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Aos meninos e meninas das pesquisas:  
Os sonhos são flores altas 

de umas distantes montanhas 

que um dia se alcançarão. 

 
Cecília Meireles 

 

A temática “A Escola e seus atores” nos provoca e desafia a pensar sobre a escola e as 

relações que a instituição estabelece com a sociedade. O que essas relações produzem e como 

são ou não incorporadas nos processos de constituição da escola. Desde suas propostas 

pedagógicas passando pelas relações de aprendizagem, de elaboração de saberes, de definições 

curriculares e outras tantas que configuram o cotidiano da escola. 

Desse variado repertório, minha contribuição será a de pensar a escola do ponto de vista de 

alunos como sujeitos que, indiferente à cultura da escola, organizam modos de pensar e de agir, 

vivem suas culturas. Seja na participação em grupos juvenis, nos usos que fazem de seus 

uniformes, recriando estilos com humor e irreverência, seja no retorno à escola na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos- EJA, na condição de meninas adolescentes em trabalho 

doméstico.
3
  

A escola, por seu turno, será pensada como uma totalidade social, reconhecendo-se na sua 

composição, porém, a presença de vários sujeitos. Vários e diferentes sujeitos e processos que 

impedem qualquer simplificação ou perspectiva homogênea nas explicações ao seu respeito. 

Mais do que isso, vejo a escola como uma instituição que historicamente carrega em seu 

cotidiano marcas significativas, nem sempre coerentes, mas expressões controversas da 

existência concreta dos sujeitos que dela participam. 

                                                           
1
 Artigo publicado no Livro: Casassanta, Ana Maria et al. (orgs.) A Escola e seus Atores. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2005. 
2
 Jornalista, Mestre em Educação e Doutora em Antropologia Social, professora da PUC-Minas. 

3 A OIT – Organização Internacional do Trabalho faz uma distinção conceitual entre trabalho e serviço doméstico. O 

primeiro compreende as tarefas exercidas em casa de terceiros ou para terceiros, resultando em remuneração em dinheiro ou 

objetos, configurando-se, portanto, em relação laboral. Já, o segundo, diz respeito às atividades exercidas na própria casa, 
sem remuneração e sem o status de trabalho. Neste texto falaremos de serviço doméstico, referindo-me aos dois tipos. 
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Dessa forma, evocando à lingüística de Saussure, com graves e belas ressonâncias na 

semiótica da comunicação, direi que a instituição escolar, de cujo significante - escola, é 

igualmente decodificado por quem o lê etmologicamente, comporta inúmeros significados que 

resultam dos diferentes sentidos que dele são feitos no ato mesmo das leituras. Leitura como ato 

social, cujas significações são construídas no jogo dialético, e às vezes de oposição e conflito 

entre os sujeitos e a instituição escolar. Considerando essa imagem sígnica como “boa para 

pensar” a escola em seu cotidiano, nos termos de Lévi- Strauss, tomarei também deste eminente 

etnólogo francês outra imagem para falar de jovens sujeitos em suas escolas: a do bricoleur. 

Termo usado por Lévi- Strauss para indicar a construção de novos artefatos a partir de unidades 

já classificadas em uma sociedade ou cultura. O mecanismo fundamental é que os elementos que 

configuram a atribuição de sentidos já existem, são parte de um repertório usual, conhecido, mas 

são reinventados e reposicionados em outras arquiteturas. Dito de outro modo, a bricolage supõe 

a forma pela qual objetos e símbolos são retirados de um repertório cultural já existente, e, 

rearranjados em outros contextos, passam a comportar outros tantos significados. 

Assim, a noção da bricolage é imaginativa e criadora, não perde de vista a idéia de 

totalidade que nos permite adentrar no edifício escolar e possibilita uma interpretação dos modos 

como essa instituição é quotidianamente inventada e reinventada pelos inúmeros sujeitos que por 

ali trafegam em um vai e vem aparentemente desordenado e caótico, principalmente quando, de 

“fora”, os observamos. Encurtando a distância e o foco de nossas lentes, esse caos pode ser 

dissipado, mas, somos tentados, quase sempre, a criar uma imagem através da qual registramos e 

lemos essa paisagem num tipo de zoom que, ao juntar virtualmente os sujeitos e as coisas, estes 

aparecem como portadores de desejos, expectativas, motivações e objetivos comuns por estarem 

enquadrados naquele mesmo espaço.  

Mas esse enquadramento histórico revela uma imagem de escola deslocada e desfocada no 

tempo e no espaço contemporâneo! 

Ajustando os mecanismos da câmera e sensibilizando nosso olhar retornamos ao edifício 

escolar para dar conta de novos e renovados emolduramentos e fazer jus à apropriação da 

imagem sígnica do francês Saussure para com ela tentar compreender a escola e seus sujeitos, na 

polissemia de suas ações e representações, buscando os lugares onde eles se inscrevem e 

adquirem visibilidade e particularidades. 
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De onde passo, então, ao pressuposto de que falar de sujeitos na escola e da própria escola, 

é falar da cultura e dos lugares da cultura como um conjunto de sistemas simbólicos, plástico e 

estético que dá sentido à totalidade, e sem o qual fica difícil examinar a dinâmica social 

multifacetada na qual jovens e escolas revelam em diferentes temporalidades e espacialidades. 

Isto posto, o primeiro desafio é definir quem é jovem ou adolescente na sociedade 

contemporânea. Essa é, sem dúvida, uma empreitada bastante complexa, dado que são termos 

densamente polissêmicos e atravessados por dimensões e mediações de múltiplas origens e 

datação histórica. Desde a biológica, que emite sinais claros da passagem dos tempos da vida à 

dimensão cultural, que, articulada à natureza, exige sempre um pensar mais atento e aberto a 

realidade. Porém, como em pesquisa desafios são para ser enfrentados e não contornados, vamos 

lá! 

Em que pese a história já se ocupar da questão da juventude desde a idade média pelo 

menos (DAVIS, 1990, em MAIA, 2004), fica claro que pensar adolescentes e jovens no contexto 

atual apresenta configurações distintas e complexas que trazem questões próprias da época, 

principalmente quando se toma como referência as grandes metrópoles. Em termos legais e de 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ser jovem é estar na faixa etária entre 12 e 

18 anos. Entretanto, estudos na Europa e no Brasil deslocando o foco da linha jurídica preferem 

trabalhar com uma faixa bastante mais alargada, que chega aos 30 anos ou mais, baseando-se em 

pesquisas que buscam a percepção dos sujeitos e consideram o contexto em que vivem. Nesta 

perspectiva o ser adolescente se apresenta muito mais como um sentimento de pertença e de 

experiência, de “estado de espírito” do que propriamente corresponde a um dado cronológico.  

A propósito, em artigo recente, a psicanalista Maria Rita Khel, freqüentemente encontrada 

na mídia, diz que cada vez mais, aqueles que outrora, nas décadas de 1920- 1930 no Brasil, já 

eram considerados plenamente adultos com seus 20 anos, pensados a partir de hoje, estariam em 

plena juventude. O que significa dizer que, para além de documentos normativos, tenhamos que 

enfrentar definições conceituais como essas colocando-as sempre em “situação”, numa feliz 

expressão do antropólogo Rúbem César Fernandes (FERNANDES, 1994), quando chama a 

atenção para os riscos de usar conceitos fora de seus contextos de produção e de falar de sujeitos 

fora da análise de situações concretas em que se encontram. 

Fato é que pensar a constituição da puberdade desde a Grécia clássica às sociedades 

indígenas em qualquer tempo, só é possível a partir do entendimento de mecanismos simbólicos 
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que essas sociedades engendram para dar conta de explicar e controlar os fenômenos da natureza 

em relação aos sociais. Assim, são conhecidos e já bastante estudados os rituais de passagem que 

marcam a transição, a reinscrição simbólica do corpo infantil para as tarefas da idade adulta, seja 

de meninos ou meninas (TURNER, 1974). Isto é, as mudanças físicas precisam ser celebradas e 

controladas para que se inscrevam na norma social ou de cada cultura, e isso vai depender do 

entendimento que se tem delas: do corpo, da função do corpo, da procriação, do trabalho e tantos 

outros, associados ao lugar que o jovem deve ocupar no mundo dos adultos. 

Já o conceito de adolescência é próprio da contemporaneidade, onde pensá-lo, segundo 

Rita Khel, “tem o sentido de uma moratória, período dilatado de espera vivido pelos que já não 

são crianças, mas ainda não se incorporaram a vida adulta” (KHEL, 2004: 91) Assim, essa 

juventude estendida implica, por um lado, na imaturidade sexual e intelectual, despreparo para o 

casamento, para o ingresso no mercado de trabalho, enfim, para aquisição da autonomia. 

Principalmente quando constata-se que, cada vez mais, crescem as exigências para a entrada e 

permanência nesse mercado e, por conseqüência, o período de formação também se alarga para 

atender a rapidez e variações das demandas de mercado. 

Por outro lado, e como decorrência dessa implicação, em lugar do jovem ser tratado como 

sujeitos imersos em uma conjuntura histórica na qual traduzem dialeticamente suas contradições 

e possibilidades, de modo simplificado e reducionista passa ser pensado nos estreitos limites de 

uma idade crítica, instável, “aborrescente” - discursos que por vezes são oportunamente 

aproveitados no ambiente escolar orientando, inclusive, investigações educacionais. 

Mas esse jovem não podia viver impunemente esses lugares e papeis sociais indefinidos na 

perspectiva de uma sociedade regulada pelo mercado: era muito ócio e pouco negócio! E não 

data de muito tempo, meados dos anos de 1980, que adolescentes e jovens são tomados de forma 

mais prestigiosa pela indústria cultural e por outros setores da economia: 

É Maria Rita Khel quem nos lembra que eles 

 
começam a sair de uma certa obscuridade culposa e obediente à qual discursos 
médicos [higienistas, especialmente na escola, acrescento eu] e morais os haviam 

relegado para se transformarem em uma faixa da população privilegiada pela 

indústria cultural; (KHEL, em NOVAIS E VANUCHI, 2004, p. 90). 

 

E, também por isso, mas não só, tornam-se sujeitos que vêm ocupando espaço na pesquisa 

acadêmica. Com a indústria cultural plenamente sintonizada com o capitalismo- regime que 
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favoreceu sua criação, o estado e o status que esse setor da economia desfruta hoje, o jovem 

entrou definitivamente em cena. Comenta a psicanalista: 

 

...como na economia capitalista, do boi se aproveita até o berro, essa longa crise 

que alia o tédio, a insatisfação sexual sob alta pressão hormonal, a dependência 

com relação a família e a falta de funções no espaço público, acabou por produzir 

o que as pesquisas de marketing definem como uma nova fatia de mercado. A 

partir daí- viva o jovem! Passou a ser considerado cidadão porque passou a ser 

consumidor em potencial. (KHEL, em NOVAIS E VANUCHI, 2004, p. 91) 

 

Situação também já anteriormente analisada de modo refinado pelo antropólogo argentino, 

radicado mexicano, Nestor Garcia Canclíni, em seu livro “De cidadão a consumidor”, em que 

defende a tese de que, no capitalismo, cidadania se mede pela capacidade de consumo dos 

sujeitos. Na sociedade contemporânea esse segmento jovem da população que já fora visto como 

portador de valores de rebeldia, de contra-cultura, de afirmação de valores muito próprios - 

marcas emblemáticas da década de 1960, é, posteriormente, convertido e transformado em 

consumidor cidadão em um duplo e antropofágico sentido: o ser jovem como objeto de desejo e 

de consumo, e como target. Estratégia político-mercadológica inaugurada nos EUA e 

velozmente difundida pelo mundo capitalista que enfoca o jovem como uma mercadoria a ser 

desejada, cultuada e consumida. Mas como sugere o próprio Canclini, essa não é uma situação 

isenta de tensões, contradições e hibridismos (CANCLINI, 1976). Deste modo, penso eu, alguns 

matizes precisam ser esboçados de modo a capturar com mais atentamenteo quadro acima 

delineado.  

Se trazer o jovem à superfície social capitaliza inegáveis benefícios- como o de se 

recuperar, em outra conjuntura histórica evidentemente, um certo protagonismo
4
, essa 

publicização midiática tem resultados no mínimo questionáveis: a associação jovem e consumo 

favoreceu um ethos hedonista em que o conceito é tomado pela imagem; o real pelo aparente, a 

realidade pelo simulacro e outras tantas e engenhosas simulações como aquelas que se referem à 

violência no estado quase aterrorizante que ela nos atinge hoje. E que, coincidência ou não, o 

fato é que os números dizem friamente que é o jovem, em qualquer grupo social, o mais 

atingido; seja agredindo ou sendo agredido, matando ou sendo morto (ABRAMOVAY e RUAS, 

2002). 
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Por esta via de interpretação, mais radical é o pensador francês Jean Baudrillard, quando 

analisa, já na década de 1960, que na ordem social vigente o consumo existe com mais força do 

que em qualquer época do passado através do conjunto de desejos e crenças na qual todos estão 

mergulhados. Simbolicamente o consumo atinge a todos, ricos e pobres, que sofrem a mesma 

pressão e assédio do mercado; sendo os meios de comunicação de massa responsáveis por este 

processo, pela difusão de mercadorias imaginadas coletivamente como objetos de desejo e de 

necessidade. Pela publicidade, principalmente, a mídia aproximou o universo de diferentes e 

desiguais classes na sociedade, tornando-os membros de um mesmo sistema simbólico. E nesse 

contexto, o consumo passa a ser um tipo de condição para exercício da cidadania, é cidadão 

quem é consumidor, e Baudrillard afirma que o consumo “surge como uma conduta activa e 

colectiva, como coacção moral, como instituição” (BAUDRILLARD, 1991, p.81), que se coloca 

como um sistema de valores com a função de integração dos indivíduos na sociedade. 

Neste cenário me refiro ao jovem pertencente a qualquer camada da população, pois, na 

sociedade midiatizada, a elaboração de sentidos e de identificações se constrói, sobretudo, à 

imagem e semelhança de elementos que a mídia oferece, pauta, agenda. E se são muitos poucos, 

pouquíssimos os jovens que têm capacidade de consumir todos os produtos que lhes são 

ofertados- me refiro a dimensão material, contrariamente, a imagem do adolescente difundida 

pelas redes midiáticas em todo o mundo, “oferece-se à identificação (e consumo) de todas as 

classes sociais” (KHEL, em NOVAIS e VANUCHI, 2004, p. 93), que se repõe na dimensão 

simbólica. E ambas, dimensões materiais e simbólicas, a exemplo de significantes e significadas, 

não podem ser pensadas de modo cindido. 

Mas é evidente, e seria tolice de minha parte, apresentar esse quadro como se ele fosse 

único, homogêneo e homogeneizante, com capacidade de se projetar para todo e qualquer grupo 

em qualquer sociedade igualmente. Não teria entendido a noção de bricoleur com a qual comecei 

este texto e tropeçaria em minhas próprias crenças, investimentos e experiências como educadora 

e pesquisadora. Se concordo com as análise feitas acima, a elas devo acrescentar senões, ou 

melhor, problematizações, que tornam mais complexo e desafiador compreender a dinâmica 

cultural na sociedade contemporânea. Se jovens de qualquer camada social constróem 

identidades e identificações sob a magia do consumo de modelos estéticos e técnicos e quê tais, é 

                                                                                                                                                                                     
4
 Quero dizer que a juventude nos anos de 1960 e 1970 foi efetivamente protagonista nas discussões e ações 

sociopolíticas engendradas, inclusive, por movimentos de certos setores da igreja católica. A esse respeito 

conferir TOSTA (2005). 
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difícil duvidar. Como não se duvida de que essa difusão em massa de valores que tentam 

impregnar e desenhar um mesmo querer da sociedade seja parte de estratégias de reestruturação 

econômica e geopolítica hegemônicas. 

Contudo, também é necessário analisar processos de identificação juvenil como dinâmicas 

de reestruturação simbólica com que grupos populares ou não, mas principalmente estes, recriam 

e adaptam seus saberes, experiência e estilo para viver em meio a desigualdades sociais e 

diferenças culturais. Para fazer frente às tecnologias de produção e de circulação de bens 

simbólicos sem abrir mão de crenças, da tradição e de suas idiossincrasias, usando esses artefatos 

para ampliar o raio de escuta de suas reivindicações e problemas como bem mostra Hermano 

Vianna (VIANNA, 1987) em seu estudo pioneiro sobre jovens no funk carioca. A esta realidade 

é interessante trazer a noção do bricoleur como uma imagem que pode dar conta de mostrar 

como códigos culturais que estimulam o consumo, são eles mesmos recodificados e colocados 

em um outro cenário, que não aquele de origem, com outras atribuições e significados. 

Dito de outro modo e frente a essa conjuntura de globalização econômica e de 

transnacionalização de bens materiais e simbólicos, penso que o movimento que se coloca para 

nós pesquisadores e educadores é o desafio de dialeticamente entender que, se esta mesma 

sociedade adquire, por um lado, ares de mundialização, assiste, por outro, ao crescimento da 

reivindicação pela autonomia contra formas de massificação e do desejo de afirmação de 

singularidades de cada região, língua, etnia, crença ou geração. Isto é, “... longe de impor uma 

hegemonia monótona sobre o planeta, a globalização (amparada em estratégias midiáticas) tem 

gerado uma diversidade de formas e conteúdos culturais historicamente sem precedentes”, como 

afirma Sahllins (SAHLLINS,1997, citado em TOSTA, 1999). Neste contexto histórico, social e 

informacional, entender educação, escola, práticas pedagógicas, currículos, formação e profissão, 

e jovens alunos, exige, então, um outro tipo de entendimento das dinâmicas sociais. (TOSTA, 

1999). 

Assumindo neste texto, como o fiz em outras reflexões, vale destacar apenas como 

exemplo, que, não obstante o extraordinário valor do conceito de classe social e de sua 

capacidade heurística, a sociedade em que vivemos nos obriga a uma certa reinvenção de noções 

para dar conta de analisar a complexa trama de mediações que se tece na contemporaneidade. 

Como aquelas que dizem respeito aos múltiplos pertencimentos dos sujeitos como elementos 

definidores de sua constituição identitária e de suas ações sociais. O que nos permite alargar a 
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compreensão de seu lugar na sociedade e as possibilidades de mudança. Refiro-me as análises 

que buscam incorporar essa dimensão simbólica da sociedade e que não tomam a cultura como 

um evento simplesmente; ou muito menos como apêndice das relações econômicas ou 

modismos. E nem tão pouco tomam a diferença cultural como um fenômeno que pode ser 

explicado pela dimensão de categorias únicas considerando que noções teóricas vêm se 

redefinindo à luz de práticas sociais e de uma heterogeneidade social maior, fruto da coexistência 

harmoniosa ou não de uma pluralidade de tradições cujas bases podem ser ocupacionais, étnicas, 

familiares, geracionais, políticas e religiosas (TOSTA, 1999). 

Pressuposto que parece ser compartilhado por estudiosos de vários campos de 

conhecimento, notadamente na educação, haja vista a difusão em grande quantidade de pesquisas 

que têm adotado tal perspectiva no estudo da diversidade cultural e da escola
5
. Desta maneira é 

que levando em conta a de origem de classe, mas sem toma-la, a priori, como determinadora da 

constituição de sujeitos, reconheço que os jovens que vi e ouvi pertencem a diferentes camadas 

da população, mas nem por isso vivem mundos incomunicantes. Ao contrário, suas ações e 

representações são muitas vezes atravessadas por expectativas, desejos, percepções e projetos 

que dizem de leituras muito parecidas sobre eles, a escola e o mundo. 

Portanto, no debate das culturas dos adolescentes ou dos jovens com o cuidado que a 

temática exige; mais modestamente e fazendo um recorte vou me ater aos modos ou estilos que 

grupos expressam e que revelam atitudes, valores que às vezes nos deixam perplexos no 

ambiente escolar ou fora dele, por faltar âncoras teóricas para compreender o diferente e com ele 

dialogar. Mobilizada por esses desafios espero contribuir nesse debate trazendo uma pergunta e 

respostas, ou melhor indagações e percepções que nos possibilitam pensar em alguns jovens 

sujeitos em suas escolas elaborando mecanismos simbólicos e materiais em que comunicam 

situações de sociabilidade. Sociabilidades estas que nos permitem problematizar como conceitos 

usuais não são suficientes para compreender estes jovens que têm, por exemplo, na mídia e nos 

grupos fontes de mediação com as quais se inscrevem na realidade, inclusive a escolar.  

 

Como jovens pensam e interagem em suas escolas? 

 

                                                           
5
 Conferir acervo da ANPED entre os anos 2000- 2004. 
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O que pensam e como pensam a vida na escola, a aprendizagem, os professores? E o 

tempo, pois esta surge como uma categoria que lhes é fundamental na lógica de pensar e se 

organizar na escola e fora dela. Com esta indagação retomo mais de perto a temática da mesa- a 

escola e seus atores. Para isto vou buscar subsídios em pesquisas que venho fazendo, 

dissertações e projetos experimentais que venho orientando no mestrado e no curso de 

comunicação, respectivamente. Especialmente em três destes trabalhos: 

1. Carla Valéria Linhares Maia. Entre gingas e berimbaus: um estudo de caso sobre culturas 

juvenis, grupos e escolas, concluída em 2004. 

2. Letícia Freitas. Cá entre nós! Deixa que eu seja eu: um estudo de caso sobre usos que 

alunos do Colégio Imaculada Conceição- Montes Claros- MG, fazem do uniforme escolar, 

também concluída em 2004. 

3. “Para Casa”- Representações Sociais de Adolescentes sobre os Afazeres Domésticos e a 

Escola, pesquisa concluída este ano por mim e a professora Maria Ignez Costa Moreira, do 

Mestrado em Psicologia Social da PUC- Minas 
6
. 

 

Ao privilegiar estas pesquisas, não estarei desprezando tantas outras; ao contrário, foi 

preciso muita leitura, rever autores e conhecer novos, praticar o exercício constante da 

interdisciplinaridade que a temática exige para bem conduzir as investigações referidas. Mas a 

verdade é que ao me cercar delas é porque nos trazem recortes preciosos para pensar jovens em 

relação com a escola e vice- versa. Jovens pobres e suas estratégias de sociabilidade e de 

sobrevivência material e simbólica como os meninos do Grupo de Capoeira, jovens de classe 

média e alta remodelando, para ressignificar, seus uniformes e com eles expressar o que pensam 

da escola e de si mesmos; jovens meninas que cedo deixaram a infância (e a escola) para 

assumirem o trabalho doméstico, e agora tentam recuperar a escolarização interditada de suas 

trajetórias, matriculadas na modalidade de EJA. 

Estes jovens estudantes estavam numa faixa de idade entre 13 e 18 anos e sobre eles 

compartilho da idéia de que a adolescência, assim como a vida adulta, a velhice ou a infância, 

são construções sociais, em que pese as intensas transformações biológicas que caracterizam 

                                                           
6
 Todos estes trabalhos encontram-se disponíveis na biblioteca da PUC- Minas. A última contou com financiamento da 

Universidade, através de seu Fundo de Incentivo à Pesquisa. 
6
 Magnani analisou questões relativas ao gosto, à cultura e ao lazer popular, tecendo as ligações entre o circo, e muitas outras 

formas de entretenimento dos moradores de bairros da periferia da grande São Paulo, na busca de compreender os seus 
valores, modos de pensar e agir. 
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essas fases da vida, e que aparentemente são universais. Sabendo que da construção desse 

entendimento participam elementos culturais que variam no tempo e de uma sociedade para 

outra. E mesmo dentro de uma sociedade, há variações de um grupo para outro, como bem 

analisou Maia (MAIA, 2004). 

Portanto, lendo e analisando fragmentos orais, textuais e imagéticos de jovens sujeitos em 

escolas busquei depreender sentidos que contam de sua história e de seus percursos escolares, 

colocando em cena o bricoleur, como expressão das ricas e diferentes tramas que são tecidas e 

rearranjadas nas diversas realidades observadas, de onde destaco alguns fios, procurando não 

desfazer os nós que os prendem a urdidura dos tecidos. Na busca de interpretar a costura do 

bricoleur, acrescentei outra noção, a de “pedaço”, apreendida por nós não como um recurso de 

linguagem apenas. Mas como uma noção de que nos valemos tomando-a de empréstimo do 

antropólogo paulista, José Guilherme Cantor Magnani, em pesquisa sobre lazer popular em São 

Paulo, com o nome de “Festa no Pedaço”
7
. A noção de Pedaço é usada com o significado muito 

próprio construído e atribuído por este estudioso, e que foi se constituindo à medida que ele 

desenvolvia a referida investigação. Neste contexto, a noção de Pedaço foi elaborada como 

categoria de entendimento para  

 

designar aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o publico, onde se 

desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços 

familiares, porém mais densa, significativa e estável do que as relações formais e 

individualizadas impostas pela sociedade (MAGNANI, 1984, p. 138).  

 

O Pedaço, em nosso caso, retrata os modos como os jovens alunos se organizam dentro e 

fora da escola para tecerem sociabilidades e, tecendo-as, demarcam espaços públicos e privados 

que dizem respeito às relações e interdições entre a escola, a rua e o grupo. Não proibições no 

sentido do não acesso ou do não contato somente; mas também como mecanismo material e 

simbólico de negociação e de comunicação entre instâncias desiguais e diferentes. 

Vamos à fala dos jovens: 

O tempo - as pesquisas revelam que a noção de tempo para os jovens é atravessada pelo 

aqui e agora e pelo jogo lúdico da experimentação, do “descompromisso”, do novo e da 

transgressão, sendo que esta não é percebida sempre como um valor moral. Os jovens 

conseguem produzir uma certa conexão entre o tempo presente e o futuro. Por um lado, o futuro 
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depende do presente, dedicado à preparação para uma vida melhor pela via da escolarização e do 

trabalho; por outro, é preciso, na imediatez do agora, ser jovem; reafirmar e viver intensamente 

essa fase da vida que se traduz na busca do lazer, das relações afetivo- sexuais e de amizade.  

A adolescência - pensar a condição de ser adolescente entrelaça-se ao pensar o tempo, 

como uma fase da vida que é significada comunicando que infância e adolescência são tempos 

muito curtos e interrompidos pelas precárias condições materiais de existência em que vivem 

seus grupos sociais, como expressam as meninas da EJA e os meninos do Grupo de Capoeira. A 

adolescência é também e fortemente expressa na relação de construção de grupos de identidade; 

não grupos fixos, muito permanentes ou únicos. São “pedaços” como os amigos cujas panelinhas 

se organizam em torno do estilo do uniforme e outras afinidades no pátio do colégio; como os 

meninos e meninas do Grupo de Capoeira (que mantém um “núcleo”, mas é freqüentado por 

muitos outros jovens), ou das amigas das festas e da lan house frequentadas pelas adolescentes 

em trabalho doméstico;  

A escola - Neste tempo presente que aponta para o futuro, a escola tem importância central 

em suas vidas. Tanto como meio de mobilidade e ascensão social, quanto como via que 

possibilitará o emprego, a ocupação de bons postos de trabalho e a percepção de bons salários. 

Neste sentido, é inevitável a comparação com o passado (da família) pobre e carente que, para a 

maioria, continua no presente. Não querem ser como seus pais! Mas, a exemplo deles, querem 

constituir família, ter filhos, casar. A escola é boa, antes de tudo, para ir, para conversar, fazer 

amigos, socializar, nem sempre para aprender, mas também para isso. 

Outros espaços de aprendizagem - semelhante a escola em seus espaços exteriores à sala 

de aula e à coordenação onde rege a norma e a divisão clara e hierarquizada de espaços e de 

lugares sociais, os locais de passagem- as entradas e saídas, o pátio, o entorno, o jardim e os 

bancos, as rodas de capoeira, o trabalho, o lazer, a mídia, enfim, as múltiplas vivências 

cotidianas eram percebidas e usufruídas pelos jovens como lugares de inserção social, de 

formação e de identificação. Portanto, espaços educativos, relacionais e significativos na 

elaboração identitária que vão construindo. Mas, ao mesmo tempo, são espaços que demarcam 

diferenças tais como: a escola é lugar de normas, de hierarquia, de controle, de definições das 

quais não compartilharam, e os jovens pouca oportunidade têm para discutir tudo isso e seus 

comportamentos. Fica evidente o descontentamento com regras que tentam colocar todos 
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obrigatoriamente iguais, como dizem os jovens no Grupo de Capoeira, que, nas rodas com o 

“mestre” podem falar de suas histórias. Ou, ainda, os do „uniforme‟ cujo sentido já indica 

padronização, isto é, aquilo que é de uma só forma, invariável, idêntico, que é sempre o mesmo, 

igual, constante. Principalmente, porque “gostar de se identificar com o grupo é uma percepção e 

uma escolha, e ser obrigado a essa identificação é outra coisa” (FREITAS, 2004, p.211). 

Assim, a casa, a escola, a cidade e os meios de comunicação de massa, o uniforme, os 

movimentos nas rodas da capoeira são fontes de informação e de formação pródigas no 

estabelecimento de espaços nos quais códigos comportamentais devem ser apreendidos e 

convenientemente aplicados conforme a situação e objetivos de cada um dos jovens alunos.  

O trabalho emerge das representações dos adolescentes como pleno de valor “moral”, que 

dignifica e, principalmente, é associado a escolarização. Ele projeta o futuro e é um lugar de 

reafirmação de valores como honestidade, responsabilidade e outros. Porém, o trabalho 

doméstico, em casa ou para terceiros, não é um fim, mas apenas um meio; ele é suportado, mas 

não se constitui em um ideal para as meninas da EJA. A consciência de que vivem em uma 

sociedade cada vez mais competitiva e exigente em termos de qualificação profissional é notória 

na fala dos grupos, que reproduzem, ao seu modo, o discurso dominante. Percepção esta que foi 

claramente expressa em outra pesquisa que aborda a representação social de alunos sobre a 

escola (MOURA, 2004). Mas a esse discurso, é importante ressaltar, contrapõe-se a um outro 

que traduz a percepção do trabalho como óbice a uma vivência mais plena da infância e da 

adolescência, do lazer e da escola. 

Refletindo sobre estas falas cabe trazer Eloisa Guimarães em seu trabalho “Escola, galeras 

e narcotráfico” (GUIMARÃES, 1998), em que afirma que os alunos por ela pesquisados 

estabelecem uma relação ambígua com a escola. A escolaridade não representa situação real de 

mudança ao ponto de projetar um lugar importante para os estudos. Mesmo almejando uma 

profissão que exige escolarização, não a relacionam com a escola e não gostam de estudar. Devo 

dizer que essa era também nossa percepção ao iniciar as referidas pesquisas. Porém, as 

investigações trazem indicações diferentes: se para nossos jovens a escola é o lugar de fazer 

amigos e isto é fundamental; ela também não é reprovada por eles; ou negada como lugar de 

aprendizagem, de formação de valores, de possibilidade de mudança. Eles compartilham deste 

ideário com alguns mestres, principalmente pela via da negociação, em vista de algum conflito 

ou de disputa de sentidos e lugares.  
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É assim, por exemplo nos usos e “abusos” que os jovens do CIC fazem do uniforme 

escolar, remodelando-o ao seu estilo e gosto com enfeites, recortes, desfios, tirinhas, 

encurtamentos e alongamentos, apertos e afrouxamentos, ou variando a farda com recursos mais 

sofisticados feitos por encomenda nas confecções que a ajusta a modelos mais longos ou baby 

look, diminui a altura do cós deixando aparente o umbigo onde meninos e meninas exibem 

piercings e outros adereços (FREITAS, 2004). Enfim, essa elaboração lúdica e experimentalista 

de remodelagem conta com uma certa concessão da escola, a qual sinaliza que essa 

reapropriação do uniforme pela moçada não altera o emblema institucional impresso na roupa 

que permanece comunicando quem eles são, em que escola e lugar se situam. De modo similar, 

as adolescentes da EJA em suas falas se referem a uma postura de compreensão da escola e de 

alguns professores para com a condição concreta de retorno à mesma: flexibilizam horários, 

entrega de trabalhos, dificuldades nas provas, notas etc. E, visualmente, elas se apresentam na 

escola portando estilos muito semelhantes aos dos alunos do CIC. Frente a uma “ausência da 

escola” em seus sonhos do presente e do futuro projetados em meio ao aprendizado de gingas, 

muita música e regras de convivência no Grupo de Capoeira, os meninos e meninas reconhecem 

a centralidade da instituição para a realização de suas expectativas.  

Dessa maneira, infringir a regra de uso do modelo de uniforme definido pelo colégio 

fazendo adaptações para garantir estilo pessoal, assim como explicitar e garantir determinadas 

condições para se manter na EJA, e fazer da capoeira uma escola, parece não trazer maiores 

conseqüências institucionais. A possibilidade sempre presente de transgressão e negociação de 

regras e procedimentos reveladas no uso do uniforme pelos alunos do CIC e em um certo 

atendimento diferenciado às meninas da EJA, assim como a não presença da escola no Grupo de 

Capoeira, leva a uma situação percebida pelos jovens, de que a escola, mesmo assim, é um 

espaço onde se pode escolher o melhor jeito de se atingir objetivos imediatos e particulares, ou 

de grupos.  

 

Uma trama possível 

 

Pensar sobre essas falas é evocar personagens dos pedaços que se integram a uma rede que 

se tece de relações inegavelmente mediadas pela experiência escolar, mas não só! Os pedaços 

possuem, ainda, uma dimensão simbólica que forma e informa os espaços públicos e privados 

que se condensam nos seus grupos. Eles podem ser interpretados como espaços intermediários 
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entre a escola (o privado), a rua (o público) e seus grupos (privado/público), onde desenvolvem 

relações sociais que se fundam em pelo menos três elementos constitutivos de formas e 

conteúdos distintos, mas nem sempre divergentes: sociabilidade, aprendizagem e normas. 

São relações de mediação de que se nutrem, as quais estão ancoradas a uma transação 

cotidiana de sentimentos, trocas, informações e conflitos entre os jovens nos três pedaços: a 

capoeira, o trabalho doméstico, o uniforme. Pois, para se reconhecer o pedaço e “para ser do 

pedaço” é preciso estar situado numa particular rede de relações que combina laços de 

parentesco, vizinhança, procedência, escola e geração”(MAGNANI, 1984, p 137); e ao contrário 

do que o pedaço pode sugerir, a proximidade ou pertencimento espacial não é suficiente. Ou 

seja, se a territorialidade escolar atravessa a formação dos pedaços, ela não basta para assegura-

los, pois, seu espaço é muito mais amplo, simbolicamente mais abrangente, extrapola a escola e 

alcança outras paragens. 

É nestes pedaços que se juntam, ao mesmo tempo que se separam, a escola, a rua, os grupos. 

São mecanismos simbólicos que se instituem no entrecruzamento de interesses e relações nem 

sempre recíprocas, mas também de disputa, de não reconhecimento do outro, de não alteridade. 

Estes jovens dos Pedaços estabelecem cotidianamente rituais que se mantém através de acordos e 

se sustentam no compartilhamento de determinados princípios: certamente a pertença a uma 

mesma geração e o que daí decorre é um deles; a condição de estudantes também. Mas nem 

sempre as escolas parecem conhecer e reconhecer estes princípios como mecanismos simbólicos 

de agregação, desagregação e reagregação que fazem parte das dinâmicas de aprendizagem 

destes jovens na casa, na escola, nos grupos. 

Assim, e apesar da estreita conexão estabelecida historicamente entre juventude e escola, e 

de ambos serem partes indissociáveis do processo socioeducativo, esta relação se apresenta 

conflituosa, por vezes quebrada. Como por vezes é evidente o distanciamento entre as culturas 

da escola, com seus saberes, valores, regras e regulamentos, e as culturas dos alunos, com seus 

valores, experiências e interesses. Ou entre o que se denomina de mundo da escola e mundo dos 

jovens alunos (MAIA, 2004). 

A escola é importante para os jovens, mas eles também o são. Aparar as franjas, buscar 

simetria nas relações, no jogo das negociações em torno das diferenças, das desigualdades faz 

parte das expectativas dos alunos, e não obstante suas diferentes e desiguais formas de entrada e 

de vivência nesse tempo da vida, a vontade e a intensidade de vive-lo é a mesma. 
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E como num jogo das diferenças e de diferentes, remontam e rearranjam peças de um 

caleidoscópio, atribuindo ao artefato inusitadas e até inesperadas imagens, que, ao serem lidas 

podem estimular outra compreensão da realidade escolar e dos sujeitos que dela tomam parte, 

enfocando processos múltiplos e plurais, que, ao se constituírem, abrigam significados 

densamente polissêmicos, dos quais emergem o tradicional e o moderno, o novo e o velho, as 

continuidades e descontinuidades geracionais, a escola e as escolas e põem em questão a 

persistência de relações que teimam em não mudar. 

São estes alguns fios apenas, se puxarmos um pouco mais o ponto do tecido, outros se 

mostrarão. Como refazer a trama, o bricoleur, responder a indagação posta? Muito 

provavelmente é tecendo outras tramas com outros tantos e mutáveis sentidos apostos nas 

expressões culturais dos jovens alunos em suas escolas. 

Finalmente é preciso dizer: são jovens que sonham, claro, todos eles quase igualmente, 

indiferentes às possibilidades ou impossibilidades que a vida lhes oferece. Contrariando 

expectativas já historicamente construídas e tidas, geralmente, como irreversíveis, os jovens 

almejam a continuidade dos estudos e projetam o futuro em consultórios médicos, clínicas 

veterinárias, pesquisando os oceanos, operando computadores, ocupando tribunais...Os jovens do 

uniforme não pensam diferente, no caso deles a diferença pode estar na conta das possibilidades 

de concretização desses desejos. Todos eles expressam saber que são sujeitos. Sujeitos de 

direito! Do tempo presente e do futuro! 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRAMOVAY, Míriam. RUA, Maria das Graças. Violência nas escolas. Brasília: UNESCO, 

2002 

 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Ed. 70, 1991. 

 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 

Rio de Janeiro: ed. UFRJ, 1996. 

 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas- estratégias para entrar e sair da modernidade. 

São Paulo: Edusp, 1997. 

 

FERNANDES, Rubem César. Privado porém público: o terceiro setor na América Latina. 

Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994 



 16 

 

FREITAS, Letícia. Cá entre nós! Deixa que eu seja eu: um estudo de caso sobre usos que 

alunos do Colégio Imaculada Conceição- Montes Claros- MG, fazem do uniforme escolar. 

Dissertação apresentada ao Mestrado em Educação. Belo Horizonte: PUC- Minas, 2004.  

 

GUIMARÃES. Eloisa. Escola, galeras e narcotráfico. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1998. 

 

MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no pedaço- cultura popular e lazer na cidade. São 

Paulo: Brasiliense,1984. 

 

MAIA, Carla Valéria Linhares Entre gingas e berimbaus: um estudo de caso sobre culturas 

juvenis, grupos e escolas. Dissertação apresentada ao Mestrado em Educação. Belo Horizonte: 

PUC- Minas, 2004.  

 

MOURA, Natércia Aciprestes. Escola- que lugar é este? - a representação social de alunos 

sobre a escola no percurso do ensino fundamental. Dissertação apresentada ao Mestrado em 

Educação. Belo Horizonte: PUC- Minas, 2004.  

 

NOVAES, Regina. VANNUCHI, Paulo. (org.). Juventude e sociedade- trabalho, educação, 

cultura e participação. São Paulo: Fund. Perseu Abramo, Inst. Cidadania, 2004. 

 

TOSTA, Sandra Pereira. Antropologia e Educação: tecendo diálogos. Cadernos de educação. 

Belo Horizonte: Fumarc, 1998. 

 

TURNER, Victor. O processo ritual- estrutura e anti- estrutura. Ptrópolis: Vozes, 1974. 

 

VIANNA, Hermano. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 


