

- A confiança é a coisa mais importante. 

Em se tratando da relação com a escola também aparecem as 

contradições quase sempre presentes nas falas dos jovens: 

 - A escola é importante para o nosso futuro...para crescer. 

- ...é importante para termos novas experiências. 

- Na escola temos os amigos, ao invés de ficarmos em casa que é 

muito mais chato,vindo à escola temos contatos com outras pessoas, 

de conversar... 

- No fim, é um passa tempo. 

- Eu prefereria ficar na cama... 

- Eu gosto de estar na escola 

- Depende do tipo de trabalho que você se envolve... 

- Eu não gosto porque se estuda... 

- Depende muito de como se estuda se o faz com divertimento é 

mais prazeroso   

- É preciso recuperar o prazer pela escola, se você gosta da escola é 

mais fácil renunciar as saídas para vir à escola. 

- Deveria ter melhores professores 

- São muitas horas de estudo, muita competição e muitas 

provas,deveria mudar isso. 
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É relevante também acrescentar a maneira como os jovens de uma forma 

geral, enxergam e interpretam a sociedade, seus conflitos, o que temem e esperam 

para o futuro. Um discurso  pessimista e negativo, é a marca recorrente nas falas 

destes jovens ao serem indagados sobre a sociedade hoje. 

- A sociedade hoje? Precisaria começar tudo de novo, a política não 

vai bem como está, seja de direita ou de esquerda. 

- Para mim é péssima a situação que se dá na Itália, deveríamos ser 

mais severos com as regras.  

- Hoje é pior, os políticos estão a nos destruir.  

-  É muito pior, há muita delinqüência.  

- Hoje é pior porque temos tudo, temos tanto que nem sabemos mais 

o que queremos) 

 

Outra possibilidade bastante explorada no cotidiano juvenil que 

poderíamos considerar uma marca juvenil, é a utilização das novas tecnologias em 

especial o computador. e o uso que se faz dele. 

 

- ... passamos grande parte do dia no facebook e netlog pois 

podemos fazer contatos com todos os nossos amigos, ver o que eles 

estão fazendo, é um modo de manter contato. Mas também com 

pessoas fora do seu círculo de amigos. 

- ... um telefonema custa 50 euros e também na rede você pode 

conhecer gente nova, e pode também bisbilhotar a vida dos outros. 

- Eu, por exemplo, gosto de olhar a vida dos outros... 

- ... é impossível você, andando pela rua, parar um menino ou 

menina, uma pessoa qualquer e dizer; -oi, como você se chama, 

onde mora... 

-...é impossível viver hoje sem a tecnologia 
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- É esta uma forma de conhecermos gente nova de saber o que os 

outros estão fazendo 

 

O único aspecto divergente identificado nos depoimentos dos jovens 

brasileiros e italianos foi referente à religião. Enquanto entre os jovens brasileiros a 

questão da fé, de Deus e da igreja “ocupa um lugar relevante” em suas vidas e em 

seus valores, com os jovens italianos aqui entrevistados, vimos o oposto disso 

expresso em suas falas.  

A Itália, reconhecida também como berço da religião católica, pelo  fato 

de ter sido um Estado confessional, porém, a marca religiosa não pareceu tão 

presente  como se pudesse esperar. Pelo menos é o que deixou transparecer nas 

falas e argumentos dos jovens aqui entrevistados.  O que nos leva a pensar que 

hoje a influência da igreja e da religião talvez não seja mais tão visível em países 

europeus. 

Ferrara é uma cidade ao nordeste da Itália que ainda preserva muito da 

tradição e cultura italianas, o que nos levaria imaginar que a religiosidade ainda se 

fizesse presente. Porém segundo o que foi revelado nas falas dos jovens, há, ao 

contrário “um estranhamento”, quando se traz o assunto de religião para o grupo. 

Deixam transparecer que não faz parte nem do cotidiano nem do interesse deles, 

claro que há exceções, mas são poucas. Para se ter uma idéia, num grupo de 40 

jovens apenas 3 ou 4 dizem crer em Deus. A fala mais comum é: 

 

- Eu sou ateu/ateia. 

-Eu creio, porque gosto de ter uma figura para que possa crer 

religiosamente. A mim me ajuda sim. 

- A mim não. 

- Nem para mim. 

- Creio que para cada coisa há uma explicação científica, portanto eu 

não creio em nada. 

- Para mim não é importante. 
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- Eu creio que só existe um Deus, as religiões são criações dos 

homens. Eu era testemunha de Jeová, e por problemas familiares, 

abandonei, agora não faço nada, mas creio em Deus. 

- Eu creio no destino, quando acontece alguma coisa a você ou a um 

familiar, não é coisa de Deus, é o destino. Se seu destino é morrer 

ou viver bem, é o destino a decidi-lo. 

- Eu creio em Deus e pratico uma religião, pois como ela disse, a 

gente tem que acreditar em algo, saber que há algo superior. 

- Eu não creio, costumava ir à igreja com meus pais, mas agora não 

vou mais. A religião foi escrita há muito tempo e não é útil hoje. Se 

tenho algum problema, recorro aos meus pais ou aos meus amigos. 

- Não, eu não creio em nada. 

 Como dito no segundo capítulo desta dissertação, estes dados deverão ser 

completados e tornados objeto de uma próxima investigação. 
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ANEXO II 

QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

 

Nome...........................................................Idade......................Série................ 

Endereço.......................................................................................Bairro.............. 

1- Com quem mora?  (   ) Pai  (   ) Mãe  (   ) Outros- especificar ( avós, padrasto, 

madrasta, tio...)  ---------------- ---Quantos irmãos?...................... 

2- Tipo de Moradia: (   ) Casa Própria  (   ) Aluguel  (   ) Cedida  (   ) 

Outros................................................................ 

3- Quem são os responsáveis pelas despesas de casa?   ...................................... 

4- Renda Familiar..................................................................................................... 

5- Profissão do Pai................................................................................................... 

6- Profissão da mãe.................................................................................. 

7- Já  foi reprovado?................. Quantas Vezes?............................................ 

8- Participa ou participou de alguma atividade sócio- educativa fora da escola?                           

 -------------- Qual?.............................................................................. 

9- Trabalha ou já trabalhou........................Em que?............................................. 

10- Ajuda nas despesas de casa?.............. 

11-  Participa de alguma forma nos afazeres da sua casa.........Como?.............. 

12-  Participa de alguma igreja? .........Com que freqüência?................................. 

13- O que costuma fazer aos finais de semana?................................. 

14- O que costuma fazer durante as férias?................................. 

15- Tem costume de ler? .............................................................Que tipo de 

leitura?..................................... Com que freqüência?................................... 

16- Participa de alguma atividade cultural? Qual............................................ Com que 

freqüência? .................................................         

17- Faz ou já fez algum curso fora da escola?Quais?.............................. 

18-  Faz viagens de férias em família?(  )nunca ( )raramente( )freqüentemente 
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                                                 ANEXO III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 

Título do Projeto:A identificação do jovem a partir de suas relações de 

aprendizagens. 

Pesquisador Responsável:   Rosana Guimarães Lobo Sahium 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Católica de 

Goiás e UniEVANGÉLICA 

Nome do voluntário;-------------------------------------------------------------------------------------- 

Idade: -------------------------anos 

R.G.--------------------------------------------------------------- 

Responsável legal:----------------------------------------------------------R.G------------------------ 

O Sr.(a)  está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ A  

formação da identidade do jovem em processo de escolarização, hoje”, de 

responsabilidade da pesquisadora Rosana Guimarães Lobo Sahium . 

Esta pesquisa visa a identificar o perfil do jovem que está na escola 

pública hoje. Para tanto busca ouvir do próprio jovem a respeito dele mesmo. Tal 

pesquisa será de grande relevância para melhor compreensão dos conflitos 

enfrentados pelos jovens e pela escola. 

A pesquisa será feita através de entrevistas  individuais e coletivas , num 

ambiente apropriado e próximo à escola para facilitar a acesso dos alunos 

voluntários.As entrevistas acontecerão no período do contra-turno escolar,de acordo 

com a disponibilidades dos alunos voluntários. 

As reuniões durarão em média uma hora e meia com registros gravados 

com ou sem imagens.  Será garantida a confidencialidade das informações geradas 

e a privacidade do sujeito da pesquisa. 

Ao final da pesquisa será oferecido um mine curso sobre filmes e 

documentários que possibilitarão aos voluntários que se interessarem produzir um 

material fílmico que expresse essa identidade jovem de  outra forma. Ao final todos 

os participantes receberão um certificado de participação. 
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A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo. 

 

Eu,-------------------------------------------------------------------------------, R.G nº-----------------, 

responsável legal por---------------------------------------------------------,RG nº -------------- 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, do 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Anápolis,-------de-----------de 2009 
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ANEXO IV 

QUESTÕES NORTEADORAS PARA O GRUPO FOCAL 

 

Divisão em temas  ou momentos separados para mais de um encontro. 

No primeiro encontro  discutir o tema de forma mais abrangente  para nos 

próximos  tratar os temas mais específicos como, família,  escola e amigos. Tendo 

consciência que não temos controle do que irão surgir podendo serem  também 

explorados outros temas. 

Geral; 

1- O que é ser jovem? O que há de bom e ruim em ser jovem hoje? 

2- Como é o cotidiano de vocês, o que fazem, onde vão? 

3- O que os preocupam, o que temem? 

4- O que consideram hoje a coisa mais importante na vida para você? Por quê? 

5- Quando pensam no futuro, o que vem à mente? 

6- O que é ter  sucesso para você? 

7- Religião é importante? Por quê?  

8- O que pensam sobre a violência? 

9- O que pensam sobre as drogas? 

10- Acham  que existe alguma  fórmula  ou forma de resolver  esses problemas? 

Quais? 

11- TV ou Internet?  Por quê?  O que assistem, e o quê fazem  na rede? 

12- Aceitam bem  conselhos?  De quem? Por quê? 

13- Na opinião de vocês como os jovens  são vistos pelos adultos? Estão 

corretos? O que poderia facilitar para uma visão mais correta? 

14- As vantagens da sociedade atual?  Os maiores problemas?  

Família; 

1- E  a família é importante? Por quê? O que ela representa para vocês? 

2- Quem tem mais autoridade em casa? Por quê? 

3- Quem exerce mais influência sobre você? 

4- Quem é exemplo pra você? Por quê? 

5- Vocês têm com  seus pais intimidade e liberdade que  consideram o 

necessário? 
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6- O quê é ter liberdade? 

7- Castigo resolve? Por quê? 

8- Como você acha que os pais teriam mais sucesso na disciplina dos filhos? 

9- Quais os grandes problemas que os jovens enfrentam  na família hoje? 

Escola; 

1- Gostam da  Escola? De que  gostam e não gostam na escola? Qual o melhor 

momento na escola? 

2- Para que serve? É importante? 

3- Quais os problemas que a escola tem hoje? Como poderiam ser resolvidos? 

4- Como gostariam que fosse a escola? 

5- Como participam de decisões; reivindicam, manifestam suas opiniões na 

escola?  

6- Como é a relação aluno e funcionários da escola? 

7- O que consideram um bom professor? 

8- O que consideram um bom aluno? 

Amigos; 

      1-O que é ser amigo pra vocês? 

      2-Como escolhe os amigos? 

      3-O que gostam de fazer juntos? 

      4-Como se formam os grupos? O que fazer para entrar num grupo? 

      5-O que faz sucesso no grupo? 

      6-É comum fazer amigos pela internet, como é isso? 

      7-Que tipo de pessoa atrai mais amigos e o que afasta os amigos? 

      8-Aparência é importante?  

      9-É fácil ser diferente; pensar, agir,vestir ,falar diferente do seu grupo ? Por quê? 

      10-O que você admira numa pessoa? 

       11-O que é o namoro? E essa história de ficar? 
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