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“A juventude constitui um momento determinado, mas que não                
se reduz a uma passagem. Ela assume uma importância em si 
mesma como um momento de exercício de inserção social. Nes-
se, o indivíduo vai se descobrindo e descortinando as possibilida-
des em todas as instâncias de sua vida, desde a dimensão afe-
tiva até a profissional. Essa realidade ganha contornos próprios 
em contextos históricos, sociais e culturais distintos. As distintas 
condições sociais (origem de classe e cor da pele, por exemplo), 
a diversidade cultural (as identidades culturais e religiosas, os 
diferentes valores familiares etc.), a diversidade de gênero (a he-
terossexualidade, a homossexualidade, a transexsualidade, por 
exemplo) e até mesmo as diferenças territoriais se articulam para 
a constituição dos diferentes modos de vivenciar a juventude”. 
(DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 112)1

1  DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo. Juventude e ensino médio: quem é este aluno 
que chega à escola. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares (orgs.). 
Juventude e ensino médio: sujeitos e currículos em diálogo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2014, p. 101-133.
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PREFÁCIO

O convite vindo dos organizadores da presente obra para escrever este 

“Prefácio” deixou-me feliz, por dois motivos principais. O primeiro diz respeito ao 

reconhecimento do seu esforço em publicar este trabalho – que é sinalizador da 

tendência de configuração do campo de pesquisas sobre Jovens e Juventudes 

no Brasil.

Vale lembrar que o livro sempre foi um instrumento privilegiado, embo-

ra não único, de registro e difusão do conhecimento. Contudo, sua publicação, 

embora seja uma tarefa nobre, não é simples. Trata-se de um empreendimento 

desafiador, pois exige esforço intelectual, envolve o trabalho coletivo e requer a 

superação de alguns enfrentamentos, inclusive quanto à distribuição.

Além disso, vivemos hoje um tempo de popularização de revistas on-line 

e, sobretudo, de produtivismo acadêmico desmedido de nosso tempo, que valo-

riza a publicação de artigos em periódicos indexados, engendrada por agências 

financiadoras/concedentes de auxílios à pesquisa e de bolsas e seu modelo de 

avaliação. Diante disso, podemos dizer, corroborando o pensamento de Antunes 

(2018), que o livro tem se tornado “fora de moda” para os organismos dominan-

tes de mensuração acadêmica e pontuado cada vez menos para os órgãos de 

fomento à pesquisa.1 Portanto, este livro é, em alguma medida, uma forma de 

resistência a esse modelo de regulação e controle da produtividade acadêmica, 

que segue a lógica do mercado no capitalismo atual.

O segundo motivo tem a ver com o fato de permitir-me retomar algumas 

questões sobre as quais me debrucei na pesquisa de doutorado2 e em outros    

1  ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era di-
gital. São Paulo: Boitempo, 2018. Disponível em: https://nestpoa.files.wordpress.com/2019/09/
ra-ps.pdf. Acesso em: 13 dez. 2021.
2  PIRES, Lucineide Mendes. Culturas geográficas de alunos-jovens: uma referência para 
a formação de professores de Geografia. 2013. 276 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Pro-
grama de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Estudos Socioambientais, Universida-
de Federal de Goiás, Goiânia, 2013. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/
tede/4194. Acesso em: 13 dez. 2021.
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textos que publiquei,1 acerca dos jovens e de sua relação com a cidade. Trago 

aqui algumas dessas questões: o que é “ser jovem”? Como os jovens vivem a 

sua condição juvenil? Em que medida o contexto espacial em que os jovens 

estão inseridos influencia na constituição da condição juvenil? Quais são os ele-

mentos constitutivos da cultura geográfica desses jovens? Quais as práticas es-

paciais (cotidianas e as dos finais de semana) comuns aos jovens? Como os 

jovens compreendem e apreendem a cidade? De que forma eles experienciam a 

cidade e se apropriam de seus espaços? Qual a complexidade sociocultural do 

“ser jovem” em cidades pequenas? Como os jovens vivenciam, percepcionam 

e concebem o seu lugar de vivência? O que a cidade oferece aos jovens em 

termos de espaços públicos de sociabilidade, de práticas de lazer e diversão? 

Que fatores têm contribuído diretamente para reduzir as condições dos jovens 

de experienciar e vivenciar a cidade – sobretudo como um espaço público? As 

demandas dos jovens por espaços públicos destinados ao encontro, ao lazer e à 

diversão têm sido colocadas na agenda dos governantes, planejadores e urba-

nistas? Esses sujeitos são ativos na reivindicação por espaços públicos voltados 

para o lazer e a sociabilidade?

Essas perguntas também se configuram como questões que poderão ser 

exploradas pelos leitores deste livro, resultado de reflexões e análise de dados 

de pesquisa sobre a temática das Juventudes. Evidentemente que cada texto faz 

um tipo de recorte, e dentro dele diferentes elementos constitutivos do que é “ser 

jovem” (na cidade ou no campo) são ressaltados. São textos que estabelecem 

interface com diferentes áreas de conhecimento, como a Geografia, a Arquitetura 

e Urbanismo, a Educação, a Economia, a História, a Antropologia, a Sociologia, 

a Psicologia e a Saúde.

1  PIRES, Lucineide Mendes. Os jovens na/da cidade: da cultura geográfica ao direito 
à cidade. In: CAVALCANTI, Lana de Souza; CHAVEIRO, Eguimar Felício; PIRES, Lucineide 
Mendes (org.). A cidade e seus jovens. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2015, p. 159-184.
PIRES, Lucineide Mendes. Os jovens em busca do direito à cidade: os espaços públicos em 
questão. In: PAULA, Flávia Maria de Assis; CAVALCANTI, Lana de Souza; PIRES, Lucineide 
Mendes (org.). Os jovens e suas espacialidades. Goiânia: Espaço Acadêmico, 2016, p. 93-118.
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Os textos aqui reunidos indicam um caminho intelectual. Sustentando-se 

em diferentes aportes teórico-conceituais, permitem compreender: o jovem na/

da cidade e o jovem camponês/rural; os aspectos da condição juvenil e suas 

culturas; as formas de realização de sociabilidades juvenis; as juventudes (con-

temporâneas), seus dilemas e o futuro; os territórios e territorializações juvenis; a 

relação dos jovens com o mundo, com a escola e com os movimentos de ocupa-

ção estudantil; e as representações sociais dos jovens sobre a Educação Física.

Todos os textos que compõem o livro apresentam coerente fundamen-

tação teórica, indispensável para compreender o jovem como um sujeito social 

concreto, historicamente determinado e espacialmente situado. Jovem esse que 

possui singularidades e particularidades, vivências e experiências cotidianas es-

pecíficas, no campo ou na cidade, em face de outros segmentos populacionais; 

que transforma e é transformado nas relações que ocorrem em um determinado 

lugar.

Em conjunto, os escritos apresentados neste livro defendem a necessi-

dade de compreender os jovens na sua diferença. São sujeitos que possuem 

uma historicidade, visões de mundo diferenciadas, escalas de valores, hábitos, 

costumes e projetos que lhe são próprios. São sujeitos que estão em interação 

dialética com o meio em que vivem ao longo do tempo, produto de trocas recípro-

cas que se estabelecem durante toda a vida nas determinações sociais, que vão 

operar nos processos de internalização dos seus modos de pensar, ser e agir.

As reflexões e análises feitas nos textos colocam-nos diante da impos-

sibilidade de pensar os jovens separados do lugar, do contexto em que estão 

inseridos, do cotidiano e de suas práticas espaciais. Impõem, assim, a necessi-

dade de reconhecer as regularidades e as singularidades dos jovens, ou seja, de 

diferenciá-los entre seus pares, de conhecer as desigualdades, bem como fazer 

distinções. Para tanto, é preciso tomar como elementos de análise os processos 

de socialização (família, amigos, escola, trabalho...), os diferentes contextos his-
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tóricos (condições econômicas, cidades do interior...), as práticas espaciais (roti-

neiras e as dos finais de semana), os elementos estéticos e universos simbólicos 

distintos, estilos de vida e linguagens diversas, formas de interação e comunica-

ção, entre outros aspectos. 

Por fim, cabe dizer que o leitor encontrará aqui referências importantes 

que o ajudarão a refletir, redimensionar saberes e ampliar os estudos e debates 

acerca da temática das Juventudes. 

Boa leitura!

Profa. Dra. Lucineide Mendes Pires
Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Dezembro de 2021.
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APRESENTAÇÃO 

Rafael Ribeiro dos Santos

Mary Anne Vieira Silva

Organizadores

A obra Juventudes nos (entre) lugares: leituras interdisciplinares                               

contemporâneas, é composta por treze artigos, os quais dispõem de diferen-

tes análises sobre a condição juvenil, jovens, juventudes e as territorialidades 

juvenis, tanto no espaço urbano, quanto no rural. São textos de áreas diversas, 

interseccionalizadas, de forma interdisciplinar, por conceitos plurais, revelados 

nas tramas da vida, nas espacialidades brasileiras. A juventude é marcada por 

distintos fatores que se entrelaçam à constituição histórica da cidade e do campo, 

agrupando cotidianos multifacetados, de pessoas, sujeitos que constroem e habi-

tam. Os textos apresentados partem de pesquisas realizadas (e em andamento) 

em contextos que qualificam os espaços urbano e rural, privilegiando determina-

dos grupos com suas trajetórias socioespaciais particulares.

O desafio da obra ligou-se em capturar as leituras que se desprendem               

de visões estáveis ou aquelas atreladas em identidades fixas e tempos lineares. 

O espaço por si é dinâmico e volátil, já o tempo social liga-se as temporalidades 

que fazem e refazem a cada novo cotidiano. Nesse sentido, as juventudes se 

moldam, projetam, criam e recriam suas trajetórias, caminhos em espaços e tem-

pos diferentes. Sem ressalvas, os capítulos descortinam as complexidades das 

juventudes nos espaços brasileiros, por meio de leituras que avançam os cam-

pos discursivos cristalizados pelos ideários conversadores e binaristas. Essas 

suscitam as novas leituras para a construção de alteridades a partir dos jovens e 

de suas singularidades.

No texto de abertura, Juventudes e cidade: uma leitura acerca das práti-

cas espaciais e da condição juvenil, de autoria de Rafael Ribeiro dos Santos e 

Mary Anne Vieira Silva, os autores realizam algumas reflexões acerca da cate-

goria juventude, e discutem sobre os jovens e as cidades, sobretudo a partir das 
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relações que estes sujeitos estabelecem no e com o espaço urbano. Analisam 

também os jovens a partir das suas representações no meio urbano, partindo, 

essencialmente, da condição juvenil exercida/vivenciada por eles, os quais se 

inserem como atores no processo de produção e reprodução desse espaço, além 

de vivenciarem as desigualdades e tensões promovidas em seu interior.

No capítulo A cidade e as juventudes: socializações, ressignificações e os 

desafios dos jovens no espaço urbano, de Marco Antônio Oliveira Lima, traz uma 

discussão que é um recorte e uma adaptação da dissertação de mestrado do 

autor, intitulada “O corpo sob a perspectiva de jovens skatistas”. No texto o autor 

estabelece uma reflexão sobre a cidade e as juventudes, partindo do princípio 

do direito à cidade como condição imprescindível aos jovens, os quais se apro-

priam, vivenciam e ressignificam os seus espaços, dando a eles novos sentidos. 

O autor ainda aponta que os jovens e os diferentes grupos juvenis visualizam na 

cidade  o potencial de vivenciarem experiências formativas, que vão dar sentido 

e significado às suas existências. O texto ainda acentua que ser jovem é ter sím-

bolos culturais específicos de sua fase da vida e usar do corpo como uma lingua-

gem tanto física, quanto estética, para se apropriar dos espaços físicos urbanos. 

Todavia, os jovens ainda necessitam, segundo o autor, de políticas públicas ao 

bem estar social, ao lazer, ao direito à cidade que se constitua para todos, sem 

distinções.

Na sequência, Carla Pizzuti Savian, Naomi André Cambará Barbosa e              

Benhur Pinós da Costa, com o texto Geografia e Juventudes: é de pluralida-

des que se fala! Os autores apresentam alguns dos resultados de um projeto 

de pesquisa e de um projeto de extensão, que se articulam a partir de análises 

sobre as juventudes, suas territorialidades e a luta pela moradia. Nesse capítulo 

os autores buscam apresentar as pluralidades juvenis nos referidos projetos de 

pesquisa, principalmente por meio da narrativa destes sujeitos, que ao longo do 

texto é trazida em diferentes momentos a partir de suas respostas a indagações 

diversas. Ao analisar essa multiplicidade de informações narradas pelos seus 
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pesquisados, os autores afirmam que os jovens apresentam espacialidades e so-

ciabilidades distintas, além de que a condição juvenil verificada relaciona-se não 

só com as condições socioeconômicas, mas também com os processos políticos 

e culturais.

Katiele Hundertmarck, em seu texto Corpos midiáticos constituindo as ju-

ventudes, apresenta a discussão de como as mídias atuam no processo de cons-

trução dos corpos e subjetividades juvenis, sobretudo na tentativa de estabelecer 

uma padronização de um corpo “universal” e que deve ser alcançado. No entan-

to, a autora adverte sobre os caminhos utilizados por jovens nesse processo da 

busca pelo fantasioso “corpo ideal”, os quais podem desencadear transtornos 

alimentares e impactar diretamente na qualidade de vida. Para isso, Katiele parte 

da análise de uma publicação de revista, na intenção de identificar as pedagogias 

culturais e promover a reflexão a partir da problematização desta matéria divul-

gada. 

No texto Territórios subjetivos de um coletivo de jovens na periferia de Porto 

Alegre, Bruna Molina Leal, Rosemarie Gartner Tschiedel e Nair Iracema Silveira 

dos Santos discutem acerca da construção de territórios subjetivos juvenis, ana-

lisando um evento promovido pelo coletivo “Colaí, Movimento de Cultura”, que 

está situado em uma comunidade periférica da cidade de Porto Alegre, Rio Gran-

de do Sul (RS). Conforme o que expõem as autoras, durante a realização da pes-

quisa foi possível identificar tensões nas estratégias adotadas pelo Colaí, em que 

de um lado há o modo burocrático atento às ações do poder público em busca 

de financiamento; e por outro uma maneira particular que promove os encontros, 

marcados pelo afeto, arte e cultura. Mesmo diante de diferentes situações que o 

atravessam, o Colaí permanece ativo e promovendo ações no intuito de agregar 

um número maior de jovens.

Na sequência, Jefferson Dias Andrade de Jesus, Mary Anne Vieira Silva e 

Rafael Ribeiro dos Santos, com o capítulo, A territorialização juvenil no/do Par-

que Ambiental Ipiranga em Anápolis (GO), objetivam discutir sobre os processos 



14 15

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

de territorialização ocorridos no Parque Ambiental Ipiranga, situado na cidade de 

Anápolis, Goiás (GO). Para tanto, os autores se pautaram na aplicação de ques-

tionários (em diferentes dias da semana), entrevistas, bem como os registros 

no diário de campo; esses procedimentos foram destinados aos jovens da faixa 

etária de 15 a 24 anos, conforme pressupõe a caracterização feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como resultados os autores apon-

tam o parque como importante ponto de encontro e lazer, especialmente para os 

jovens; destacam que as territorialidades juvenis existentes nesse espaço são 

marcadas pela fluidez, na medida em que a apropriação deste território é con-

formado mediante o dia da semana; outro ponto é de como o parque é usado no 

decorrer da semana, desde a prática de esportes variados até a sua configuração 

como lugar de encontro entre amigos, casais e familiares.

Luís Paulo Cruz Borges, no texto As juventudes e o futuro: (re)pensan-

do processos educacionais com a escola de hoje, tem como proposta dialogar 

com o leitor o que é ser jovem? Essa é uma pergunta que se insere como fio                         

condutor ao longo da investigação, a qual foi parte de uma pesquisa de doutora-

mento realizada pelo pesquisador. Para buscar as suas respostas o autor parte 

para a pesquisa com alunos do Ensino Médio de uma escola pública do municí-

pio de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro (RJ). Nesse sentido, o objetivo da análise foi 

o de detalhar como a relação entre juventude e futuro é vivida/sentida pelos/pelas 

jovens participantes, especialmente no que tange as expectativas e cobranças 

que são direcionadas a eles. Nesse percurso o autor realizou a imersão no co-

tidiano desses jovens escolares, desenvolvendo, portanto, uma pesquisa etno-

gráfica, associada à observação participante. Desse modo, ao longo do capítulo, 

o leitor irá se deparar com relatos feitos pelos alunos, narrativas que auxiliam a 

compreender melhor como os jovens da pesquisa pensam as questões futuras 

que os atravessam já no presente, seja pelas cobranças ou pelas “preparações” 

que são realizadas.
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O capítulo Educação Física escolar pela representação de jovens no En-

sino Médio, escrito por Brunna Thais Reis Sales e Cláudia Valente Cavalcante, 

analisa como os jovens (estudantes do Ensino Médio) pensam uma das medidas 

da lei nº 13.415, que trata sobre a Reforma do Ensino Médio, sobre a Educação 

Física não como componente curricular obrigatório. Portanto, buscou-se, a prin-

cípio, compreender as representações sociais da Educação Física escolar na 

perspectiva dos jovens do Ensino Médio; investigar a relação entre a história e o 

conceito de Educação Física; entender, diante desse contexto histórico a situa-

ção vigente do referido componente curricular escolar; além de apreender a per-

cepção dos jovens sobre a Educação Física. A pesquisa foi desenvolvida a partir 

de uma revisão bibliográfica e da realização de trabalho de campo, em que foi 

feita a aplicação de questionários e entrevistas. Desse modo, a discussão apre-

sentada, sobretudo a partir das opiniões dos jovens pesquisados, é o resultado 

da investigação desenvolvida pelas autoras, tanto teoricamente, quanto diante 

da análise em campo.

O texto Olhares de jovens egressos do Ensino Médio: reflexões sobre os 

enlaces na escola, de Bianca Isabel Pederiva e Suzana Feldens Schwertner, faz 

uma análise a partir dos olhares de egressos do Ensino Médio no que tange a ju-

ventude e a escola. O capítulo é parte dos resultados de uma pesquisa em anda-

mento que investiga justamente o olhar do egresso sobre a escola, sobretudo por 

meio da aplicação de entrevistas com esses sujeitos. Dividido em três seções, o 

texto busca inicialmente discorrer sobre as relações de amizade entre os jovens 

que são desenvolvidas no ambiente escolar; em seguida destaca a importância 

do encontro com o outro como perspectiva para a formação humana, enfatizan-

do principalmente a alteridade; por fim, reflete sobre a construção de espaços 

de enlace, os quais se originam pela ressignificação de dados locais da escola, 

tornando-os propícios ao encontro, à partilha entre os estudantes.

Gracielle de Souza Silva e Joana D’arc Bardella Castro, no texto Educação 

do/no campo e a juventude que o habita, apresentam uma discussão sobre a 
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educação do/no campo a partir de um olhar sobre os jovens. Por meio de uma 

revisão bibliográfica as autoras analisam as características do jovem camponês/

rural brasileiro e quais os aspectos que influenciam para que eles permaneçam 

ou não no campo; verificam também quais os desafios enfrentados pela edu-

cação do/no campo nos dias atuais. Além disso, investigam de que maneira a 

educação ambiental contribui para a permanência dos jovens nas áreas rurais, 

sobretudo por meio da prática de manejo sustentável, a agroecologia. Nesse 

sentido, apontam que o movimento de educação do campo, além de se carac-

terizar como resistência frente o cenário político, econômico e educacional do 

país, vem construindo e consolidando bases pedagógicas que enfocam a agroe-

cologia, realizando, portanto, a crítica ao modo de produção convencional. Essa 

ruptura de paradigmas trabalha na/pela valorização dos saberes dos povos do/

no campo, e para que a sua formação dialogue com uma realidade camponesa, 

em benefício de um bem coletivo.

Em seguida, o texto Juventude, movimentos sociais e educação: a par-

ticipação política dos jovens nas ocupações estudantis em Goiás, de Amanda 

Beatriz Silva de Godoi, Rafael Ribeiro dos Santos e Rita Castorina Gonçalves 

Gundim Lemes, expõe a ação política dos jovens no movimento das ocupações 

estudantis que ocorreram no estado de Goiás. Portanto, os autores objetivam 

compreender como a participação política juvenil nas ações contestatórias refe-

rentes à segunda onda de ocupações secundaristas em Goiás foi abordada pela 

mídia nas páginas de jornais. Nesse sentido, realizam uma discussão teórica-

-conceitual sobre a juventude e as atividades dos jovens mediante o movimento 

das ocupações; discutem também sobre os movimentos sociais e a educação. 

Analisam as matérias jornalísticas de alguns veículos de informação, com o in-

tuito de verificar como as ocupações e as suas motivações políticas foram retra-

tadas na mídia, seja a partir do negacionismo a esses movimentos ou pelo relato 

fidedigno as ações que eram desenvolvidas. Nesse contexto, os autores avaliam, 

essencialmente, o caráter formativo dos movimentos sociais, nesse caso o das 

ocupações dos estudantes secundaristas, e o papel da mídia durante esse perío-
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do marcado pelas lutas de jovens contrários as arbitrariedades e imposições dos 

governos, sejam a nível estadual ou federal. 

No texto, A participação dos jovens por meio da música sertaneja na Folia 

de Santos Reis em Anápolis, Goiás, de Mirelle Antônia Souza Freitas e Ademir 

Luiz da Silva, a análise parte da presença dos jovens como sujeitos que viven-

ciam as folias anapolinas, especialmente a de Santos Reis, e como a música 

sertaneja, sobretudo através do “sertanejo universitário”, contribui para essa ex-

periência e demarcação juvenil ainda mais presente. Nesse sentido, os autores 

destacam como a música sertaneja moderna se faz presente em meio aos jovens 

foliões, responsáveis diretos pela manutenção da tradição da Folia de Reis; e 

também identificam e apresentam algumas das principais músicas ouvidas du-

rante a festividade, analisando as suas letras e como os jovens se veem repre-

sentados, se reconhecem e experienciam essas músicas durante a folia. Diante 

desse contexto, verifica-se a presença do novo (sertanejo universitário), alinhado 

a vivências juvenis distintas e que não se desprendem do clássico (o chamado 

“sertanejo raiz”), dando outras conotações a tradição (folia), mas conscientes do 

seu papel durante todo o período festivo.

O livro finaliza com a contribuição de Tereza Caroline Lôbo e João Guilher-

me da Trindade Curado, através do capítulo Travessias nos (entre)lugares: os 

caminhos da juventude em tempos pandêmicos, em que analisam as vivências, 

representações e transições dos jovens no contexto da pandemia que vivemos. 

A investigação se dá no município de Pirenópolis, antiga Meia Ponte, situado na 

área central do estado de Goiás. Na busca de um panorama atual das juventu-

des pirenopolinas (conhecidas pelos autores, não só pela análise em si, mas por 

residirem e atuarem profissionalmente como professores na cidade), é realizada 

uma breve discussão acerca da juventude, a fim de compreender melhor essa 

categoria de análise. Os autores contextualizam também os jovens nos espaços 

locais, especialmente os festivos de Pirenópolis (cidade marcada pela tradicional 

Festa do Divino), além disso, analisam como a juventude, pirenopolina ou não, 
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tem vivido durante esse período de pandemia, identificando os limites e possibi-

lidades da realização da condição juvenil destes sujeitos.

Consideramos essencial agradecer a todos aqueles que, de maneira direta 

e/ou indireta, contribuíram para que este livro se tornasse possível e realizável. 

Agradecemos de modo muito especial, aos autores e autoras que, gentilmente, 

nos confiaram os seus manuscritos para que assim pudéssemos compor essa 

obra e publicá-la, marcada por múltiplas reflexões e que partem de diferentes 

estados, espaços, contextos e vivências do nosso país. Com carinho, os organi-

zadores.

Desejamos a todos e todas uma excelente leitura, que vocês possam               

realizar uma imersão no mundo dessas juventudes tão plurais, mas que se tor-

nam singulares por suas particularidades, pelo seu modo de ser e agir no espaço 

e nos lugares.

Primavera fria e chuvosa de 2021.
Anápolis, Goiás.
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CAPÍTULO 1

JUVENTUDES E CIDADE: 
UMA LEITURA ACERCA 

DAS PRÁTICAS ESPACIAIS 
E DA CONDIÇÃO JUVENIL1

Rafael Ribeiro dos Santos
Mary Anne Vieira Silva

1 O artigo é resultado de reflexões voltadas à pesquisa de dissertação do primeiro autor, 
intitulada “Cotidianos culturais em trânsito: uma análise do processo de (re)territorialização 
dos jovens migrantes universitários em Anápolis-GO”; e que estão associadas ao projeto de 
pesquisa “Linguagens urbanas: os jovens, suas espacialidades e redes de sociabilidade em 
Anápolis-GO”, coordenado pela Profa. Dra. Mary Anne Vieira Silva (PPGTECCER/UEG), apro-
vado junto a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PrP) da Universidade Estadual de 
Goiás (UEG).

10.48209/978-65-JUVEN-40-1
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INTRODUÇÃO

 A juventude é um tema abordado em pesquisas há algum tempo,                                        

sobretudo no âmbito das ciências humanas e sociais, como é o caso da Antro-

pologia, Comunicação Social, Psicologia e Sociologia, como afirmam Cardoso e 

Turra Neto (2011). A visibilidade do mesmo está associada ao seu contexto his-

tórico, a dimensão social, a qual gera o aparecimento do que se entende como 

a “condição juvenil”, isto é, o modo de ser e agir dos jovens em um contexto 

espacial e temporal (SOUZA; SANTOS, 2009; CARDOSO; TURRA NETO, 2011; 

CASSAB, 2011). Para Paula (2013), a Sociologia das Juventudes, frente o fe-

nômeno da virada cultural1, passa a se preocupar com as questões ligadas a 

espacialidade, mais que isso, realiza o uso de conceitos e categorias que são 

comumente abordados a estudos geográficos, como é o caso do território e suas 

derivações (territorialização, territorialidade, multiterritorialidade e desterritoriali-

dade) e do lugar.

 Embora tanto o tema da juventude quanto o da cidade não sejam, estrita-

mente, ligados ao campo da Geografia, percebe-se que essa ciência tem produ-

zido pesquisas significativas no que tange a aproximação desses assuntos. De 

acordo com Paula (2013), tratam-se, ainda, de interpretações pontuais, mas es-

sas aumentam paulatinamente, e é no âmbito da Geografia que se percebe, com 

maior clareza, significativa dedicação em estudar essa relação entre juventude 

e cidade. O artigo em questão se apresenta como contribuição aos crescentes 

estudos. Nossas reflexões são frutos de leituras teóricas multidisciplinares que 

permitem ampliar as discussões acerca da juventude e da cidade, aberturas de 

diálogo e aproximações entre os temas. 

 Desse modo, em um primeiro momento no artigo tratamos de concepções 

acerca da categoria juventude. Em seguida, realizamos a discussão sobre jovens 

e cidades, partindo das relações que esses sujeitos estabelecem no e com o 

espaço urbano. Por fim, analisamos a respeito dos jovens e de suas represen-

1  Período que demarcam “[...] os estudos culturais sobre as culturas juvenis, realizados 
no final do século XX e início do século XXI [...]” (PAULA, 2013, p. 78).
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tações na dimensão urbana, através da sua condição juvenil, considerando-os 

como sujeitos que atuam na produção e reprodução desse espaço, além disso, 

vivenciam as desigualdades e tensões promovidas em seu interior.

REFLEXÕES ACERCA DA JUVENTUDE

 De acordo com Souza e Santos (2009), a juventude ainda se trata de uma 

categoria de análise que não possui bases conceituais concretas. Ou seja, ela 

é caracterizada a partir de concepções de autores, por meio de demarcações e 

particularidades, em que contextos de grupos juvenis específicos são observa-

dos. Nesse sentido, para que se possa pensar essa categoria de modo que se 

aplique a determinada abordagem, é preciso partir de certa demarcação, ou me-

lhor, deve-se levar em consideração as singularidades e vivências dos sujeitos 

pesquisados.

 Assim, o que se pode afirmar é que a juventude ao longo do tempo assume 

duas concepções centrais: a primeira a de construção social, histórica e espacial, 

considerando o processo de autoidentificação feito pelo jovem; a segunda ligada 

aos fatores biológicos e psicológicos, o que também induz certo reducionismo na 

forma de se analisar essa categoria tão vasta e densa de sentidos e significados 

(PAULA, 2013). Contudo, antes de quaisquer inferências, é preciso ter clareza 

de que a juventude é reflexo da sociedade, é, portanto uma construção social, 

envolve múltiplas ações e transformações de um povo (CASSAB, 2009; TURRA 

NETO, 2008).

 No decorrer dos anos a juventude foi ganhando novas nuances, diferentes 

interpretações atribuídas pela sociedade. De acordo com Paula (2013, p. 73)

[...] na década de 1950, a representação social que predominava era a 
do entendimento da juventude como problemática e transgressora dos 
padrões sociais, à qual a rebeldia e a delinquência seriam inerentes. Pre-
dominou ainda, nesse período, a visão da juventude como uma fase de 
transição para a vida adulta. Já nas décadas de 1960 e 1970, com o 
número crescente de movimentos sociais estudantis e de contracultura 
– que reivindicavam, por exemplo, desde a igualdade entre os sexos e 
as raças até o fim de ditaduras políticas –, a juventude teve sua imagem 
vinculada ao poder de contestação, sendo caracterizada como uma ju-
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ventude revolucionária e transformadora (PAIS, 2003; KEHL, 2004; TUR-
RA NETO, 2010) [...]

[...] Contraditoriamente às décadas anteriores, no final dos anos de 1970 
e, sobretudo, na década de 1980, a juventude foi rotulada, principalmen-
te pelos meios de comunicação, como consumista e alienada. Isso se 
deu, entre outros aspectos e fatores, por ela ser, a partir daquele momen-
to, considerada pelo capital como um mercado consumidor em potencial, 
para o qual foram criados produtos específicos.

 A partir das contribuições acima, inferimos que a juventude foi concebida 

inicialmente, ao longo das décadas do século XX, a partir da perspectiva política, 

de modo com que esses jovens eram sinônimos de contraculturas instauradas, 

tidas como sujeitos revolucionários e que propunham e lutavam por transforma-

ções sociais. Todavia, em um segundo momento, nas últimas décadas do século 

XX, eles são associados com grupos alienados e com alto poder de consumo, 

impulsionados pela criação de diferentes produtos voltados especificamente a 

eles, assumindo, contornos plurais e imprecisos, conforme Cardoso e Turra Neto 

(2011). Desse momento em diante, foram criadas, por meio dos veículos mi-

diáticos e mercadológicos, as chamadas culturas juvenis, grupos marcados por 

diferenças no modo de se vestir, agir e se manifestar, sobretudo em relação aos 

adultos e as suas características.

 Dayrell (2003) pondera que a noção de juventude, nessa perspectiva                     

diversa e plural deve ser desassociada de padrões rígidos e entendida como 

parte de processos mais amplos, em que se considerem as subjetividades dos 

sujeitos jovens, suas vivências sociais. O autor ainda acrescenta que isso é olhar 

para a juventude de modo que ela não seja nem um fim pré-estabelecido, ou 

mesmo uma fase de transição e/ou preparação para a vida adulta, mas sim con-

dição processual de formação do sujeito enquanto ser social. Essa posição de 

Dayrell (2003) vai ao encontro da concepção de Souza e Santos (2009) ao passo 

em que os autores apontam que a condição juvenil se insere dentro da experiên-

cia social, a qual vai determinar comportamentos individuais e coletivos que dão 

sentidos às suas práticas espaciais.
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 Destarte, a juventude não se limita a segmentação de dada etapa da vida, 

o que leva a noção de que a vida humana é dividida rigorosamente em etapas 

bem definidas e que são vivenciadas em determinados períodos. Essa catego-

ria então diz respeito a um “[...] conjunto com o processo ímpar da formação de 

“agregados sociais”, o que implica na análise sobre formas específicas de transi-

ção, deslocamento de ações, condutas e expressões de atores sociais juvenis e 

suas influências na sociedade contemporânea [...]” (SOUZA; SANTOS, 2009, p. 

3, grifo dos autores). Diante dessa lógica, Cassab (2007, p. 159) também afirma 

que a juventude “[...] é, portanto, também uma representação simbólica fabrica-

da pelos grupos sociais [...]”. Ou seja, uma representação produzida, tanto pelos 

grupos sociais, quanto pelos próprios jovens, e que busca traduzir o conjunto de 

comportamentos, atitudes e aparências a ela atribuídos.

 Frente a esse contexto, Paula (2013, p. 77) acrescenta que o jovem                         

passa a ser “[...] influenciado por suas experiências cotidianas, sociais, históricas 

e espaciais. Além disso, ele é capaz de intervir no mundo em que vive a partir 

de sua capacidade de percepção e conhecimento, produzindo espacialidades e 

influenciando outros sujeitos por meio delas”. Nesse sentido, torna-se pertinente 

buscar entender as particularidades associadas ao cotidiano desses jovens, so-

bretudo no que tange a sua vivência dentro de um contexto espacial. Portanto, na 

medida em que as cidades se despontam como os grandes centros atuais e que 

comportam a maior parte da população mundial, tornam-se o lócus de vivências 

jovens.

 O jovem então passa a vivenciar a dimensão urbana, com suas complexi-

dades e contradições. Nesse sentido, fatores que levam o jovem a um sentimen-

to de privação, e de negação de um direito ao uso do espaço em sua totalidade 

são inerentes a essa espacialidade, movida e dotada de relações hierárquicas 

de poder. O sujeito jovem, portanto, passa a conviver, por vezes, com um senti-

mento de não pertencimento àquele espaço, o que o impossibilita de criar elos 

mais profundos e complexos, estabelecer uma identidade, criar, por meio de suas 

práticas relacionais, a(s) sua(s) territorialidade(s).
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OS JOVENS E AS CIDADES

 Para Cavalcanti (2008, p. 7) “as cidades têm merecido a atenção de                          

arquitetos, historiadores, psicólogos, engenheiros, geógrafos, em diferentes 

perspectivas”. São múltiplas as possibilidades de estudo por parte desses profis-

sionais em relação à cidade, sobretudo ao considerar a cidade como um espaço 

que é produto das diversas relações sociais que são estabelecidas em seu inte-

rior. Em um contexto de produção histórica e social, a cidade, conforme Carlos 

(2004, p. 15), “[...] pode ser entendida, dialeticamente, enquanto produto, con-

dição e meio para a reprodução das relações sociais, enquanto produtoras da 

vida humana, no sentido amplo da reprodução da sociedade. Aqui a cidade se 

reafirma enquanto espaço social [...]”.

 Desse modo, de acordo com Carlos (2004), a cidade é o espaço efetivo e 

produzido pelas relações sociais nela existentes, e pela ação dos seus sujeitos e 

agentes sociais que a produzem. Assim, a cidade está imbricada com as práticas 

socioespaciais cotidianas, essas últimas produzidas pela ação desse conjunto de 

sujeitos e os fenômenos que ali existem. Portanto, para Carlos (2004, p. 18)

A vida cotidiana [...] se definiria como uma totalidade apreendida em seus 
momentos (trabalho, lazer e vida privada) e, nesse sentido, guardaria 
relações profundas com todas as atividades do humano – em seus confli-
tos, em suas diferenças. [...]. Nesta direção, o sentido da cidade é aquele 
conferido pelo uso, isto é, os modos de apropriação do ser humano para 
a produção de sua vida (e no que isto implica).

 Nessa lógica, são as ações que os indivíduos produzem nos espaços da 

cidade, que conferem vida, a efervescência dos ritmos urbanos. Contudo, é pre-

ciso entender que a promoção dessas ações também está associada à classe 

social que cada um está inserido, pois essa passa a agir como fator determinante 

e limitador em como os indivíduos usufruem desse mesmo espaço. Essa ques-

tão nos leva a discussão apresentada por Lefebvre (2001) no que tange o direito 

à cidade, o direito do uso do espaço por todas as pessoas que nele habitam.                

Cavalcanti (2008, p. 83, grifo da autora) expressa que
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Reafirmar o direito à cidade é uma maneira de contraposição à organiza-
ção dominante da sociedade atual, que quer se autodenominar “globali-
zada”, ressaltando uma tendência de homogeneização de seus espaços. 
A defesa do direito à cidade para todos os seus habitantes parte do en-
tendimento de que a produção de seu espaço é feita com a participação 
desses habitantes, obedecendo a suas particularidades e diferenças. 
Trata-se de defender a necessidade de uma cidade com gestão demo-
crática, que busca conciliar interesses e ações de uma ordem socioeco-
nômica mais geral com os interesses e ações mais imediatos e elemen-
tares, nem por isso menos importantes para a vida humana, do cotidiano 
de seus moradores.

 Essa luta pelo direito à cidade vai para além de um desejo das pessoas em 

usufruírem o espaço urbano1 de forma igualitária, perpassa a lógica dos direitos 

humanos, o direito de cada sujeito exercer a sua cidadania. Dentre os sujeitos, 

destacam-se os jovens, que constroem a sua condição juvenil a partir dos espa-

ços e contextos de vivências em que estão inseridos, desse modo, a condição 

social acaba impactando fortemente no modo como esses indivíduos, marcados 

pela desigualdade, passam a se apropriar da cidade. O cotidiano dos jovens de-

veria ser assinalado pelas formas como eles utilizam o espaço e do seu tempo, 

uma vez que a vida cotidiana articula esses dois fatores para que possa existir 

(SEABRA, 2004), todavia, eles acabam sendo negados de usufruírem desse co-

tidiano de maneira integral, ou mesmo parcial.

 A negação do uso de determinados espaços pelos jovens em função de 

suas condições econômicas abre caminho para o limite imposto a esses sujeitos 

em relação às suas práticas de lazer, o que deveria ser um direito fundamental. 

Afinal, 

[...] o lazer, além de ser considerado um espaço importante para o de-
senvolvimento das relações de sociabilidade entre os jovens, é uma das 
dimensões mais significativas da vivência juvenil, constitui-se como um 
espaço menos regulado e disciplinado que o da escola, do trabalho e da 

1  “O espaço urbano compreende o lugar da vida movimentada pela prática humana a 
partir do modo pelo qual o ser humano desenvolve sua relação com as pessoas e com o espa-
ço concreto. É o lugar no qual a vida social encontra-se em constante troca e conflito com as 
construções, vías de circulação, meios de transporte, telecomunicações, etc. Nele podem-se 
tecer diversos modos de vida, de idéias, de conceitos, preconceitos, de usos, de apropriação 
e poder, tanto na relação entre pessoas/pessoas como na relação entre pessoas e o espaço” 
(SANTOS, 2007, p. 33). 
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família, onde eles podem expressar seus desejos, aspirações e projetar 
outro modo de vida (PAULA; PIRES, 2013, p. 92).

 Perante o exposto, cabe sublinhar que o lazer se insere então como um 

dos pilares na construção de sociabilidades entre os jovens, pois são os mo-

mentos em que eles têm a oportunidade de se conhecerem, estabelecer elos, 

aproximações. Nesse sentido, diante dessas amplas transformações, frutos da 

urbanização e do processo globalizatório, da chamada “integração do mundo”, 

isso tudo acaba implicando na forma como o jovem passa a se relacionar com a 

cidade, sobretudo pela ausência de espaços que os levem a uma aproximação 

mais efetiva, a uma territorialização (TURRA NETO, 2013).

 Assim, a cidade se apresenta como um espaço marcado por tensões e por 

domínios, os quais são exercidos por aqueles que possuem maior controle do 

capital, o que, consequentemente, desvela as marcas da segregação socioespa-

cial. Embora se tenha uma série de espaços que são considerados públicos nas 

cidades, esses também estão engendrados na lógica da dominação, em que os 

sujeitos que se encontram mais distantes dessas áreas não terão condições de 

usufruí-las. Nesse sentido, os jovens se apresentam como um dos grupos mais 

prejudicados dentro desse espaço de tensões, especialmente por terem a sua 

condição juvenil, em alguns casos, negada, ou mesmo cerceada, uma vez que 

muitos ainda não trabalham e se dedicam somente aos estudos, o que poten-

cializa a falta de acesso a determinados bens e serviços dessas áreas públicas 

urbanas.

OS JOVENS E A SUA CONDIÇÃO JUVENIL

 De acordo com Dayrell (2007, p. 1106, grifos do autor) a noção de condição 

juvenil surge

Do latim, conditio refere-se à maneira de ser, à situação de alguém pe-
rante a vida, perante a sociedade. Mas, também, se refere às circuns-
tâncias necessárias para que se verifique essa maneira ou tal situação. 
Assim, existe uma dupla dimensão presente quando falamos em condi-
ção juvenil. Refere-se ao modo como uma sociedade constitui e atribui 
significado a esse momento, ciclo da vida, no contexto de uma dimensão 
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histórico-geracional, mas também à sua situação, ou seja, o modo como 
tal condição é vivida a partir dos diferentes recortes referidos às diferen-
ças sociais – classe, género, etnia etc.

 Assim, a condição juvenil diz respeito à forma como a sociedade compõe 

e dá significado a juventude, em um contexto de vivência a partir das distintas 

diferenças sociais estabelecidas, em uma dimensão histórica-geracional. Nesse 

sentido, é possível salientar que a condição juvenil considera tanto os fatores 

simbólicos, quanto os concretos em que o constructo social da juventude se an-

cora e desenvolve-se. Além do mais, conforme Dayrell (2007) é preciso situar              

a análise acerca da condição juvenil no tempo e no espaço, principalmente dian-

te das profundas transformações socioculturais ocorridas nas últimas décadas. 

Assim, a condição juvenil passa a se manifestar em diferentes espaços, em uma 

ampla dimensão, no sentido de que haja a promoção de redes de sociabilidade, 

uma integração entre os jovens.

 Para os jovens, essa sociabilidade se constitui como uma forma de comuni-

cação, autonomia, instauração de laços afetivos, de identidade, todavia, há tam-

bém os conflitos dentro desse mesmo processo que, mesmo em menor número, 

é preciso que se considerem também tais divergências (DAYRELL, 2007). Para 

Paula (2013) o tempo e o espaço são dois pontos importantes para que essas 

sociabilidades ocorram, especialmente quando se trata do espaço urbano que 

através dessas redes de proximidade os jovens passam a atuar na transforma-

ção e produção dele em função das relações afetivas e de dominação que ali 

ocorrem. É através dessas relações que as territorialidades se dão, embora de 

forma instável, transitória. 

 Para Saquet (2010, p. 192)

A territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas, seja 
no espaço do trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola, etc., 
resultado e determinante do processo de produção de cada território, de 
cada lugar; é múltipla, e por isso, os territórios também o são, revelando 
a complexidade social e, ao mesmo tempo, as relações de dominação 
de indivíduos ou grupos sociais com uma parcela do espaço geográfico, 
outros indivíduos, objetos e relações.
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 Diante dessa concepção, é possível concluir que a territorialidade se                 

apresenta como o desenrolar da vida cotidiana em certo espaço e que se dá 

de forma diferenciada, o que faz com que os territórios também sejam, em                          

função das relações que ali são desenvolvidas. Outro ponto de destaque, con-

forme Paula (2013, p. 86) “[...] é o aspecto das múltiplas territorializações e                                                                                                                                    

territorialidades que os diferentes sujeitos e atores podem desempenhar, viven-

ciar e efetivar no espaço”. Afinal, diante das relações que os sujeitos, sobretudo 

os jovens, estabelecem com seus pares e com os espaços, essas territorialida-

des podem ser múltiplas, mais que isso, os jovens se reterritorializam de maneira 

rápida, a depender dos vínculos de pertencimento que eles despertam com um 

ou outro ambiente. 

  Esse rápido processo de transição dos jovens1 pode ser compreendido 

através de fatores como a prática espacial2 desempenhada por eles, que desig-

nam suas relações sociais em uma dimensão do espaço e do tempo (LEFEB-

VRE, 2006); assim como as culturas juvenis que esses estabelecem e que são 

demarcadas por uma dimensão simbólica, a fim de demarcarem a sua identidade 

juvenil (DAYRELL, 2007). Essas culturas juvenis são constituídas em um cenário 

de relações com outros jovens, longe da visão de outros sujeitos, na intenção de 

demarcarem a sua própria identidade, são demarcadas pela diversidade em que 

se constituem e visibilizadas através dos corpos e do visual que os designam 

dentro de certa cultura (DAYRELL, 2007).

1  Sobre essa dinâmica que ocorre entre os jovens, Cavalcanti (2013, p. 80) afirma que 
esses são “[...] agentes do processo de produção e reprodução do espaço urbano, pois em 
seu cotidiano fazem parte dos fluxos, dos deslocamentos, da construção de territórios; criam 
demandas; compõem paisagens; imprimem identidades e dão movimento aos lugares. Essa 
produção/reprodução se articula a diferentes modos de inserção desses jovens, dependendo 
de sua condição socioeconômica, do gênero, etnia, raça, opção religiosa, condição sexual, e 
de sua vinculação aos diversos grupos. Por diferentes modos, buscam constituir seus lugares, 
em espaços públicos ou privados, na rua, no clube, na praça, nos bares, na escola, imprimindo 
neles suas marcas, construindo suas identidades (HALL, 1997)”.
2  “A prática espacial de uma sociedade secreta seu espaço, ela o põe e o supõe, numa 
interação dialética: ela o produz lenta e seguramente, dominando-o e dele se apropriando. [...] 
Ela associa estreitamente, no espaço percebido, a realidade cotidiana (o emprego do tempo) 
e a realidade urbana (os percursos ,e redes ligando os lugares do trabalho, da vida “privada”, 
dos lazeres)” (LEFEBVRE, 2006, p. 39, grifos do autor).
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 Destarte, cabe aqui ressaltar que a condição juvenil, em todas as suas 

particularidades, se apresenta como uma fase de grande relevância no processo 

formativo dos sujeitos jovens, principalmente por ser um período de experiências, 

em que eles possuem o contato com coisas novas, com outros jovens, viven-

ciando e gozando de suas possibilidades. É um período em que constituem suas 

identidades, suas redes de sociabilidade, estabelecem suas práticas espaciais 

em períodos específicos, convivem com os limites e as possibilidades, as ten-

sões e contradições engendradas no contexto da vida urbana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 Após expor algumas considerações ao longo do texto, as quais versam 

desde a noção de juventude, às relações dos jovens com a cidade e a realização 

da sua condição juvenil espacialmente, o que se conclui é que ainda há muito que 

se explorar. Portanto, o que se expõe aqui não são ideias conclusivas, sobretudo 

porque essas não se findaram, pelo contrário, são considerações parciais acerca 

de um tema rico e vasto de possibilidades. Tratar a juventude e sua relação com 

a dinâmica da cidade requer esforço por parte do pesquisador, mais que isso, 

atenção aos diferentes pontos, às discussões que se apresentam dentro desse 

complexo contexto relacional.

 A concepção de juventude se apresenta de forma ampla, no sentido de que 

ainda não é, necessariamente, algo que possui uma dada concreticidade, mas 

que apresenta fatores subjetivos e que devem ser considerados. Os jovens são 

um grupo social que no âmbito da cidade, em sua condição juvenil, expressam 

necessidades, desejos próprios, eles querem vivenciar a sua juventude. Toda-

via, para isso eles precisam de garantia de seus direitos, de medidas que levem 

a uma vivência efetiva do espaço. Afinal, devemos entender que a juventude é 

marcada também por contrastes e conflitos, os quais devem ser compreendidos 

como elementos constituintes da natureza humana, até para que não reduza 

essa condição social a perspectivas romantizadas, como algo que não apresenta 

tensões e divergências.
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 A juventude é, antes de tudo, uma condição social, embora seja esse um 

direito que é negado para boa parte dos jovens. Nesse sentido, é preciso que 

os gestores do espaço deem maior atenção aos jovens, a fim de que promovam 

políticas públicas no intuito de que a juventude, a capacidade de uso, o direito 

à cidade não se restrinja a poucos, para que não seja privilégio de classes, mas 

direito desses em sua condição de cidadão. Tal medida justifica ainda mais a ne-

cessidade de pesquisas sobre a juventude, pois por meio da promoção desses 

estudos, é possível que seus resultados cheguem aos governantes, promoven-

do, quem sabe, uma conscientização sobre a situação, um olhar mais atento aos 

jovens e às suas necessidades espaciais e temporais.
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CAPÍTULO 2

A CIDADE E AS 
JUVENTUDES: 

SOCIALIZAÇÕES, 
RESSIGNIFICAÇÕES E 

OS DESAFIOS 
DOS JOVENS NO 

ESPAÇO URBANO1

Marco Antônio Oliveira Lima

1 O texto é uma adaptação e recorte da Dissertação “O Corpo sob a Perspectiva de                   
Jovens Skatistas” (LIMA, 2017).

10.48209/978-65-JUVEN-40-2
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INTRODUÇÃO

O direito à cidade é uma condição social e inalienável em toda e qualquer 

fase da vida. Deste modo, os jovens e os grupos juvenis, assim como indivíduos 

pertencentes às demais fases geracionais, devem ter amplo acesso à cidade, 

aos serviços públicos disponíveis e aos diferentes espaços urbanos em que a 

vida pulsa em forma de cultura, arte, lazer e educação.

No que tange aos jovens, vale mencionar que eles, ao se apropriarem da 

cidade, são capazes de ressignificar seus espaços dando novos sentidos tanto 

à própria vida quanto aos lugares que frequentam e materializam as interações 

específicas de sua fase da vida.

Então, os jovens e os diferentes grupos juvenis aos quais eles se integram 

veem na cidade infinitas possibilidades de vivenciarem experiências formativas, 

que dão sentidos e significados específicos às suas existências, que ocorrem em 

realidade material contraditória e marcada pela divisão de classes sociais.

Ser jovem é ter símbolos culturais específicos de sua fase da vida, utilizar 

de linguagens corporais e estéticas para interagir e se apropriar dos espaços fí-

sicos no meio urbano. Mas, também, ter a clareza de que a ausência de políticas 

públicas – destinadas ao seu bem estar e ao dos seus semelhantes – impactam 

o pleno desenvolvimento de suas potencialidades humanas, não unicamente no 

futuro, mas principalmente no presente. 

Acredita-se que os jovens, sobretudo os jovens da classe operária, das 

periferias urbanas, possuem diante de si desafios políticos, que os conclamam 

às/aos mobilizações/movimentos sociais para a constituição de sociedade justa, 

onde o direito à cidade se constitua para toda e qualquer pessoa, seja ela jovem 

ou não.
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JOVENS NA CIDADE

 Discorrer sobre a cidade não é fácil porque o trânsito, o comércio, os ser-

viços de saúde e lazer que se encontram na mesma só têm relevância se pen-

sados através da inserção humana, pois sua formação é resultante de diferentes 

interações históricas entre as pessoas.

Carlos (2007, p. 20-21) também é favorável a este olhar e coopera com o 

debate ao mencionar sobre os aspectos humanos de conceituação do espaço e 

território. Segundo a autora:

A análise espacial da cidade, no que se refere ao processo de produção, 
revela a indissociabilidade entre espaço e sociedade, na medida em que 
as relações sociais se materializam em um território real e concreto, o 
que significa dizer que, ao produzir sua vida, a sociedade produz/repro-
duz um espaço através da prática sócio-espacial. A materialização do 
processo é dada pela concretização das relações sociais produtoras dos 
lugares, esta é a dimensão da produção/reprodução do espaço, passível 
de ser vista, percebida, sentida, vivida [...].

Ressalta-se que no presente texto a cidade é entendida como uma criação 

operada pelos seres humanos, que recebe diferentes formas de intervenções 

dos sujeitos que a frequentam, a vivenciam e a ressignificam no cotidiano. Recor-

rendo a Carlos (2007, p. 20, grifo da autora) novamente, encontra-se fundamen-

tação teórica para o argumento apresentado. Diz a autora:

Portanto, deixando de lado postulados e afirmações dogmáticas, pode-
mos tomar como ponto de partida para o desenvolvimento do raciocínio 
capaz de produzir uma ‘leitura geográfica sobre a cidade’ a ideia de cida-
de como construção humana, produto histórico-social, contexto no qual 
a cidade aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo de 
uma série de gerações, a partir da relação da sociedade com a natureza 
[...].

 Maricato (2013) observa, denomina e classifica a cidade não unicamente 

pela dimensão do mundo do trabalho. Defende que ela se expande a partir da in-

tervenção do poder público, através de políticas no campo da saúde, iluminação, 

saneamento básico, pavimentação asfáltica, dentre outras, que são necessárias 

à qualidade de vida. 
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As cidades são o principal local onde se dá a reprodução da força de 
trabalho. Nem toda melhoria das condições de vida é acessível com me-
lhores salários ou com melhor distribuição de renda. Boas condições de 
vida dependem, frequentemente, de políticas públicas urbanas – trans-
porte, moradia, saneamento, educação, saúde, lazer, iluminação pública, 
coleta de lixo, segurança [...] (2013, p. 33).

Uma vez que a cidade não se limita ao mundo da produção econômica, 

que no capitalismo se opera pela exploração da burguesia sobre os operários, 

fato que gera uma hiperespecialização da mão de obra. Ocasionando a cisão do 

trabalhador sobre o resultado do seu trabalho e a alienação do primeiro sobre o 

segundo; tal como apresentado por Marx (1985, p.134) ao dizer que “o que ca-

racteriza a divisão do trabalho no interior da sociedade moderna é o fato de ela 

engendrar as especialidades, as especializações e, com elas, o idiotismo do ofí-

cio”; surgem oportunidades de identificação com a cidade. E isto ocorre através 

dos espaços de educação, lazer, arte e cultura que o meio urbano proporciona 

aos cidadãos.

 A cidade é marcada pela presença de inúmeros indivíduos que circulam em 

seus vários espaços tendo em vista o alcance de diferentes objetivos. Logo, para 

captar a cidade e suas mensagens, que são comunicadas no cotidiano, é preciso 

considerar a pluralidade de grupos – e grupos juvenis – que delimitam diversas 

linguagens, estando em interação na urbanidade.

Para Harvey (2013, p. 55) há uma dimensão de coletividade na cidade que 

também passa pelo direito que cada indivíduo possui de acessá-la. O direito à 

cidade é inalienável. Diz o autor: “O direito à cidade não pode ser concebido 

simplesmente como um direito individual. Ele demanda um esforço coletivo e a 

formação de direitos políticos coletivos ao redor de solidariedades sociais [...]”.

 Devido à condição histórica da cidade, ela não está ilesa às contradições 

sociais do campo da gestão, resultantes dos conflitos da população contra os di-

ferentes níveis de poder que a administram politicamente. E tais conflitos, em sua 

radicalidade, são resultantes das lutas das classes sociais em oposição. Para 
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tanto, recorre-se a Marx (2008, p. 47, grifo do autor) com vistas a fundamentar o 

argumento.
 
[...] Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as re-
lações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser ex-
plicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito 
humano; essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições 
materiais de existência, em suas totalidades, condições estas que Hegel, 
a exemplo dos ingleses e dos franceses do século 18, compreendia sob 
o nome de “sociedade civil” [...].

O Brasil adota o capitalismo como modo de produção que orienta seu mo-

delo econômico. Ressalta-se que é também por este paradigma que a gestão 

pública se materializa nas cidades do território nacional. Todavia, no contempo-

râneo, o capitalismo predominante é o de perspectiva neoliberal, marcado pelo 

Estado Mínimo e o discurso de que a ineficiência do setor público poderá ser 

resolvida com o processo de privatização do mesmo e dos serviços por ele ofer-

tados. A respeito da cidade neoliberal Vainer (2013, p. 69) diz o que se segue:

A cidade neoliberal aprofundou e agudizou os conhecidos problemas que 
nossas cidades herdaram de quarenta anos de desenvolvimentismo ex-
cludente: favelização, informalidade, serviços precários ou inexistentes, 
desigualdades profundas, degradação ambiental, violência urbana, con-
gestionamento e custos crescentes de um transporte público precário e 
espaços urbanos segregados [...].

Se nos países do primeiro mundo a substituição do Estado de Bem-estar 

Social (saúde, moradia, educação, lazer, dentre outros) pela estratégia neoliberal 

do Estado Mínimo gerou demissões coletivas e perda de direitos – resultantes 

das lutas históricas dos operários –, no Brasil o processo não se diverge. Dizem 

Brito e Oliveira (2013, p. 116):

[...] Afinal, do binômio matricial industrialização-urbanização no capita-
lismo periférico e escravocrata brasileiro não saiu um pacto redistributi-
vo entre capital e trabalho, com integração social pela via dos direitos, 
tampouco uma reforma urbana que revertesse a secular expropriação e 
segregação socioespacial [...].

Aqui no Brasil, tem-se visualizado nos meios urbanos uma crescente                    

exclusão econômica e social que posterior à Ditadura Militar foi ampliada pelo 
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neoliberalismo, adotada nas políticas encampadas nos anos de 1990, nas ad-

ministrações públicas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso/FHC. Ob-

servou-se ainda que existiram estratégias – políticas públicas – de redução da 

exclusão econômica e social através dos projetos educacionais, habitacionais, 

profissionais e de renda básica operacionalizados nas gestões dos ex-presiden-

tes Lula e Dilma.

Entretanto, o caminho em direção à inclusão/participação econômica e              

social é bem mais amplo, passando por criação de projeto histórico social que se 

materialize na constituição de modelos cooperativos de sociabilidade e ao invés 

de – exclusivamente – planos de governo que são desativados à medida que 

outros políticos e partidos ascendam ao poder. 

A partir do momento em que os movimentos sociais tomam as ruas,                      

com suas pautas reivindicatórias, são notórias a insatisfação com o poder públi-

co e a necessidade de mudança. De elaboração de projeto histórico que inclua 

os excluídos, considerando a necessidade da coletividade e de medidas políticas 

planificadas com vistas à redução dos impactos, dos danos históricos que déca-

das de desigualdades proporcionaram aos mais pobres. Causando vulnerabilida-

des sociais se comparados às classes privilegiadas e que detentoras dos meios 

de produção, assumem também o poder político.

A apropriação da cidade pela ação e luta política dos movimentos sociais, 

com o objetivo de chamar a atenção para o fato de que as condições reais e 

materiais de vida chegaram a um nível insustentável – típico das sociedades de 

classe – apresenta-se como uma das maneiras de se tornar concreta a 11ª tese 

de Marx sobre Feuerbach, que diz o seguinte: “Os filósofos só interpretaram o 

mundo de diferentes maneiras; do que se trata é de transformá-lo” (MARX, EN-

GELS, 2001, p. 103).

Inserir-se e transformar o meio urbano é resultante do reconhecimento de 

que tal meio é particularmente humano e que as mobilizações que se travam em 

seu interior pretendem ressignificar a vida, adequando-o às particularidades da 

complexa experiência de existir. Nestes dizeres, é que os movimentos sociais, os 
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movimentos juvenis, etc, empunham suas bandeiras e mobilizam-se em busca 

da concretização das suas pautas e demandas. Isso permite a contemplação de 

uma cidade menos injusta, haja vista que o acesso à mesma é direito de todo e 

qualquer indivíduo. Para Souto Maior (2013, p. 154): 

[...] o direito social depende da vivência concreta da democracia política 
para que as pessoas excluídas do sistema econômico ou incluídas numa 
lógica de exploração possam se organizar para questionar criticamente 
a realidade, expondo publicamente os seus problemas e reivindicando 
as soluções necessárias. É assim, por conseguinte, que os movimentos 
sociais são acolhidos pelo direito de forma a tornar juridicamente válida – 
e, portanto, legítima – a sua manifestação e o seu inconformismo diante 
da injustiça [...].

Mobilizar com vistas à conquista de melhores condições de vida é uma 

ação que reverbera no despertar da consciência das pessoas, a partir das contra-

dições e conflitos que se dão na realidade concreta e histórica. Indivíduos cons-

cientes são conhecedores da sua condição de classe e do seu protagonismo so-

cial. Fato que contribui para o amadurecimento e posicionamento político frente 

às demandas societárias do vir a ser, uma vez que o mundo está em movimento 

e pela ação é passível de mudança. Harvey (2013, p. 48) diz: 

[...] Se descobrirmos que nossa vida se tornou muito estressante, alie-
nante, simplesmente desconfortável ou sem motivação, então temos o 
direito de mudar de rumo e buscar refazê-la segundo outra imagem e 
através da construção de um tipo de cidade qualitativamente diferente. 
A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão do 
tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a 
nós mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais 
preciosos de todos os direitos humanos.

Ao serem conscientes de que é preciso mudar as cidades para a inclusão 

social e democrática dos menos favorecidos, os jovens (indivíduos históricos), as 

juventudes (fase da vida) e os grupos juvenis (coletivos de socialização) também 

se mobilizam com vistas ao pleno acesso à cidade e aos seus diferentes espa-

ços. Sposito (1993, p. 162) afirma:

Mas cenários diversos de conflitos e de ações coletivas aparecem nos 
anos 80 e início da década atual, trazendo outros atores, formas de apro-
priação e uso do espaço urbano, redes de sociabilidade e novas imagens 
da conflitividade social na cidade. Nesta conjuntura, o tema da juventude 
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- em especial dos jovens filhos de trabalhadores - torna-se mais visível, 
revestido de novas indagações, podendo ser analisado sob vários aspec-
tos.
 

É perceptível que os jovens das classes trabalhadoras possuem certa visão 

particular sobre a cidade e tal visão dialoga com as particularidades existenciais 

de sua fase da vida. No Brasil os movimentos juvenis da periferia apresentam 

como demarcação histórica os anos de 1980, período da redemocratização 

política.

A cidade que os jovens pensam não se limita à formação para o mundo do 

trabalho, ampliando-se para demais oportunidades de teor cultural, artístico e 

do lazer. Isto se verifica ao identificarem-se as juventudes reunindo-se, inclusive 

para a organização em coletivos sociais e para a militância política. Para Sposito 

(1993, p. 172):

[...] Os bandos juvenis levam até a exasperação os enfrentamentos inter-
culturais, as disputas pelos territórios e seu controle sócio-político; eles 
atestam a multiplicidade irredutível de linguagens e estilos de vida, de 
estratégias de sobrevivência e de comunicação nas grandes cidades.

Nas experiências culturais, de lazer ou políticas os jovens interagem entre 

si e com o espaço, no caso aqui em específico a cidade e os diferentes locais que 

nela são destinados ao convívio social. Dentre estes locais destacam-se praças, 

quadras esportivas, parques públicos, clubes recreativos, pistas para a prática do 

skate, dentre outros. 

Através de tais interações há a constituição de transformações ambivalen-

tes efetuadas sobre os jovens e o meio onde se interagem. Deste modo, é que 

as edificações de concreto recebem demais tons, de ordem cultural, e o espaço 

urbano se ressignifica ante os objetivos dos jovens que dele usufruem.

 Para Duarte (2012) os grupos juvenis que interagem com a cidade são ca-

pazes de elaborar novas formas de linguagens que estabelecem demais sentidos 

às suas vidas e também à própria cidade. Deste modo, se na cidade existem 

múltiplas formas de ser jovem, múltiplas também serão as linguagens resultantes 
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das interações entre jovens e cidade. E cada grupo se apropria do meio urbano, 

que a cidade lhe disponibiliza, a partir dos objetivos partilhados em seu interior 

coletivo.
 
Nas cidades, sobretudo nas metrópoles, há diferentes maneiras de ser 
jovem, num panorama onde se desenvolvem diferentes comportamen-
tos, linguagens e formas de relacionamento juvenis. Os jovens se fazem 
presentes nos bairros, que são locais de encontro, de busca de liberdade 
e de lazer e também de afinidades ideológicas e artísticas. Exemplos 
desses comportamentos são os grafites e as pichações, formas de os jo-
vens deixarem suas marcas, sua identificação territorial e apropriação do 
espaço, ou maneiras de expressar suas indignações. Buscam apropriar-
-se dos recursos e dispositivos do espaço urbano por meio de símbolos, 
territórios, ideologias, referências, modas, objetos, bebidas, comidas, en-
tre outros. O consumo, sob esse ponto de vista, não é só uma forma de 
alienação, mas é também uma forma de expressão [...] (DUARTE, 2012, 
p. 90-91).

Ao passo em que se dão as interações entre os jovens e a cidade, tem-se 

a sensação de que o meio urbano se adequa às juventudes e as juventudes ao 

meio urbano dialeticamente. Pela via deste argumento, a impressão que fica é 

que mesmo os espaços destinados ao consumo de bens materiais, mercadorias, 

etc, não se concretizam exclusivamente em alienação, mas também em con-

fronto e enfrentamento. Aqui, o corpo se apropria de roupas, calçados e demais 

acessórios, se enfeita e os coloca na categoria de símbolos culturais, capazes 

de demarcar as especificidades de ser jovem e de pertença a determinado grupo 

juvenil, sendo skatistas, adeptos do Rock and Roll, etc.

Uma vez que a cidade é demarcada com os símbolos geracionais e cultu-

rais das juventudes, os seus espaços se reconfiguram em locais para encontros, 

reuniões e celebrações. Tornam-se verdadeiras referências de resistência para 

os jovens externalizarem seus sentimentos, subjetividades e linguagens median-

te a objetividade que é o corpo. O espaço, quando se torna lugar, concede aos 

jovens outras visões sobre o que se apresentava como sempre igual no cotidia-

no. Sobral apud Falconi, Ferreira e Miranda (2007, p. 120-121) conceitua o lugar 

como:
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[...] um conjunto físico de instituição [...], no qual estão inseridas determi-
nadas práticas, mas pode também estruturar práticas em uma ou outra 
direção [...]. Cada local encontra-se diferenciado de um modo distinto e 
a classe será muitas vezes um dos fatores determinantes dessa diferen-
ciação.

Ante ao exposto é como se para além da própria casa dos indivíduos jo-

vens, o meio urbano adquirisse a condição subjetiva e simbólica de lugar. E desta 

forma, apresentando-se como ambiente que os jovens podem constituir amiza-

des, criar grupos, partilhar linguagens culturais e aprender a conviver coletiva-

mente. Por isto, o meio urbano é lugar de experiências e também de formações. 

O argumento é reforçado por Cavalcante (2010, p. 93) ao dizer que: 

[...] o espaço urbano não é apenas um lugar concreto, mas um lugar em 
que as relações sociais e seus conflitos sobressaem aos olhos dos que 
vivem nele. Vários estilos de vida, ideias e usos mesclam-se formando 
um mosaico de grupos sociais que se diferenciam pelos modos de apro-
priação do espaço urbano. Os agentes que nele habitam falam de um de-
terminado lugar, vivem de acordo com determinados padrões e estilos de 
vida localizados no espaço social. São gostos de classe que permeiam 
os modos de vida. Atribuem-lhes significados, desejos, sonhos que dão 
sentido ao espaço habitado. Individualmente ou em grupo, cada qual atri-
bui sentido ao espaço vivido conforme o seu olhar.  

Na cidade, distante dos grandes centros comerciais há demais espaços de 

interação, aos quais os jovens dão sentindo à própria vida. De um lado têm-se os 

condomínios horizontais, habitados pela classe no poder, e por outro os bairros 

da periferia – tais como comunidades e conjuntos habitacionais – que carentes 

de infraestrutura sanitária, pavimentação asfáltica e áreas de lazer, mostram-se 

como um desafio à jornada geracional das juventudes.

Ainda que morando em bairros cujas condições de habitação são inapro-

priadas – ao pensar-se na garantia dos direitos de cada cidadão, apresentados 

pela Constituição Federal de 1988 – os jovens da periferia apresentam criativi-

dade no tocante a constituir novos significados ao espaço da periferia, marcado 

transversalmente pelas contradições sociais, que são de classe. Nos seus bair-

ros, ruas, campos constituem-se o que Sposito (1993, p. 169, grifo da autora) 

denomina de “pedaços”. Diz Sposito:
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Nos bairros periféricos, nos grandes conjuntos habitacionais, as formas 
de lazer institucionalizadas ou públicas são praticamente inexistentes. 
Parte do tempo livre, entre a escola e o trabalho, é gasta em uma área 
nas ruas, que se torna o “pedaço” [...].

Há a carência de infraestrutura nas periferias e mediante esta condição os 

jovens ampliam e dão demais significados e sentidos usuais que ultrapassam 

aqueles aos quais a rua foi criada. Logo, espaço para o tráfego de motocicletas 

e automóveis, as ruas tornam-se lugares para os encontros, as socializações, o 

lazer, a arte, a cultura, a política e a formação das suas condições de jovens em 

um mundo – ainda – demarcado por classes sociais. Por isso é que ser jovem, 

fazer parte das juventudes e de determinados grupos juvenis é uma condição 

para o presente e não exclusivamente para o futuro.

Além das questões referentes às dificuldades, mas, sobretudo, de dar no-

vos sentidos à vida na periferia, estes jovens também precisam enfrentar, em 

seu cotidiano, questões referentes aos preconceitos e julgamentos em relação à 

sua condição geracional de jovens. Contudo, soma-se a isso a questão de serem 

jovens periféricos. Sposito (1993, p. 175, grifo da autora) afirma que:

Em bairros caracterizados pelos altos índices de violência, os jovens inte-
grantes dos grupos, que estão nos pedaços, nas esquinas das ruas, são 
“confundidos” com marginais e, portanto, submetidos à violência policial 
ou de justiceiros, cuja intervenção às vezes é solicitada por moradores 
ou comerciantes do bairro. 

Os jovens da periferia, diante desse contexto e inconformados com as pés-

simas condições de vida a que o poder público os tem submetido historicamente, 

procuram se articular politicamente com vistas a garantirem que suas vozes se-

jam ouvidas e suas demandas atendidas. Em meio a tais contradições de ordem 

da infraestrutura, estes jovens conseguem vislumbrar inúmeras possibilidades e 

no caos, no conflito criar espaços de debates, discussões e formação política. É 

quando o pedaço se reconfigura em posse. Sobre a posse Sposito (1993, p. 170, 

grifo da autora) diz: “muitas vezes o ‘pedaço’ no bairro pode ganhar a feição de 

um território, que exprime uma intervenção mais ampla e coletiva, mediante a 

formação das posses [...]”.
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 Nota-se que as reuniões juvenis nas posses são marcadas e permeadas 

pelos discursos políticos engajados, cuja coletividade é um dos alvos a serem 

alcançados. E a partir da organização coletiva se reconhecem na sua classe e 

se solidarizam com os desafios a enfrentar, sendo a luta contra a violência, o 

preconceito, etc. A respeito da experiência política nas posses Sposito (1993, p. 

171) explana: “[...] as ações políticas estariam mais próximas daquelas práticas 

típicas do movimento negro, mediante a participação em manifestações políticas 

mais amplas como passeatas, organização de cursos e debates”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos processos de relações entre os jovens com seus pares, em interações 

entre si e em meio à cidade e aos seus espaços urbanos, foi possível identificar 

amplas relações de socialização que dão novos sentidos às vidas dos jovens 

bem como ao lugar onde os encontros, as conversas, os diálogos e as sociabili-

dades se materializam.

Deste modo, os jovens e as juventudes se apropriam da cidade – das suas 

praças, quadras poliesportivas, parques temáticos e ambientais, ruas, avenidas, 

centros e galerias comerciais, etc – lançando sobre ela as particularidades cultu-

rais, simbólicas, geracionais, éticas e estéticas típicas da sua fase da vida, mas 

que muda de um contexto para outro.

Logo, os espaços urbanos criados com determinados fins são ressignifica-

dos, recebem outras formas e propostas de uso, vivências e experiências a partir 

das apropriações de múltiplos matizes, efetuadas pelos jovens e seus grupos ju-

venis. Ficando visível, que os espaços de concreto estão aptos a receberem ou-

tras formas de uso, para além das formas primárias para as quais foram criados.

Por esta via, os jovens são capazes de imprimir sobre a cidade suas pró-

prias linguagens, específicas dos grupos juvenis que formam suas identidades e 

que são relevantes em seus processos históricos de acesso aos meios urbanos, 

direito inalienável, seja para a cultura, a arte, o lazer e a prática política.   
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Contudo, ressalta-se que os jovens elaboram e reelaboram suas vidas em 

uma realidade material, contraditória e marcada pelas lutas de classes sociais 

opostas e em conflito histórico, pela tomada do poder e concretização de seus 

projetos de sociedade e mundo.

Dentre os diferentes jovens que vivenciam cotidianamente os desafios de 

não terem seus direitos sociais atendidos em sua plenitude, estão aqueles que 

vivem nos bairros periféricos das cidades e pertencentes às classes sociais ope-

rárias ou desfavorecidas economicamente. 

Assim, estes jovens da periferia, além dos desafios geracionais de sua fase 

da vida, enfrentam também os desafios oriundos do demarcador classe, o que 

exige dos mesmos ampla articulação e organização política engajada, pautada 

na coletividade, com vistas à luta por condições concretas de vida. Onde suas 

necessidades de educação, alimentação, transporte, segurança, lazer, formação 

para o mundo do trabalho, possam ser atendidas. 

Ante ao que foi mencionado percebeu-se que o processo de organização 

política dos jovens, dos grupos juvenis, dos bairros das periferias urbanas segue 

outra perspectiva mística. Entendendo-se a palavra mística como sinônimo que 

expressa e faz referência às dinâmicas internas, que se concretizam nos acor-

dos, nos combinados, nos ritos, nos gestos corporais, nos símbolos culturais, nas 

linguagens específicas, nos contratos informais, etc.

Permitindo-lhes dialogar, construir, apresentar, aceitar, refutar, propostas e 

estratégias de intervenção, mobilização e manifesto na realidade material e am-

plamente contraditória. Marcada pela divisão, luta e embate das classes sociais 

em tensão, oposição e conflito. Cujos desafios se apresentam na concreticidade 

das demandas de infraestrutura – sanitária, de pavimentação asfáltica, de habi-

tação, de transporte público, de lazer, de educação, de iluminação pública, de 

segurança pública, de arte e cultura, dentre outros – que seus bairros apresen-

tam. Bairros estes que historicamente e frequentemente são deixados à margem 

pelas políticas públicas urbanas. 
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É nesta perspectiva, que serem jovens (indivíduos históricos), fazerem 

parte das juventudes (fase da vida), pertencerem a determinados grupos juvenis 

(coletivos que apresentam interesses éticos, estéticos e políticos em comum), 

frequentarem os lugares, os pedaços e as posses, que os jovens das periferias 

urbanas dão novos sentidos e significados – culturais, simbólicos e políticos 

– à própria existência. Experiências que lhes permitem encontrar o seu lugar 

geracional e de classe em um mundo turbulento, mas com possibilidades do 

devir.       
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INTRODUÇÃO

Existem diversas tentativas de definir-se o que é ser jovem e/ou a juventude, 

sendo para alguns uma categoria geracional, um momento de vida considerado 

transitório, por outros preparatório para a vida adulta (ABRAMO, 1997). Somado 

às tentativas de definição, existem os diferentes contextos em que a juventude se 

desdobra: seria a juventude uma só, como uma identidade social genérica, pela 

qual todos e todas são assumidos/as em um dado período da vida? 

Ser jovem é ser como tal em todos os espaços cotidianos? De acordo com 

Gamalho e Heidrich (2012), pesquisadores da geografia, as pessoas vivenciam 

situações diferentes de tempo e de espaço devido aos contextos sociais, econô-

micos, políticos, culturais e identitários. Partindo desse fato, a palavra juventude, 

assim como ser e estar jovem, poderia ser pensada no plural, ou seja, a juventu-

de apresenta uma pluralidade de formas de viver e experienciar o espaço. São 

tantas as juventudes e os espaços e tempos de suas experiências cotidianas 

quantos os diferentes marcadores socioespaciais que representam e são repre-

sentados pelos (as) jovens (TURRA NETO, 2019). 

Por esse ângulo, há ainda outra questão: os espaços são ocupados por 

diferentes pessoas por motivos além das suas vontades (não é apenas sobre o 

querer ocupar um espaço), mas também por questões de possibilidades e das 

tentativas de estabelecerem projetos de engajamento social? Sabemos que a 

juventude tanto implica uma identidade de limitações das possibilidades de in-

serção no mundo adulto, como lógica hegemônica das relações socioespaciais 

normalizadas. 

Por outro lado, contraditoriamente, também são os novos enquadramentos 

quanto à formação de espaços de sociabilidades tipicamente de jovens, pelas 

quais estabelecem suas apropriações mediadas pelas convivências identitárias 

e apresentações diferenciadas de seus corpos. Mesmo assim, são pelos proces-

sos socioespaciais mediados pelos adultos que os (as) jovens são “separados” 
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pelas possibilidades de se estabelecerem efetivamente em determinados lugares 

de convívio socioespacial juvenil. 

Os trabalhos de Nola Gamalho (2020) apresentam que espaços pagos são 

dificilmente acessados por jovens das periferias urbanas pobres, mesmo tais es-

paços sendo divulgados como elementares para as experiências sociais juvenis 

genéricas. Isso gera contradições entre as vontades de viver situações sociais 

que representam a juventude (socialmente ser jovem significa se relacionar de 

determinadas formas em espaços típicos para estas relações) e impossibilidades 

efetivas de ser jovem por não conseguir estar e conviver em determinados espa-

ços de sociabilidade. As experiências juvenis, então, são contradições inerentes 

ao que se espera em ser e estar jovem e as possibilidades socioespaciais em 

que jovens possam efetivamente experienciar pela cidade, assim como as condi-

ções dos seus afazeres cotidianos. 

 É interessante, dessa forma, pensar como as experiências espaciais juve-

nis são diferentes e plurais em relação a quem são os jovens em consideração 

aos seus diferentes marcadores sociais e como esta pluralidade juvenil ora é 

restringida em vivenciar os espaços/mundos dos adultos, mas também outros 

espaços conhecidos tipicamente como juvenis. 

Por entre negações diversas, táticas juvenis são estabelecidas para que 

se possa efetivamente instituir formas de sociabilidade em que diferentes jovens 

se representam. Nesse contexto, o projeto edital 2018 Universal CNPQ intitulado 

“Juventudes e Múltiplas Territorialidades: diferenças socioculturais em contextos 

de cidades médias e metrópoles brasileiras”, desenvolve diversas pesquisas e 

atividades de extensão dedicadas ao estudo das espacialidades juvenis, isso 

é, das experiências e formas de vivenciar o espaço dos jovens nas cidades de 

Ponta Grossa - PR, Rio de Janeiro - RJ, Porto Alegre - RS e Presidente Prudente 

- PR e Santa Maria - RS. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho é um recorte de dois projetos vincu-

lados a esse edital Universal CNPQ, sendo um de extensão intitulado “Educação 

e Ação no Espaço Social: articulações entre territorialidades juvenis, trabalho 
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escolar e as políticas do movimento da luta pela moradia no bairro Nova Santa 

Marta em Santa Maria/RS” e outro de pesquisa, denominado “Representações 

do Espaço, Juventudes e Múltiplas Territorialidades: o caso dos jovens morado-

res do bairro Nova Santa Marta em Santa Maria/RS”, realizados no decorrer do 

ano de 2020. 

Acerca de questões metodológicas, a pesquisa e a extensão ocorre-

ram com base em nuances de três metodologias, sendo elas a pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2006), as geografias narrativas (LINDÓN, 2008) e a constituição 

de grupos focais (DUARTE, 2007). Como recorte de pesquisa, abordaram-se as 

sociabilidades de jovens moradoras do bairro Nova Santa Marta em Santa Maria, 

Rio Grande do Sul, e de estudantes universitários da UFSM, buscando enten-

der e tornar visível as espacialidades de diferentes sujeitos jovens na cidade de 

Santa Maria-RS, enfocando suas experiências com a cidade, com a identidade 

juvenil e como estabelecem seus círculos espaciais de amizade e afetividade. 

Conforme já mencionado, o presente texto é um recorte dos projetos, posto 

isso, terá foco em discutir questões como: “O que é ser jovem?”, “Como enten-

dem  a condição juvenil?” e “Quando um jovem é efetivamente jovem?”, sempre 

atentando os diferentes contextos e realidades juvenis. Iremos apresentar os re-

sultados oriundos do segundo grupo, ou seja, dos jovens universitários, com o 

qual surgiu e foi realizada essa discussão. 

Por fim, percebeu-se que a conceituação da juventude é complexa, haven-

do muitas interpretações. Através de narrativas iremos mostrar que a vivência 

juvenil varia de acordo com o contexto, com as possibilidades em se experienciar 

mesmo um conjunto de atividades tidas socialmente como juvenis. 

METODOLOGIA 

 Acerca das questões metodológicas, o projeto necessitou passar por               

adaptações devido ao início da pandemia de COVID-19, visto que foi realizado 

no ano de 2020. Em um contexto de pesquisa a ser desenvolvida de forma remo-

ta - através apenas do meio online -, foram utilizadas nuances de três metodolo-
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gias, sendo elas a pesquisa-ação, a construção de grupos focais e a geografia 

narrativa.

 A metodologia de pesquisa-ação, de acordo com Thiollent (2017), pode ser 

usada tanto na pesquisa quanto na extensão - o momento de produção e tam-

bém o de difusão do conhecimento. Além disso, é uma metodologia participativa 

na qual pesquisadores, pesquisados e demais grupos ou pessoas envolvidos 

com uma determinada demanda constroem as atividades e ações em conjunto.

 Um grupo focal é, em resumo, uma entrevista que acontece em grupo, 

havendo um debate sobre um tópico em específico (DUARTE, 2007). A ideia é 

que, através do diálogo em grupo, sejam coletados dados e resultados. Mas vale 

ressaltar que não se trata de uma entrevista grupal calcada em um entrevistador 

ou entrevistadora que espera uma resposta, mas sim uma interação em grupo 

que dialoga e apresenta seus pontos de vista de forma mais informal.

  A geografia narrativa, de acordo com Lindón (2008), se debruça sobre os 

desafios de compreender a vivência espacial do outro (outras pessoas pesquisa-

das) como um projeto de alterar o próprio olhar interpretativo sobre quem são tais 

pessoas, seus cotidianos e a instituição de suas espacialidades. Por ser uma me-

todologia qualitativa, se preocupa com os significados que os sujeitos atribuem, 

no caso da geografia, ao espaço - a experiência espacial (LINDÓN, 2008).

 Diante do exposto, conseguiu-se organizar dois grupos focais, porém, ire-

mos apresentar nesta escrita as atividades realizadas com apenas um dos gru-

pos, o grupo composto por jovens universitários. O grupo foi constituído através 

do contato com alunos moradores da casa do estudante universitário da UFSM 

e colegas do curso de Geografia da mesma universidade. Porém, além da Geo-

grafia participaram alunos de outros cursos, tais como Medicina Veterinária, En-

genharia Civil e Pedagogia.

As discussões foram realizadas através do aplicativo Whatsapp e neste 

texto iremos fazer mais um recorte de resultados sobre uma das temáticas que 

foram discutidas, durante o mês de outubro de 2020: “A Condição Juvenil”. A 
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temática foi desenvolvida através de alguns questionamentos norteadores, tais 

como: Existe um significado único compartilhado socialmente que define juven-

tude? Quais os atributos reconhecidos por todos que definem juventude? Você 

consegue ser jovem efetivamente?

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 Como foi possível perceber na introdução, esse texto é vinculado a um 

processo de realização de pesquisa e extensão que abordou as espacialidades 

e vivências juvenis na cidade de Santa Maria - RS. Nessa perspectiva, apresen-

ta-se a seguir uma discussão teórica visando discutir sobre o que é ser jovem; a 

interseccionalidade como ferramenta para pensar a juventude; e a relação entre 

jovens e a cidade.

A condição Juvenil - o que é ser jovem?

O entendimento do que é ser jovem é muito complexo, existem muitas 

questões que são colocadas em pauta,  inclusive para quem vivencia a juven-

tude. É necessário compreender que esse conceito é algo que é considerado 

abstrato e muito amplo para ser explorado e abordado. Segundo Cardoso e Turra 

Neto (2011, p. 5) “a ampliação e a pluralização das formas de expressão juvenil 

fizeram emergir uma preocupação com o contexto sócio-espacial e histórico, ao 

mesmo tempo em que apontaram a dificuldade em construir noções gerais.”. Isso 

quer dizer que ser jovem é conjuntural e tem uma perspectiva de historicidade, 

que indica um conjunto de atributos socialmente construídos sobre determinadas 

etapas da vida, assim como é localizáveis no tempo (das experiências diárias 

diferenciadas) e no espaço (cotidiano dos processos de socialização e das infor-

malidades das sociabilidades) de uma determinada atualidade. 

No mesmo texto, os autores enfatizam o sintoma epistemológico, que atin-

giu as ciências humanas nas últimas décadas, denominada como “virada espa-

cial”. Este sintoma aponta para a ampliação de trabalhos que versam sobre como 

o espaço é categoria importante e fundamental para a análise de fenômenos que 

não eram considerados espaciais, como os estudos sociológicos e antropoló-
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gicos sobre as juventudes. Neste sentido, o desafio é ainda instituir os estudos 

disciplinares da Geografia neste contexto de “virada espacial” que adentra outras 

ciências sociais, principalmente sobre a relação das diferentes identidades dos 

sujeitos sociais e de como são e instituem espacialidades. 

Em relação aos estudos sobre juventudes, os espaços de suas experiên-

cias são atravessados por relações entre lugares, entre global e local e de insti-

tuição de diferentes territórios e territorialidades. A virada espacial fez entender 

o fenômeno juvenil além de uma etapa genérica da vida, em processo de se tor-

nar adulto, mas como uma multiplicidade de contradições sobre suas atividades, 

suas sociabilidades, suas capacidades de se entenderem e representarem efeti-

vamente como jovens e inerentes às diferenças construídas em seus projetos de 

autenticidade.

Juventude é mais que um intervalo numérico geracional e se torna neces-

sário pensar a formação cidadã e de auto-descoberta pelos quais muitos jovens 

passam na suposta etapa de vida juvenil.  Como muitos alunos disseram durante 

a pesquisa, a juventude perpassa por muitas problemáticas que são inerentes as 

construções das identidades de ser jovem e transitar para a vida adulta, sempre 

em processos de diferenciação e busca de autenticidade, mas, contraditoriamen-

te, de engajamento social e igualdade.  Por outro lado, também existem contra-

dições intimas sobre ser considerado socialmente como jovem e, efetivamente, 

sentir-se jovem, em relação às reflexões sobre como cada jovem “leva” a sua 

vida em comparação às representações compartilhadas e comunicadas sobre 

ser jovem na sociedade atual. 

Durante as entrevistas realizadas, principalmente relacionadas às sociabi-

lidades dos mesmos, percebeu-se que muitos sequer sentiam-se jovens, pois há 

uma imposição sobre o que é realmente ser jovem e que contrasta sobre muitas 

demandas sobre a iminência da vida adulta e todos os compromissos que devem 

assumir para que no futuro alcancem um sucesso profissional e de qualidade de 

vida adequada. Em relação a tais fluxos contraditórios, desestabilizadores sobre 

o que são em si, os lugares de sociabilidades juvenis emergem como espaços 
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nos quais os sentidos se aguçam para além dos compromissos e as demandas 

diárias que os/as colocam sempre em contraposição consigo mesmos enquanto 

jovens que buscam um futuro adulto adequado socialmente. 

Os lugares de convivência juvenil apresentam-se como uma rebeldia                  

momentânea às demandas de formarem-se para a vida adulta: é um espaço-

-tempo de uma situação de curta duração em que todos os compromissos dos 

adultos, destinados aos jovens como metas de formação, são transgredidos. Os 

espaços diversos de sociabilidade juvenis na cidade servem como refúgio para 

conseguirem transgredir as demandas das suas metas de formação como adul-

tos, contudo, diferentemente dos localismos exclusivistas, tal ancoragem identi-

tária e territorial pode ser construída em íntima relação com o global, através das 

novas tecnologias da informação e comunicação.

Refletindo sobre juventude através da lupa interseccional 

Nesse tópico do texto apresenta-se a teoria da interseccionalidade - do 

feminismo interseccional -, como ferramenta que pode ser utilizada para pensar 

a juventude. Para Mayorga (2019, p.134), o feminismo “pretende ser um pensa-

mento crítico da sociedade e, em sua teoria e prática, busca desnaturalizar as 

compreensões sobre as relações de gênero”. Essa desnaturalização é necessá-

ria quando se pensa na juventude, visto que as experiências juvenis são constru-

ções que ganham significações dadas pelos outros: significações que possuem 

como consequência um entendimento de que os jovens são sujeitos incompletos 

e que serão completos ao atingir a vida adulta. 

Somente em um futuro como adulto que os/as jovens serão vistos como 

sujeitos de direito. Isso quer dizer que existe uma lacuna em relação às reais ca-

pacidades de engajamento social formal dos/as jovens nos campos institucionais 

do direito, da política, da economia e da cultura. Quando se pensa a juventude 

de forma interseccional, as lacunas sobre o reconhecimento da pessoa jovem, 

perante diferentes contextos de relações e instituições sociais, ainda poderá ser 

mais precário.O conceito de interseccionalidade tem origem do feminismo negro 

e pode ser pensado com base em Crenshaw (2002) e Collins (2017) como uma 
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ferramenta metodológica e teórica que possibilita visualizar a inseparabilidade 

que há entre eixos de subordinação, isto é, entre os sistemas de discriminação, 

dentre eles o racismo, o machismo, preconceito de classe, a misoginia, a lgbtfo-

bia, a origem nacional/regional, entre outros. A interseccionalidade, como con-

ceito, permite perceber articulações existentes entre discriminações - a vida de 

uma pessoa é perpassada por mais de uma forma de discriminação. Diferentes 

categorias de opressão inter-relacionam-se em múltiplos níveis e de forma simul-

tânea. 

Kimberlé Crenshaw (2002) traz que, por exemplo, mulheres vivenciam o 

sexismo de forma diferenciada, principalmente quando somadas a outros eixos 

de subordinação. Esclarecendo, a teoria apresentada não entende que um eixo 

de discriminação é pior que o outro, pois não há a intenção de apresentar uma 

hierarquização, mas sim “dar conta da interação entre essas múltiplas formas de 

opressão, sem, contudo, hierarquizá-las” (ROCHA, 2019, p.153). Sendo o con-

ceito de interseccionalidade uma ferramenta metodológica, é possível utilizá-lo 

para pensar variadas questões como, por exemplo, a condição juvenil do(a) jo-

vem que trabalha para ajudar em casa e que acaba por vivenciar a juventude de 

forma diferente do jovem que não realiza tal ato.

E como pode-se usar a teoria da interseccionalidade para pensar “o que 

é ser jovem”? As vidas das pessoas, sejam elas jovens ou não, são carregadas 

de um contexto de história de vida. Cada jovem vivencia a juventude de forma 

diferente do outro(a) e possui essa juventude perpassada por diferentes eixos 

de discriminação. Por exemplo, a juventude de uma jovem mãe é diferente da 

juventude de uma jovem que não tem filhos. 

A juventude de uma (um) jovem que precisa trabalhar ao mesmo tempo em 

que estuda é diferente da juventude de uma (um) jovem que consegue participar 

da escola e/ou da universidade sem precisar trabalhar. A juventude de uma (um) 

jovem negra (o) é diferente da juventude de uma (um) jovem branca (o), isso 

porque a juventude do (a) negro (a) é perpassada pelo racismo, enquanto que do 

(a) branco (a) não. Com isso, pretende-se afirmar que a juventude vai além de 
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ser um momento transitório e/ou preparatório para a vida adulta, assim como vai 

além de um intervalo de idade. Conceituar a juventude como algo único, genera-

lizando, poderia acabar por ignorar que existem juventudes, no plural.

Jovens e a Cidade

As relações sociais que produzem o espaço urbano não resultam apenas 

em formas materiais e funcionais, elas perpassam o processo de produção ca-

pitalista. Se vamos falar sobre juventude e território, é importante lembrar que 

o esta relação de pesquisa na Geografia é algo muito recente, principalmente 

no Brasil. Durante muito tempo essas questões foram tratadas por outras ciên-

cias sociais, como a antropologia e a sociologia. As sociabilidades juvenis estão 

relacionadas em termos de processos culturais que, como tradições, implicaria 

uma imersão etnográfica sobre as condições, atributos e significâncias internas 

da cultura juvenil instituída, estudada em profundidade. Porém, os processos 

interculturais, em tempos de globalização, se ampliaram pela modernização dos 

equipamentos e possibilidades de comunicação intercontinental. 

As culturas juvenis se pluralizam porque suas construções simbólicas lo-

cais foram disseminadas pelos processos de comunicação global ampliada. Isso 

implicou, localmente, as transformações das identidades juvenis locais e sobre 

como se apresentam individual e coletivamente por entre um mundo social dos 

adultos. Segundo Silva (2007, p. 22) “na sociedade urbana industrial, os indiví-

duos e grupo de indivíduos estabelecem relações multidirecionais das mais va-

riadas formas.”

As representações dos grupos não são homogêneas, mesmo que o espaço 

urbano pareça se encaixar em um padrão repetitivo. O território adquire um papel 

social em sua constituição, porque é a partir dele que as relações sociais juve-

nis irão acontecer. Em seu caminho, Silva (2007, p. 23) ainda fala que “a cida-

de apresenta-se com uma sobreposição, articulação, justaposição de territórios” 

(juvenis). Nestes espaços os grupos apresentam uma estrutura que estabelece 

pactos e contribuem para a formação de outros territórios. No que se conside-

ra juventude há diversos indivíduos e grupos que se conectam com produções                
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estéticas e comunicacionais juvenis de outros lugares e instituem localmente 

seus comportamentos e formas de apresentação de seus corpos, sempre em 

um movimento contraditório tanto de busca de identidade e igualdade, como de 

diferença e autenticidade. 

É notório que existem mais espaços de sociabilidades juvenis em uma 

cidade mais populosa que uma cidade pequena ou média, principalmente pelo 

cosmopolitismo dado pelos processos migratório e pelo adensamento técnico 

e comunicacional que é mais intenso. Isso faz com que as experiências juvenis 

sejam diferentes em diferentes contextos urbanos locais e regionais, dado pela 

capacidade técnica, comunicacional e consumidora da sociedade local.  A vida 

cotidiana de cada jovens é estruturada de acordo com a realidade de consumo e 

de cada cultura e de como isso se realiza em seus contextos urbanos imediatos de 

vida. Se pensarmos de forma interseccional, mesmo se vivendo em uma cidade 

de intensa quantidade e qualidade de serviços coletivos de diversão juvenil, um/a 

jovem acessa diferentemente tais serviços e, assim, estabelecerá diferentes 

estratégias de se formas e se apresentar como jovem, infelizmente marcado pelo 

acesso diferenciado ao consumo urbano contemporâneo. 

RESULTADOS

Como já mencionado na metodologia, foi organizado um grupo de deba-

tes e discussões sobre as experiências socioespaciais das juventudes. Partiu-se 

do pressuposto que existam certos aspectos representativos em ser jovem na 

sociedade atual, mas que, ao mesmo tempo, as experiências juvenis são muito 

diversas, implicando realidades, limites e possibilidades em ser e se expressar 

como jovem em diferentes contextos cotidianos. 

Nessa perspectiva, a partir da constituição desse grupo composto por                

jovens universitários, foram coletadas narrativas sobre situações vividas e os 

significados que esses mesmos jovens deram para essas vivências, visando es-

tabelecer o que é, para esse grupo de participantes, ser jovem. Então, partindo 

da questão ‘’Existe um significado único compartilhado socialmente sobre ser 
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jovem? ‘’ e de narrativas que surgiram em resposta a essa indagação, discorrer-

-se-á sobre o significado de juventude. 

Sobre a condição juvenil - o que é ser jovem?

 Vale ressaltar que, anteriormente à modernidade, não havia uma distinção 

rigorosa entre grupos etários e, sendo assim, não se denominava algo de juven-

tude - a juventude é um fenômeno moderno, cada vez mais plural (CARDOSO; 

TURRA NETO, 2011). Neste sentido, um dos jovens participantes do grupo de 

discussão construído durante a pesquisa, logo no início do diálogo, apresentou 

suas percepções de ser jovem calcada na ideia de uma faixa etária, questionan-

do em qual idade começa a juventude, o que demonstra que entre jovens, tam-

bém pode haver esse entendimento que demonstramos em teoria. Outros jovens 

participantes do grupo trouxeram que existe um entendimento, considerado sen-

so comum, do que é ser jovem, e, dentro desse consenso comum, existem algu-

mas condições consideradas juvenis, dentre elas a transição para a vida adulta, 

a rebeldia, a fase de descoberta. Ao mesmo tempo esses jovens pesquisados 

afirmaram que, para eles, a juventude vai além, como pode-se ver nas narrativas 

apresentadas a seguir:

Eu fui criada em um contexto onde ser jovem é exatamente o que julgam 
socialmente (ir para festas, se descobrir, transição para a vida adulta, re-
beldia, imaturidade e etc). Mas hoje com uma liberdade de pensamento 
maior eu acredito que ser jovem vai além disso -Florence (nome fictício)

Acredito que esse significado no senso comum seja considerado uma 
fase de descobertas, tanto fisiológicas como no meio social, é aquele que 
está em certa forma, buscando aprovações [...] No entanto, quando se 
analisa mais a fundo, eu acredito que há diversas variações presentes de 
acordo com  a realidade daquela pessoa, existem jovens que por conta 
da cultura não vivenciam as mesmas experiências de outros, existem 
alguns ainda que por conta de situações que ocorreram quando mais 
novos, “pularam” essa fase por serem obrigados a terem outras respon-
sabilidades, e mesmo quando “jovens”, não participam na totalidade das 
experiências (experiências juvenis). -  Roberto (nome fictício)

Algo que pode ser considerado relevante, e que apareceu nas narrativas,            

é a relação com o contexto. Os jovens participantes do grupo de discussão trou-

xeram que para ser efetivamente jovem é necessário ter acesso a algumas con-
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dições de vivência, o que podemos pensar através da interseccionalidade. Hele-

na (nome fictício) traz que...

Pra ser efetivamente jovem, isso quer dizer pra mim que ser jovem é um 
estado do meu desenvolvimento, então quer dizer mais sobre como eu 
tenho condições em viver [...] Então não, eu não consigo ser efetivamen-
te jovem porque minha condição financeira, emocional, ambiental, enfim, 
um leque de coisas precisam melhorar.

 Com isso ela traz que, a partir do seu entendimento, a condição de classe, 

psicológica e ambiental (contextual), influencia na forma do jovem vivenciar a sua 

juventude, podendo, inclusive, não permitir que essa juventude seja vivenciada. 

A questão do contexto aparece também na fala de outros jovens, tais como na 

narrativa de Pedro (nome fictício) que nos trouxe que ser jovem é carregado de 

estereótipos.

 Quanto aos estereótipos, como apresenta Pedro em seu entendimento, é 

sabido que a temática juventude é construída a partir de rotulações: delinquência, 

rebeldia, contestação, etc (GAMALHO, 2020). Além das rotulações, há o caráter 

de transição: jovem ainda não é um sujeito totalmente completo? A completude 

vem com a fase adulta? O contexto aparece, também, na narrativa de Joaquim 

(nome fictício) quando ele fala que o significado de juventude:

Se molda de acordo com a realidade social de cada indivíduo, pluralmen-
te falando. E que essa juventude nos perpassa ao longo da vida.

Ainda sobre isso, tem-se o relato de Florence (nome fictício), jovem que 

possui sua juventude perpassada pela necessidade do trabalho, a qual nos traz 

que em um contexto de jovem trabalhador o ser jovem é carregado de questiona-

mentos sobre quem se é, e sobre o papel na sociedade.

 Diante do exposto, como fica a juventude dos jovens que precisam conciliar 

trabalho e estudo? Nesse sentido, pode-se pensar a interseccionalidade: jovens 

de periferia vivenciam a juventude de forma distinta de jovens de classe média 

ou alta, por exemplo. É necessário se pensar o contexto! Cardoso e Turra Neto 

(2011) trazem que, inclusive em um mesmo contexto social e espacial, é viável 

que se encontre variadas juventudes - formas de ser jovem - e que é possível, 
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dessa forma, “estabelecer paralelos entre a diversidade juvenil e a multiplicação 

de contextos sócio-espaciais, dentro de uma mesma cidade” (p. 4. Com as nar-

rativas juvenis apresentadas podemos perceber que há diferentes contextos em 

uma mesma cidade: a cidade e a juventude são vivenciadas de forma diferente 

pelas pessoas diversas. 

Nola Gamalho (2020) afirma que ao se pesquisar juventude é necessário 

criar mecanismos para maior interação entre pesquisadores e pesquisados. Par-

tindo dessa perspectiva, outro resultado oriundo da interação entre o grupo de 

pesquisadores e pesquisados foi uma playlist colaborativa (ou seja, criada em 

conjunto) no aplicativo Spotify, que foi pensada como forma de maior interação 

entre os participantes, para gerar também o diálogo. Tanto os pesquisadores 

quanto os jovens participantes inseriram músicas.

Figura 1: Playlist Colaborativa Grupo Juventudes.

Fonte: Organizada pelos participantes. 

Na playlist que ficou intitulada “Playlist Colaborativa Grupo Juventudes”               

foram inseridas 45 músicas de diversos estilos musicais, sendo algumas referen-
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tes ao ser jovem, tais como “Não é Sério” de Charlie Brown Jr. Também foram 

inseridas músicas relacionadas a questões feministas, das cantoras Elza Soares 

e Mc Carol, mas também apareceram músicas que falam sobre a questão social, 

como “Construção” de Chico Buarque, por exemplo, e outros diversos assuntos 

- a playlist mostrou-se plural, assim como o grupo. Com esta atividade, notamos 

que a  música é uma parte importante da identidade de cada jovem e que contri-

bui com cada vivência e experiência. 

De acordo com Arroyo (2013), as constituições dos jovens são permeadas 

pelas práticas musicais, ao passo que constroem novas. Sendo a música parte 

da juventude, participando das diversas formas de ser jovem. 

CONCLUSÃO

 Observa-se que o texto não objetivou construir uma conceituação única 

para a juventude, mas sim demonstrar a pluralidade juvenil encontrada nas vivên-

cias dos jovens participantes dos projetos discutidos e apresentados, propósito 

que foi alcançado. Considera-se que as metodologias utilizadas proporcionaram 

uma pesquisa participativa, facilitando interações e diálogos entre pesquisadores 

e pesquisados, resultando em narrativas significativas sobre o ser jovem e o viver 

a juventude. 

É possível perceber que além de pluralidades de vivências e formas de 

existências, é de pluralidades contextuais que se trata - os contextos são diversos 

e as vivências são envoltas aos contextos -, o que pode ser vinculado à teoria da 

interseccionalidade, por exemplo. 

Os jovens demonstraram que existem espacialidades e sociabilidades                  

diferentes. As práticas juvenis são novas e as possibilidades de interação são 

diferentes. A juventude é uma categoria que durante muito tempo foi negada de 

estudo dentro da Geografia, pois era entendida de forma errônea. A condição 

juvenil está relacionada com as condições socioeconômicas e também aos pro-

cessos políticos e culturais.
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Com a visibilidade social da juventude em alta, torna-se necessário enten-

der como ela se dá e como ela se forma. A Geografia auxilia o entendimento so-

bre as expressões e vivências juvenis, assim como suas espacialidades. Têm-se 

então que as trajetórias percorridas pelos jovens controem espaços de sociabi-

lidade, não sendo o espaço apenas palco de um acontecimento, mas também 

limitador ou possibilitador de determinados acontecimentos.
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INTRODUÇÃO 

Ter um corpo gordo, no momento histórico, social e cultural que estamos, 

parece um pesadelo, algo extremamente indesejável e associado ao descaso 

com a saúde, relaxamento, falta de autocuidado, feiura, sujeira, doença (JIME-

NEZ, 2020) e algo a ser evitado a diversos custos: dietas restritivas, exercícios 

físicos intensos e focados na perda de peso e estética corporal: em geral, ter um 

corpo magro jovem sexualmente desejável.  

 A incansável busca por esse corpo “ideal” perpassa por padrões estabele-

cidos no contato com o outro, além das questões biológicas, se dá na sociedade, 

pois, como afirma Tovar (2018, p. 13), “[...] nós não nascemos pensando que 

ser gordo é ruim e ser magro é bom. Nós aprendemos essas coisas por meio 

da cultura”. Ou seja, na convivência e nas influências constituídas e mediadas 

por relações de poder nas diferentes instâncias: familiares, escolares, médicas, 

midiáticas, e outras que vão produzindo modos de ser e estar no mundo, nos di-

zendo como devemos nos portar diante das diversas situações vivenciadas. 

Isso significa dizer que nossos corpos vão sendo produzidos, também, pe-

las mídias, como a análise proposta nessas provocações. De acordo com Bento 

(2017), os corpos são construídos a partir do texto social, o que corrobora com 

a compreensão de Nascimento (2021, p. 59) ao justificar que “[...] não somos 

corpos, fazemos corpos”, ampliando a discussão para que nós também vamos 

modificando, performando e construindo nossos próprios corpos a partir dos nos-

sos contextos.

 Por conseguinte, essa idealização de um único corpo aceitável como “pa-

drão” pode estar contribuindo com comportamentos alimentares de risco, como 

os transtornos alimentares anorexia e bulimia (FONTANAZI, PEREIRA, 2019). 

A influência das mídias no comportamento alimentar de jovens é uma realidade, 

pois podem estimular a excessos e restrições em busca de um corpo “atlético” e 

“saudável” para mascarar a impreteriosa pretensão de um corpo magro e eterna-

mente jovem (FONTANAZI, PEREIRA, 2019, p. 403).
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 Diante disso, objetiva-se discutir sobre as mídias na produção de corpos e 

subjetividades juvenis para problematizar a padronização de um corpo universal 

a ser alcançado e suas reverberações nos transtornos alimentares e qualidade 

de vida das juventudes. Para isso, utiliza-se de análise de um artefato cultural, 

uma publicação de uma revista, para identificar as pedagogias culturais presen-

tes e promover a discussão. Os campos teóricos que sustentam a argumentação 

decorrem dos Estudos Culturais na perspectiva pós-estruturalista.

DESENVOLVIMENTO 

As juventudes contemporâneas estão associadas a flexibilização de algu-

mas antigas restrições, como a idade, por exemplo, podendo sentir-se jovem 

alguém de quarenta anos, visto que é uma categoria dinâmica. Contudo, os mar-

cadores legais delimitam à idade cronológica, em que é considerado adolescente 

alguém de 12 a 18 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990) ou jovem, de 15 a 24 anos, de acordo com a Organização pelas 

Nações Unidas (ONU, 2021).

 No campo dos Estudos Culturais e de Gêneros em sua vertente pós-estru-

turalista, as juventudes contemporâneas são compreendidas como construções 

constituídas e diferenciadas discursivamente, a partir dos contextos históricos e 

sociais em que estão inseridas (VARGAS, 2016). Isso permite pensar que ser/

estar jovem é algo fluído e temporal, percorrendo diferentes dimensões ao longo 

da história moderna, a partir da qual a categoria juventudes ganha uma modali-

dade de “etapa” da vida. Essa perspectiva agrega potencialidade de se construir 

estudos e políticas públicas com foco para essa fase do desenvolvimento huma-

no, considerando as particularidades e as necessidades coletivas, a priori, que 

podem sugestionar um direcionamento individual, à medida de sua extensão.

As formas como as experiências sociais das/os jovens são manifestadas 

em decorrência dos estilos de vidas e produções do “tempo livre” são considera-

das as culturas juvenis. São essas as produções ao longo do contexto histórico 

que vão constituindo modos de ser e estar juvenil (VARGAS, 2017). 
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De acordo com Vargas (2017, p. 189):

[...] na atualidade, certas características tais como beleza, espontaneida-
de, vitalidade e versatilidade acabam por ser naturalmente associadas à 
condição juvenil e são exaltadas por diversos discursos circulantes em 
nossa sociedade, a exemplo do discurso midiático e do discurso médico.

Nesse contexto, as subjetividades jovens vão sendo fabricadas pelos dis-

cursos reiterados dos diversos dispositivos, como as linguagens midiáticas. As 

pedagogias contidas nesses artefatos culturais vão produzindo modos de ser e 

estar dentro da sociedade, nesse caso, dizendo que os jovens devem ser “belos”, 

“saudáveis”, e “versáteis” condizendo com a ideia de um único modo desejável 

de ser jovem. Concomitante a isso, vão fabricando corpos consumidores dos pro-

dutos “milagrosos” que podem fazer emergir o corpo único desejável.

Problematizando para o foco da discussão proposta, um corpo jovem a ser 

almejado é aquele que potencializa atração no contato com o outro, ou seja, um 

corpo a ser desejado, o que vai ao encontro de captar as/os jovens para essa 

busca pelo enquadramento da “beleza” a qualquer custo. Esse fato é tão real 

que o número de cirurgias plásticas entre jovens aumenta a cada ano, dado o 

crescimento da insatisfação com a imagem corporal. De acordo com Lourenço 

(2021), houve um aumento de mais de 140% no número de procedimentos esté-

ticos entre jovens brasileiras/os. Por isso também é importante marcar o espaço 

das mídias na construção dos “padrões” de “beleza”, na produção de imagens 

manipuladas e o quanto as juventudes contemporâneas estão submetidas nesse 

contexto, por vezes, insensíveis a essas questões dos “bastidores” da “beleza” 

fabricada e publicizada.

Para Goellner (2013, p. 30), o corpo é

provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras intervenções con-
soante o desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura bem 
como suas leis, seus códigos morais, as representações que cria sobre 
os corpos, os discursos que sobre ele produz e reproduz.

Os corpos, ainda em seus aspectos biológicos, são mediados pela cultura, 

revelam a qual tempo foram educados e produzidos de forma contínua e minucio-
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sa (GOELLNER, 2010). Por exemplo, quanto aos modos de se vestir, os sujeitos 

são influenciados pelas tendências da moda, pelas propagandas que dizem qual 

a melhor roupa para o seu “tipo” de corpo, e ainda, que o corpo precisa caber 

naquela roupa para adentrar ao socialmente aceito. E, se o corpo não couber, já 

deve ser instruído sobre o que fazer para entrar naquele manequim, como muito 

ensinado nas revistas brasileiras desde sempre.

Pelúcio (2014) ao discutir sobre mídias e constituição dos sujeitos, convida 

para o questionamento do potencial que essas têm de seduzir as pessoas ao 

pedagogizar, reproduzindo as normas sobre masculino, feminino, classe, raça, 

orientação sexual e também de criar “verdade” sobre essas questões. Pode-se 

pensar que essas mídias também tentam produzir alguma representação que 

faça sentido para quem se destina (HALL, 2016). Além disso, as mídias buscam 

recrutar as/os jovens para enquadrá-las/os na “norma” e assim, por conseguinte, 

torná-las/os consumidores dos produtos que anunciam. Afinal, as mídias peda-

gogizam que as/os jovens somente serão felizes se couberem naquela tal roupa 

da moda, se utilizarem tal creme redutor de medidas, se tiverem tal corpo “belo, 

saudável e desejável”, que é algo inatingível e por isso mesmo, exige muitos 

esforços constantes, dos quais, quem não está “afim” de alcança-lo deve ser ex-

cluído, rechaçado, penalizado.

Logo, as mídias como produtoras dessas “verdades” sobre os corpos, vão 

conduzindo a ideia de que somente a pessoa, em sua individualidade, é capaz de 

fazer “boas” escolhas e conquistar esse tal corpo dos “sonhos” e não possibilita 

a análise social, cultural e histórica que fabrica modos coletivos que nos ensinam 

sobre quais corpos têm legitimidade para viver (e exercer plenamente os direitos) 

e quais estão marcados e podem, assim, sofrer (e não usufruir desses direitos). 

Quero problematizar com isso que as transformações corporais realizadas pelas/

os jovens em busca desse “padrão” de “beleza” não são meramente escolhas 

individuais, mas sim, fortemente mediadas pelas pedagogias culturais presentes 

nas mídias.
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 Essa busca pelo corpo magro padronizado, em resposta às exigências                

sociais midiáticas estabelecidas, pode contribuir com certos transtornos alimen-

tares que acometem as/os jovens. Alguns desses comportamentos alimentares 

de risco podem ser persistentes, tornando-se transtornos alimentares. Na ano-

rexia, os três importantes critérios diagnósticos são a restrição da ingesta calóri-

ca em relação às necessidades corporais, o medo de engordar e a alteração na 

percepção do peso ou forma do corpo (FONTANAZI, PEREIRA, 2019). Na buli-

mia, há presença de frequentes episódios de compulsão alimentar seguidos de 

comportamentos compensatórios, como os vômitos autoinduzidos, uso de laxan-

tes, diuréticos, jejuns e/ou atividade física em excesso (FONTANAZI, PEREIRA, 

2019). 

Esses transtornos alimentares podem acometer dez mulheres a cada um 

homem, reforçando a prevalência das identidades femininas desses diagnósticos 

(FONTANAZI, PEREIRA, 2019). Esse achado nos permite inferir que as ques-

tões desiguais entre os gêneros também podem estar mediando essas cons-

truções, por base da sociedade machista, racista, sexista, misógina e patriarcal 

que oprime e violenta às identidades femininas, sendo, desse modo, necessário 

contemplar as interseccionalidades como marcadores sociais desses transtornos 

nas juventudes. 

De acordo com Baptista e Hercowitz (2021), homens cis gays e bissexuais 

expressam elevada preocupação com a comida e a aparência física, as mulheres 

cis lésbicas e bissexuais estão submetidas a maior risco de dietas agressivas e 

danosas e as mulheres trans, ainda que negligenciadas nas pesquisas sobre os 

transtornos alimentares, apresentam intensa busca pela magreza, também em 

decorrência do alcance da aparência de um corpo feminino e os homens trans, 

com mais preocupações com peso e forma corporal em comparação aos homens 

cis (BAPTISTA, HERCOWITZ, 2021). Em especial, na população trans, a repulsa 

social relacionada ao corpo pode gerar sofrimentos intensos e para aquelas que 

já tem algum transtorno alimentar, há mais riscos de comportamentos autolesi-

vos, incluindo ideação e tentativa suicidas (BAPTISTA, HERCOWITZ, 2021).
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Pelo supracitado, considerar esses comportamentos alimentares de risco 

como potencializadores para o desenvolvimento de alguns dos transtornos ali-

mentares de risco é pensar sobre como a sociedade ocidental, ao longo da his-

tória, tem conduzido o processo saúde-doença e a qualidade de vida mediados 

pelas questões culturais (e suas pedagogias). 

Dessa forma, o reconhecimento de como os artefatos culturais podem                

conter pedagogias que ensinam modos de ser e estar, pode instigar a problema-

tizar os usos da cultura, e seu consumo, como mecanismos de transpor alguns 

“padrões”, como os relacionados com a fabricação de corpos. Os artefatos cultu-

rais são músicas, filmes, novelas, revistas, redes sociais, charges, jornais, propa-

gandas, programas de rádio e televisão, entre outros e são potentes instrumentos 

pedagógicos para a produção de sujeitos e construção de suas identidades, pois 

educam sobre as formas relacionadas aos comportamentos, difundindo práticas 

e discursos que conduzem os modos de ser e estar em sociedade (AMARAL, 

CASEIRA, MAGALHÃES, 2017). Por isso, pensar sobre as pedagogias culturais 

presentes nesses artefatos é importante para problematizar como constituinte 

dos sujeitos, ao propagar valores, costumes e “verdades” como algo quase que 

incontestáveis (AMARAL, CASEIRA, MAGALHÃES, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para contribuir com a discussão, analisa-se, como disparador da problema-

ti-zação, a polêmica matéria da revista estadunidense National Enquirer (Figura 

1) que repercutiu em algumas redes sociais no Brasil, ao publicar em 02 de agos-

to de 2021, “os 50 corpos melhores e piores corpos de praia deste ano” e pensar 

sobre possíveis repercussões com transtornos alimentares, haja vista que para 

se chegar ao dito corpo “bom” são necessárias estratégias, das quais, podem 

levar algumas pessoas ao desenvolvimento de comportamentos alimentares de 

risco e transtornos.
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FIGURA 1: Revista National Enquirer (2021).

FONTE: LAMBERT, Tarla. ’50 Worst beach bodies’ was an actual headline in 2021. Disponí-
vel em: <https://womensagenda.com.au/life/50-worst-beach-bodies-was-a- legitimate-headline 
-in-2021-we-need -to-do-better/> . Acesso em: 03 ago 2021.

A referida matéria analisa alguns corpos e categoriza, classificando                                

alguns como bons, outros ruins e ainda alguns como muito ruins. Ao colocar 

fotos de corpos, faz uma análise baseada nos padrões “ideais de beleza”, ressal-

tando o que diz como imperfeições e escrevendo sugestões: malhar um pouco 

mais, fazer uma dieta, usar uma roupa mais adequada. O que fica evidenciado 

na publicação são às críticas às diversidades de corpos, o julgamento de corpos 

alheios, exposição das imagens das pessoas e levanta algumas questões, insi-

nuando que nem todos os corpos podem/devem ir à praia, quais podem ir e o 

que os corpos que não estão nesse padrão devem fazer para enquadrarem-se 

às normas estéticas. 
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Como são constituídos social e culturalmente, “[...] os corpos estão sempre 

sendo classificados com aprovação ou reprovação dentro do termômetro social, 

o qual define como nossos corpos devem ser [...]” (JIMENEZ, 2020, p. 63). Para 

aquelas “[...] pessoas que não se adaptam ao que está instituído socialmente, 

por consequência, são marcadas, estigmatizadas e excluídas do convívio e da 

obtenção de direitos” (JIMENEZ, 2020, p. 61). 

Os significados atribuídos às imagens e as escritas pela revista sugerem 

a manutenção e a produção de corpos considerados “ideais”, reforçando que 

todas as pessoas que estão com seus corpos não “ideais” devem esconderem-

-se ou projetarem mudanças corporais para que possam, de fato, frequentarem 

os espaços e exporem seus corpos. A intenção da matéria dessa revista é que 

todas as pessoas busquem os corpos de praia: “bonitos”, “jovens”, “malhados”, 

“firmes”, sem estrias, sem celulites, sem rugas, ou seja, sem singularidades, pa-

dronizados no momento histórico, cultural e social atual que supervaloriza corpos 

esbeltos, atléticos, vigorosos, uniformes!

Para Andrade (2013, p. 121):

[...] os discursos das revistas femininas estão envoltos em relações de 
poder, poder de regular as condutas, de dizer como agir, o que comer, 
que atividades físicas praticar, em que horário e local, que roupas estão 
na moda, etc. 

Andrade (2013) afirma que somos, a todo momento, bombardeados por 

informações que chegam, em parte, pela mídia e que essa nos ensina como 

devemos nos relacionar com o mundo, “[...] informações que se pretendem ver-

dadeiras e universais” (ANDRADE, 2013, p. 111). Assim, há interpelações às/aos 

leitoras/es para que situem seus corpos no binarismo bom/ruim e que as ditas 

“verdades” sobre os corpos devem ser absolutas e inquestionáveis, afinal, quem 

não tem um corpo de praia, não tem espaço na praia – e, por analogia, em ne-

nhum outro espaço social. Logo, 

[...] é possível pensar as revistas voltadas para o público feminino,                     
tanto infantil como adulto, como um artefato pedagógico que exerce               
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poder sobre as mulheres e meninas, ensinando técnicas de como lidar 
com o corpo (ANDRADE, 2013, p. 111).

Então, vão se constituindo modos de ser e estar com os corpos, uns corpos 

classificados “verdadeiramente” como bons e outros como ruins, muito ruins. O 

que fica para as/os leitoras/es é de que para se ter um corpo bom (e esse pare-

ce estar sendo o desejo de todas/os, pois não se almeja ser excluída/o, sofrer 

violências, preconceitos, ódio), precisa-se fazer os sacríficos recomendados e 

caso não os consiga, é considerado como um fracasso individual, sem ao me-

nos questionar as influências sociais nessas questões (TOVAR, 2018, JIMENEZ, 

2020).

Figueira (2013, p. 129), ao pesquisar sobre representações do corpo femi-

nino na revista Capricho, afirma que as imagens e textos “[...] estão não apenas 

orientando, acompanhando e informando as leitoras sobre os usos do seu corpo, 

mas estão, sobretudo, produzindo esse corpo”. Além disso, a referida revista 

incentiva em diversas situações que suas leitoras percam peso, façam dietas, 

controlem a alimentação (FIGUEIRA, 2013). 

Em específico na questão das mulheres, de acordo com Wolf (2020, p. 27), 

a beleza “[...] se fortaleceu para assumir a função de coerção social que os mi-

tos da maternidade, domesticidades, castidade e passividade já não conseguem 

impor”. Assim, “[...] o mercado da beleza tem um papel fundamental no impul-

sionamento do consumo para ser ou manter-se magra, bela e saudável” (JIME-

NEZ, 2020, p. 103). Esse mercado da beleza adquiri dimensões muito além de 

deixar as pessoas “bonitas”, mas sim, de ocupar, em especial, as mulheres, com 

as questões envolvidas em estar sempre “bela”, na constante preocupação em 

estar “se cuidando”, utilizando diversos produtos e medicamentos para a aqui-

sição/compra desse corpo “ideal” em detrimento das mulheres estarem atentas 

a outras situações decorrentes do sexismo, machismo, patriarcado, capitalismo 

que tanto oprimem e violentam às mulheres. Nesse sentido, Wolf (2020) provoca 

à reflexão de que mulheres com fome não conseguem lutar pelos seus direitos.



76

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

Então, as mídias, como a matéria da revista em análise, permitem inferir 

que está a serviço desse mercado da “beleza” que dita, a todo momento, o que 

é “beleza” e por que todas as mulheres, e cada vez mais, os homens também,            

devem estar em constante alcance desse padrão afim de estabelecer uma rela-

ção entre estar bela/o e ter saúde e ser, assim, socialmente aceita/o. De acordo 

com Andrade (2013, p. 118),

[...] percebe-se que a promoção do que é hoje tomado como saúde, como 
cuidados com o corpo e concomitante à insatisfação do ser humano, pas-
-sa, necessariamente, primeiro, por uma mudança de hábitos alimenta-
res, pela reeducação e pelo número sem fim de dietas.

A narrativa de associar “beleza” com a saúde, pode mascarar a gordofobia, 

que é uma forma de preconceito com base em ter ódio/nojo/aversão ao corpo 

gordo (TOVAR, 2018) e promover a falta de acesso das pessoas com corpos 

diferentes dos magros com os próprios serviços de saúde, contribuindo para o 

adoecimento e morte das pessoas gordas por doenças que não têm nem relação 

com à gordura corporal (JIMENEZ, 2020). 

De acordo com Tovar (2018, p. 13), “[...] a gordofobia cria um ambiente de 

hostilidade em relação às pessoas de corpo avantajado, promove um relaciona-

mento patológico com a comida [...]”, o que tende a levar as pessoas a compor-

tamentos alimentares de risco, aumentando o ódio com o próprio corpo. Também 

é importante trazer para a discussão que, em muitas situações, as pessoas não 

têm a oportunidade de fazer escolhas alimentares saudáveis, sendo, logo, uma 

questão que deve ampliar-se para um desafio social o acesso à alimentação 

saudável a toda a população. Aliado a isso, não se pode afirmar que pessoas 

magras tenham uma alimentação que seja saudável, o que vem ao encontro dos 

transtornos alimentares, onde a relação com a comida é prejudicada pelo medo 

de engordar e então, para as pessoas que estão acometidas, as estratégias são 

voltadas para a tentativa de atingir esse corpo padronizado, ainda que por meios 

prejudiciais à saúde. 
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CONCLUSÃO 

Com os questionamentos, não se pretendeu incentivar à ingestão hiper-
calórica, hiponutritiva, ou discutir a generalização das doenças em relação aos 
corpos gordos, mas o que se objetivou problematizar é porque um único tipo de 
corpo é idealizado, tem-se padronizado, e os demais, inferiorizados, à medida 
que todas as/os jovens devem esforçar-se para o atendimento desse padrão               
socialmente imposto e caso não atinjam esse corpo desejado/belo/saudável, não 

podem ocupar os espaços sociais (e seus direitos). 

Por conseguinte, a ampliação dessa discussão para a (re)produção 
dos padrões pela mídia, como a revista em questão, potencializa as imagens                              
corporais boas e as más, constituindo posições de sujeitos, diferenças e identi-
dades (ANDRA-DE, 2013) se faz necessária, na medida em que, propõe às/aos 
leitoras/es mudanças corporais para o atendimento do corpo “ideal” e assim, po-
dem, a algum modo, contribuir para o acometimento dos transtornos alimentares.

Ao questionar as pedagogias culturais nas mídias e como nos educam               
sobre como devemos fabricar nossos corpos, reverbera com mais intensidade 
nas juventudes, que por ora, dispensam certa preocupação com a aparência               
física e a aceitação pelo olhar do outro, podendo desenvolver diversos agravos à 
saúde e comprometendo a qualidade de vida, o bem-estar, inclusive, sugerindo, 
cada vez mais, os sentimentos de não-aceitação, de baixa autoestima, de não-
-pertencimento. Logo, pensar sobre os produtos culturais que consumimos é im-
portante para analisar sobre os modos de ser e estar que os jovens estão sendo 

submetidas/os e, de alguma forma, reproduzindo e mantendo esses “padrões”.
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O desenvolvimento das cidades brasileiras promoveu diversos modos                 

de sociabilidade e de subjetivação entre as pessoas, considerando as desigual-

dades decorrentes da configuração da ocupação do espaço público. As relações 

dos jovens com as cidades se constituem na multiplicidade de cenários e de 

elementos que compõem subjetividades juvenis. Tais elementos podem ser de 

diversas ordens e diferentes arranjos – sociais, políticos, econômicos, culturais, 

ancestrais, etc. Esta perspectiva da multiplicidade referenciada em autores como 

Deleuze e Guattari (1995) tem sido suporte para derivações nos modos de pes-

quisar experiências das juventudes, exercício que tentamos empreender neste e 

em outros trabalhos.  

A produção aqui apresentada é parte de uma pesquisa1 realizada durante o 

mestrado da primeira autora e, considerando a organização da obra proposta, a 

análise contempla um recorte de dados da pesquisa2. Ao acompanhar experiên-

cias juvenis em uma comunidade periférica da cidade de Porto Alegre-RS, pro-

blematizou-se a construção de territórios subjetivos, no contexto de um coletivo 

juvenil formado, inicialmente, por relações de amizade entre jovens da comuni-

dade. 

Este grupo queria se tornar uma referência na comunidade jovem da Ilha da 

Pintada, pensando uma organização abrangente, de forma a estimular experiên-

cias participativas. Com este intuito de mobilização na comunidade, o coletivo, 

autointitulado “Colaí, Movimento de Cultura”, constituiu-se de maneira a ocupar 

a praça de modos distintos, promovendo atividades de lazer, esporte e cultura. A 

Praça Dr. Salomão Pires Abraão, apesar de sua posição central, ao lado da Es-

cola Estadual Almirante Barroso, era referenciada por moradores como espaço 

de “tráfico de drogas” e de circulação de “pessoas suspeitas” e estava em pro-

cesso de abandono. Assim, ao organizar ações como o “Colaí na Praça”, o “Colaí 

1  Aprovada no Comitê de Ética do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e posteriormente com as assinaturas de Termos de Consentimento por todos 
os participantes. 
2  Em decorrência ao trabalho apresentado no VI Simpósio Internacional sobre a Juventu-
de Brasileira, realizado de 10 a 12 de setembro de 2015 no Rio de Janeiro, estando disponíveis 
nos Anais do evento no site: http://www.jubra.nipiac.psicologia.ufrj.br/images/pdf/Caderno_de_
Resumos.pdf
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no Cinema”, o “Colaí na Pelada”, esse coletivo passa a transformar os espaços 

de convivência comunitária. O próprio Colaí adota para isso práticas de autoges-

tão, de maneira a se organizar e promover as atividades congregando interesses 

particulares com os da comunidade. 

No processo de pesquisar com este coletivo, utilizou-se uma articulação 

metodológica entre princípios etnográficos e uma ética cartográfica, estando jun-

to, acompanhando processos, participando e observando.  A pesquisadora par-

ticipou de reuniões de planejamento e de várias atividades desenvolvidas com 

a comunidade no ano de 2014 e 2015. Foram produzidos diários de campo com 

base nos registros de conversas presenciais, digitais, de pautas e diálogos e nos 

documentos produzidos pelo coletivo. Ao longo do período em que participou das 

atividades, foram elaboradas pequenas análises, discutidas em reuniões do cole-

tivo, a partir não só de questões propostas no projeto, mas também de questões 

derivadas e criadas no diálogo com os participantes da pesquisa. A problematiza-

ção sobre “como o Colaí vinha construindo territórios subjetivos” se abriu em ou-

tras perguntas operadoras de análise: o que emerge como questão para o Colaí? 

O que mobiliza as suas ações? Como o Colaí tem se constituído como coletivo? 

Como os integrantes dialogam e se posicionam entre jovens e com instituições 

da comunidade e do poder público? 

Muitas de suas ações e práticas permitiram que o grupo de amigos se 

apresentasse como um coletivo, discutido na pesquisa desenvolvida como um 

plano de relações subjetivas, para além de um agrupamento de pessoas. Escós-

sia (2014) nos ajuda na compreensão do coletivo para além da coletividade e 

da ação coletiva, ao abordá-lo como plano relacional, que se move entre formas 

(de certa organização da realidade ou da face instituída) e forças (dos desloca-

mentos, tensões e variações). Nessa perspectiva do coletivo como um plano 

relacional, impessoal, o que se busca conhecer são os movimentos e repousos, 

os acontecimentos que acionam a produção de subjetividades e constituem certo 

“coletivo de jovens em ação”. 
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Para entender a construção de territórios subjetivos, utilizamos esse con-

ceito a partir das contribuições de Guattari e Rolnik (2005) que o concebem tanto 

como o espaço vivido, quanto ao modo como os sujeitos circulam, se inserem e 

criam estratégias de relações e de vida nos tempos e espaços sociais, culturais, 

estéticos e afetivos. Assim, neste capítulo propomos discutir a construção de ter-

ritórios subjetivos juvenis, recortando especialmente um dos eventos promovidos 

pelo Colaí. A partir desta análise, é possível sentir algumas tensões observadas 

entre as estratégias adotadas pelo Colaí no momento da pesquisa: de um lado, 

um modo burocrático e econômico na atenção às prescrições do poder público 

na busca por financiamento; de outro, um modo inventivo que aciona encontros 

mediados por afetos, pela arte e pela cultura.

A CONSTRUÇÃO DOS INTERCESSORES

De modo a problematizar a construção de territórios subjetivos em um co-

letivo de jovens, foi necessário atentar para as próprias implicações das autoras, 

de maneira a buscar instrumentos de ação e intercessão que permitissem a aná-

lise durante os processos. 

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem 
eles não há obra. [...] Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, 
e eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, 
mesmo quando isso não se vê. (DELEUZE, 1992, p. 156).

Nesse sentido, trabalhamos neste capítulo com dois intercessores concei-

tuais - território subjetivo e coletivo - de modo a utilizá-los como ferramentas                

teórico - técnicas e ético-políticas como propõem Costa, Perico e Souza (2019). 

E para pensar o território subjetivo, primeiro precisamos retomar a origem 

da palavra território, territorium, sendo uma palavra em latim que deriva do vocá-

bulo terra e significa pedaço de terra apropriado. Pensar sobre território é extre-

mamente complicado porque traz em si múltiplos significados, nas diversas áreas 

de conhecimento. No debate da geografia crítica, Milton Santos (1994) concebe 

o uso do território como um objeto de análise social, afinal, as formas do território 
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trazem consigo objetos e ações da comunidade que o habita, configurando-se 

num espaço humano.  Ao mesmo tempo, apresenta o espaço como realidade 

social, em que cada comunidade ocupa seu espaço de acordo com as funcionali-

dades atribuídas a ele pelo contexto cultural, construindo usos através do tempo 

(SANTOS, 2006). 

Em pesquisa realizada na região das ilhas em Porto Alegre, Carrion e                

Costa (2010) destacam que trabalhar com a noção de território, a partir de bases 

geográficas, não é possível nesta região. Devido à grande movimentação de pes-

soas entre as ilhas, é importante considerar o território da região como uma rede 

de relações sociais. Araújo (2011) assume que o cenário de uma cidade seria a 

“materialidade da vida humana”, tendo em vista o sujeito possuidor de direitos, 

válido e participativo junto à construção de uma realidade comum, pública, com-

partilhada entre os sujeitos. Assim, seria possível pensar no espaço público da 

cidade como arenas em que as diferenças são publicizadas e disputam espaço 

no discurso vigente (LEITE, 2002). Neste sentido, Guattari (1985) apresenta a 

necessidade de distinção entre os conceitos de espaço e território, já que muitas 

vezes estão associados entre si. Para ele, 

[...] os territórios estariam ligados a uma ordem de subjetivação individual 
e coletiva e o espaço estando ligado mais às relações funcionais de toda 
espécie. O espaço funciona como uma referência extrínseca em relação 
aos objetos que ele contém. Ao passo que o território funciona em uma 
relação intrínseca com a subjetividade que o delimita. (GUATTARI, 1985, 
p. 110).

É possível, assim, associar os territórios relativos ao espaço vivido, em que 

os seres existentes os articulam e os delimitam de acordo com o sistema em que se 

sentem “em casa” (GUATTARI; ROLNIK, 2005). Esses territórios são resultados 

de subjetivação, projetos e representações que influenciam os comportamentos, 

ditam os investimentos, são determinados pelos contextos sociais, culturais, 

estéticos e cognitivos em que a pessoa está associada. Ainda, é importante 

delimitar o conceito de subjetividade como um “conjunto das condições que torna 

possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de emergir 

em território existencial autorreferencial” (GUATTARI, 1992, p. 19). 
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Ferreira Neto (2011), ao abordar o território subjetivo, percebe que a sub-

jetividade pode ser entendida como emergência histórica de processos, não 

determinados pelo social, mas em conexão com os demais processos sociais, 

culturais, econômicos, tecnológicos, midiáticos, urbanos, ecológicos, que partici-

pam de sua constituição e de seu funcionamento. Referenciadas nos escritos de           

Guattari e Rolnik (2005), tomamos como intercessor o conceito de território sub-

jetivo, que deve ser entendido como muito mais que um conceito voltado a uma 

lógica dura, representacional, e sim como um construto que nos leva a problema-

tizar a produção de múltiplas subjetividades que são afetadas pelas experiências 

e situações vividas nos espaços, tempos e relações estabelecidas. 

A constituição de territórios subjetivos, portanto, é efeito de movimentos 

de territorialização e de desterritorialização, processo em que subjetividades, ou 

seja, modos de ser e estar no mundo, se atualizam. No momento em que consi-

deramos a subjetividade em movimento, sendo afetada pelos fluxos que perpas-

sam os territórios fixados, promovendo desterritorializações e reterritorializações 

constantes, concebemos a subjetividade sob uma face sensível, quase como 

mapas de sensações, não redutível ao indivíduo, mas sim composição de fluxos, 

de encontros envolvendo pessoas, coisas, discursos, ações, experiências, ele-

mentos materiais e imateriais. 

Assim, analisamos o Colaí como um grupo de jovens em ação, em deter-

minada comunidade, que se faz coletivo, constituindo e/ou experimentando terri-

tórios, posições-composições que dizem da circulação de jovens participantes e 

dos encontros que agenciam. Marcado por processos de subjetivação que per-

mitem compreender as constituições dos sujeitos a partir dos saberes e poderes 

constituídos, o grupo de jovens surge no espaço entre as dimensões individuais 

e sociais, em processo de construção constante, produzindo novos saberes e 

poderes (BARROS, 2007). 

Concebendo que a subjetividade “não se situa no campo individual, seu 

campo é o de todos os processos de produção social e material” (GUATTARI, 

1986, p. 32), é possível perceber a presença de atores políticos, econômicos, 
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tecnológicos, ecológicos e semióticos nessa dimensão subjetiva, destacando 

movimentos de desindividualização, rompendo com a ideia de que a subjetivi-

dade é individual, de pessoa a pessoa. E esses processos de subjetivações são 

marcados pela disputa de pluralidade de forças, pela multiplicidade e polivocida-

de, tornando-se impessoal e coletivo. Assim, este coletivo pode ser compreendi-

do para além da coletividade localizada no agrupamento de pessoas, conforme 

destacado por Guattari (1990): 

[...] o termo coletivo deve ser entendido aqui no sentido de uma multi-
plicidade desenvolvendo-se para além do indivíduo, do lado do socius, 
como também aquém da pessoa, do lado das intensidades preverbais, 
revelando mais uma lógica dos afetos que de uma lógica de conjuntos de 
bens circunscritos. (GUATTARI, 1990, p. 8). 

Maheirie et al (2012) percebem que coletivos são diferentes entre si devido 

às diversas possibilidades de constituição, conceituando-os como “configurações 

reais e/ou virtuais que sujeitos estabelecem em determinado contexto concreto, 

a partir de tempos e espaços que se definem em torno de um tema ou questão” 

(MAHEIRIE et al, 2012, p. 152). E assim, o próprio espaço ocupado apresenta 

também a característica de ser lócus da produção de subjetividade para os jovens 

(ZANELLA et al, 2012). Diógenes (2003) aponta que os corpos juvenis reinven-

tam os usos dos espaços constantemente, tomando a esfera pública como palco 

e lugar de experiências múltiplas, em que o movimento é uma constante. Essas 

ações coletivas juvenis buscam desestabilizar as forças disciplinares instituídas, 

abrindo diversas possibilidades, pulverizando novas conexões, novos desejos e 

valores, promovendo um palco público e privado para as suas experimentações.

Assim, esse coletivo deve ser concebido para além de uma visão dicotô-

mica do indivíduo-sociedade, a partir da possibilidade de coexistência e indisso-

ciabilidade entre a dimensão individual e social nos processos de subjetivação. 

Escóssia (2014) discute sobre esse conceito a partir da percepção de que só se 

conhecem os objetos quando estes estão em relação, concebendo-o em uma 

rede coletiva híbrida, mutante, heterogênea, plural, movente e diferenciada. Esse 
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coletivo é distinto de uma coletividade, de uma ação coletiva, de uma dimensão 

social, sendo um plano de forças em que sempre estão ocorrendo relações, num 

processo de subjetivação coletiva, sem ser somente individual ou social (ES-

CÓSSIA; KASTRUP, 2005). 

Ao conceber o coletivo como um plano produtor de mundo e de sentido, 

este surge como um plano ético-político, tornando-se uma política do comum e 

das multidões, em que se destaca a constituição de um mundo comum como um 

processo de composição de relações e de conexões, constituído pouco a pouco 

a partir de experiências coletivas. Este coletivo pode ser visto nos grupos e na co-

munidade assim como no plano dos afetos impessoais e no diagrama de forças. 

Pode ser considerado como um campo de singularidades e intensidades, como 

uma dimensão transindividual, como plano não totalizável, não substancial e não 

representacional, como um campo de cruzamento de crenças e desejos, forças 

que esculpem e modelam o social, e ainda como plano de coengendramento e 

de criação do indivíduo-meio e do sujeito-mundo, indicando um caminho para a 

superação das visões dicotômicas. 

Escóssia (2009) propõe pensarmos em uma política do coletivo como “uma 

experiência coletiva permanente de problematizações, identificações de peri-

gos e escolhas ético-políticas”, de maneira a perceber este coletivo no plano 

de imanência de produção de subjetividade nos territórios subjetivos. A noção 

de agenciamento coletivo de enunciação (DELEUZE; GUATTARI, 1995) parece 

dar suporte a essa política do coletivo. Não se trata de coletividade, mas sim da 

composição entre elementos heterogêneos, encontros entre corpos de natureza 

diversa, materiais e imateriais, diferentes máquinas de expressão que se agen-

ciam. Operar com esse intercessor coletivo, problematizando a construção de 

territórios subjetivos em práticas de um grupo de jovens, permitiu analisar diver-

sas particularidades e singularidades do Colaí, de maneira a buscar o desenho 

da composição das forças, dos movimentos e dos repousos em ação.
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PRODUZINDO ENCONTROS COM COLAÍ, MOVIMENTO DE       
CULTURA

Para melhor apresentar alguns resultados, é importante contextualizar o 
território da Ilha da Pintada e alguns entrecruzamentos do “Colaí, Movimento de 
Cultura”. Sendo uma ilha, a comunidade da Ilha da Pintada possui características 
particulares quanto a sua posição periférica na cidade de Porto Alegre. Estando 
ligada ao centro apenas pela água, para chegar na cidade é necessário utilizar a 
estrada que leva à Zona Norte da capital gaúcha, com apenas a opção de uma 
linha de ônibus de transporte público que faz este trajeto. 

Quando analisamos as políticas públicas no Arquipélago, encontramos es-
paços escolares compartilhados, com uma única escola municipal de Educação 
Infantil, duas escolas públicas de Ensino Fundamental, uma escola estadual de 
Ensino Médio noturno. Com isso, as trajetórias dos jovens da comunidade aca-
bam por se cruzarem frequentemente, tendo relações sociais próximas e muitas 
vezes com grandes laços familiares na comunidade.

Ainda, é necessário destacar que as reuniões do Colaí ocorriam em um dia 
da semana à noite, no espaço reservado junto à Subprefeitura da Região das 
Ilhas para atividades da comunidade. Os participantes passavam o dia trabalhan-
do e/ou estudando, assim as reuniões ocorriam às 22h da noite, momento que 
todos tinham disponível para se encontrarem e organizarem as ações propostas 
na comunidade. Durante o período da pesquisa, foram realizados os eventos 
“Colaí na Praça”, com ocupação da praça com música, o “Colaí no Cinema”, com 
a promoção de uma sessão de cinema no final da tarde e o “Colaí na Pelada”, 
sendo este último um campeonato de futebol utilizando a quadra da escola ao 
lado da praça. Ao realizar intervenções culturais na comunidade, o coletivo bus-
cava promover bandas compostas por membros da Ilha ou de outros locais de 
Porto Alegre para tocar, filmes brasileiros e até a convivência durante o esporte. 

Era nessas reuniões noturnas e na organização dos eventos que a dimen-
são coletiva ganhava evidência, em que as forças criativas emergiam, produzin-
do novos sentidos e ações, tensionando o grupo para além do cumprimento de 
tarefas, estando aberto às vontades individuais e aos acontecimentos, permeável 
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às linhas de subjetivação, possibilitando a produção de novos territórios subje-
tivos em que se expressam os interesses e os afetos dos participantes. O Colaí 
teve diversas discussões quanto à organização do coletivo e o seu financiamen-
to para a promoção dos eventos, buscando parcerias com serviços locais para 
a execução dos eventos. O próprio grupo se auto-organizava contando com os 
laços sociais que possuem com a comunidade e conversas com as lideranças 
locais.

Buscando reconhecimento na comunidade, desenvolviam vários eventos, 
pensando no que gostariam de participar e de que maneira poderiam ocupar o 
espaço da comunidade, dando destaque aos talentos, habilidades e potencialida-
des dos jovens da Ilha, com atividades de lazer, cultura e esporte. Para isso, era 
necessário participar também dos espaços democráticos locais, como os Fóruns 
Regionais do Orçamento Participativo que, muito mais que apenas determinar 
a destinação de verbas públicas, era um espaço institucional regional quinzenal 
de encontro de lideranças da comunidade. Mesmo valorizados e reconhecidos 
como participantes desses encontros, os membros que participavam das reu-
niões sentiam que eram colocados ainda em um lugar de ter muito a aprender, 
de ter que provar o seu valor, muitas vezes comparecendo com vários membros 
para ter maior credibilidade. 

Aqui, cabe destacar as contribuições de Barbalho (2012) que observou 
que o programa de Orçamento Participativo tem atuado na linha da frente entre 
políticas democratizantes e lógicas neoliberais. Enquanto a primeira é pautada 
pela participação das comunidades no desenvolvimento de políticas públicas de 
cultura, a segunda é marcada pela transformação do cidadão em consumidor 
de cultura, estabelecendo um mercado que busca lucrar a partir das expressões 
culturais. Ao analisar as ações culturais promovidas pelo Colaí e as reuniões de 
organização, percebe-se essas tensões entre um modo burocrático e econômico 
na atenção às prescrições do poder público na busca por financiamento; e um 
modo inventivo que aciona encontros mediados por afetos, pela arte e cultura. 
Elaboramos a figura 1 de modo a exemplificar algumas questões dessa tensão.
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Figura 1 – Tensões

Fonte: Desenvolvimento próprio.

Ao analisar a figura acima, podemos perceber algumas das questões en-

frentadas pelo Colaí. Ao mesmo tempo em que tentam se estabelecer na região, 

participando da vida política da comunidade, a fim de ganhar visibilidade, enfren-

tam questões como a organização do coletivo, a burocratização do movimento e, 

ainda, a necessidade de obter doações ou mesmo a criação de uma mensalidade 

para financiar as ações propostas. Este lado mais cinza, que chamamos de mais 

burocrático, conflitua com as propostas movidas pelos afetos, pelo esporte, pela 

arte, pela cultura que promovem novas ideias, novos projetos, novas possibilida-

des de divulgação do talento local, contando com o envolvimento da comunidade 

jovem e a promoção de uma escolinha de futebol, a ocupação da praça com mú-

sica, grafite, campeonatos de esportes, entre outros.

Nesse sentido, retomamos o trabalho de Coelho e Durão (2012) quanto à 

criação do Grupo Cultural AfroReggae no Rio de Janeiro, que surgiu como uma 

reatualização de movimentos sociais a fim de promover atividades culturais de 

enfrentamento à violência, como alternativa ao tráfico de drogas. Esse Grupo 
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promoveu a construção de um senso de responsabilidade para com os demais 

jovens da comunidade e, ao promover eventos, os projetos eram vinculados a 

motivações pessoais, muito mais que à ênfase política e militante, associando o 

movimento social a uma possibilidade de profissionalização. Dessa maneira, o 

Colaí, percebendo o seu lado inventivo, acaba por promover também uma pos-

sibilidade de profissionalização. Podemos trazer mais exemplos quando anali-

samos mais profundamente um dos eventos elaborados pelo Colaí, o “Colaí na 

Praça”. Para ilustrar, apresentamos as figuras 2 e 3 para problematizar o evento 

citado.

Figura 2 e 3 – Colaí na Praça 

Fonte: Facebook - página Colaí Movimento de Cultura.
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Estas fotos foram tiradas em eventos do Colaí na Praça no período da                  

pesquisa. O Colaí na Praça, principal ação do coletivo, era organizado aos do-

mingos à tarde, com o convite de uma banda local, da própria comunidade ou de 

outra comunidade de Porto Alegre, para tocar na praça de maneira a promover 

convivência e ocupar o espaço. Nesses dias, com o evento marcado apenas em 

dias sem chuva, sempre compareciam muitas pessoas, famílias que levavam 

as suas crianças na pracinha, formavam-se rodas de chimarrão e era disponi-

bilizada bola pelo coletivo para quem quisesse jogar vôlei. Observamos que, ao 

organizar a praça para atividades culturais, o Colaí mobiliza diversos segmentos 

da comunidade, transformando-a em um espaço de convivência.

Outro detalhe a ser ressaltado é que as fotos destacam frases motivacionais 

pintadas em pranchas de skates quebrados. Uma das primeiras ações do Colaí, 

quando o grupo de amigos começou a se organizar e se mobilizar politicamente, 

foi quando se mobilizaram para solicitar uma rampa de skate na praça, assim os 

skates ficaram como símbolo do histórico do grupo. Muito se modificou desde a 

sua formação até a composição durante a pesquisa, e ainda após a pesquisa, 

tendo os participantes uma facilidade de entrar e sair conforme o contexto da sua 

composição e a vida pessoal de seus integrantes. Durante a pesquisa, o grupo 

se modificou constantemente, com ingressos e saídas, devido a compromissos 

pessoais. Atualmente, o Colaí tem uma composição totalmente diferente da que 

tinha quando a pesquisa foi realizada, trabalhando mais com apoio escolar e ten-

do construído uma biblioteca comunitária, considerando o perfil do grupo que o 

compõe e as necessidades prementes da comunidade.

O coletivo vai modulando e dobrando os territórios constituídos, desman-

chando-os e construindo outros, conforme as variações nos encontros, nos acon-

tecimentos, nos tempos e espaços e na abertura de novos diálogos entre jovens 

e entre as demandas produzidas no próprio coletivo e na comunidade. Se o fator 

financeiro os joga para um modo capital-empresa, os encontros e experimenta-

ções com as artes e com culturas diversas os posiciona como inventores de mun-

dos. Mas este modo também se faz nos preceitos morais expressos e apreendi-
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dos nas várias instituições que compõem suas relações – família, escola, igreja 

- como jovens que podem ser e/ou são visualizados como “modelos do bem”. 

MAIS ALGUMAS REFLEXÕES

Esta pesquisa nos levou a problematizar a construção de territórios subjeti-

vos a partir de atividades promovidas por um coletivo juvenil em uma comunida-

de periférica da cidade de Porto Alegre. Pudemos participar das reuniões do Co-

laí, das reuniões entre os membros do coletivo e os representantes políticos da 

comunidade, do planejamento e do preparo das ações, bem como das próprias 

atividades propostas pelo Colaí pela comunidade: a participação do carnaval de 

rua, a concepção de uma escolinha de futebol, a ocupação da praça com música 

e esporte, a ação de grafiteiros convidados para alegrar a praça, campeonatos 

de futebol e de vôlei com narração dos participantes. Ao desenvolver estas ativi-

dades e eventos, promovem-se novas oportunidades e possibilidades de intera-

ção, de maneira a produzir processos de subjetivação frente às relações sociais 

da comunidade. 

Nesse sentido, destacam-se as particularidades do território da Ilha da Pin-

tada em que a rede de relações sociais é muito compartilhada e, com isso, a 

atuação do coletivo chega a diversos jovens. Atualmente, o Colaí é composto por 

jovens que participaram dos eventos e ações do grupo e decidiram seguir com 

o trabalho realizado, considerando a importância que os eventos tiveram para 

eles. Isso demonstra o espaço que o coletivo passou a ocupar junto à população 

jovem da comunidade e a relevância de suas ações, em que opções de cultura 

e lazer em uma comunidade periférica são escassas. A intervenção do coletivo 

na comunidade foi tão significativa que a sua experiência mantém a proposta do 

Colaí viva, mesmo com as dificuldades atuais, estando os seus integrantes aten-

tos às demandas emergentes na população jovem para a reelaboração de novos 

rumos para o grupo.
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O Colaí, tendo uma constituição livre que permite a sua mudança constan-

te, de acordo com os desejos pessoais e as forças atuantes, segue vivenciando 

conflitos quanto a sua organização e validação junto à comunidade e lideranças 

locais. Enquanto a sociedade busca uma forma, a fluidez presente no Colaí cau-

sa tensionamentos para uma organização. O grupo é movido por vínculos de 

amizade e relações com a comunidade, estando mais suscetível às forças emer-

gentes e atravessamentos do que muitas outras organizações. Ainda, a caracte-

rística de sua constituição, como um movimento jovem, faz com que nem sempre 

conte com o reconhecimento de sua comunidade, produzindo alguns impasses.

Mesmo com isso, o Colaí segue ativo, estando vinculado à população jovem 

da Ilha da Pintada, seja por conexões sociais, familiares e/ou de amizade. Em um 

território periférico, continuamente isolado da vida cultural da cidade, ações juve-

nis para a promoção desta acabam sendo muito importantes e valorizadas pela 

sua comunidade. Com a sua auto-organização, o Colaí mantém atividades diver-

sas e atrativas de acordo com as necessidades presentes na região, de maneira 

a promover ações que façam os jovens desejarem se somar ao Colaí, ocupando 

os espaços com música, arte, leitura, esporte, lazer e cultura.
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INTRODUÇÃO 

No presente capítulo objetiva-se discutir os processos de territorializações 

ocorridas pelos jovens no Parque Ambiental Ipiranga, situado na cidade de 

Anápolis, Goiás (GO). Para tanto, a priori, trataremos dos conceitos de território, 

territorialidade e territorialização/apropriação no espaço urbano, a partir das 

contribuições de Raffestin (1993); Haesbaert (1997; 2003; 2004); Souza (2000; 

2002); e Gottmann (2012). 

Entendemos que a pluralidade teórica exige diferenciações interpretativas, 

logo, na primeira parte do texto, primamos, por meio desses autores, garantir 

a discussão das concepções plurais e teórico-conceituais. Na segunda, 

concatenamos os resultados empíricos às questões conceituais, para posteriori 

entender o processo de territorialização dos jovens no referido parque, através 

de procedimentos metodológicos pertinentes para o entendimento das múltiplas 

realidades assistidas e vivenciadas no local. E por último, as considerações finais 

da reflexão sobre os usos dos jovens do/no espaço público anapolino. 

No que tange a investigação, in loco, é mister considerar que  o Parque 

Ambiental Ipiranga (ou mesmo Parque Ipiranga, como é comumente chamado) 

insere-se em uma área de intensa especulação imobiliária e conta com a presença 

de vários equipamentos e prestação de serviços, fatores que impulsionam a 

fragmentação/segregação socioespacial, tratada por territorialidade. Esse local é 

bem frequentado por parte significativa dos moradores e de turistas que visitam 

a cidade de Anápolis, ver ilustração 01.
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Ilustração 01: Fotografia – Parque Ambiental Ipiranga, Anápolis (GO)

Fonte: Viva Anápolis (2016). Disponível em: http://vivaanapolis.com.br/parques-valorizam-
regioes-em-ate-300/. Acesso em: 20 out. 2021.

São diversos motivos que nos despertam para o presente estudo. A 

inquietação liga-se as experiências vivenciadas nos espaços públicos urbanos para 

lazer e outros usos1, esses últimos promovem várias formas de territorializações. 

Em sua forma-urbana paisagística, o Parque traduz a lógica do planejamento, 

intrinsecamente relacionada ao processo de produção da cidade, que impõe 

diversas demarcações de usos e funções espaciais, bem como estabelecem 

diretamente e/ou indiretamente legislações pré-estabelecidas para as 

permanências, que implicam em proibições e padronizações de comportamentos 

dos indivíduos, e na concorrência de usos pelo espaço por determinados grupos, 

geralmente, os conflitos cotidianos são latentes (ANTAS JÚNIOR, 2004). 

1  O Parque agrega vários usos, como forma-urbana paisagística é visto como espaço 
técnico, resultado das estratégias do planejamento da cidade, logo possui arquitetura que pro-
move práticas esportivas, comerciais e serviços (SILVA, 2001).
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Metodologicamente, a categoria jovem inseriu-se pela concepção do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no qual estabelece que 

jovem, é o indivíduo com idade entre 15 e 24 anos. Portanto, nesse capítulo, 

a análise se pauta a partir da faixa etária que define, segundo o IBGE (1999), 

os jovens. Portanto, não discutiremos no campo teórico-conceitual a categoria 

juventude, que se caracteriza como uma condição e não um recorte etário, é 

definida pela identificação das mediações, das relações que conformam as 

experiências juvenis e de subjetivação aos sujeitos jovens (PAULA, 2013). 

Os procedimentos metodológicos implicaram em idas e vindas ao Parque, 

isso posto, essas visitas presenciais nos promoveram várias indagações, quase 

de forma involuntária, instigando-nos a pensar, sobre a maneira de como os jovens 

criam e desenvolvem seus territórios. Perceptivelmente, incorremos em afirmar 

que os mesmos acabam por promover territorializações de usos no/do lugar, 

dadas tanto pelos diferentes grupos de jovens, quanto pelas relações territoriais 

entre jovens e não jovens. A provocação acerca da dinâmica de apropriação 

espacial se faz ligada, diretamente, ao questionamento sobre quem são estes 

jovens que frequentam o Parque Ipiranga.

Questionar o perfil ou os perfis dos jovens frequentadores da área de 

estudo apresenta um aspecto relevante, tendo em vista que se trata de uma área 

pública, que além dos investimentos para sua implementação, recebe constantes 

manutenções. Sendo assim, o estudo apresenta a seguinte questão: em que 

medida a localização do Parque Ipiranga, em uma área central da cidade, e a alta 

frequência de segmentos da população de elevado poder aquisitivo, determinam 

o público juvenil que ali frequenta? 

A partir dessa indagação, outras emergem. Dentre elas, duas suscitam 

de maneira central na análise, quem são os jovens frequentadores do Parque 

Ambiental Ipiranga em Anápolis e qual é a configuração territorial juvenil do 

espaço? Para responder tais questões, a pesquisa se utilizou da aplicação 

de questionários estruturados, anotações no diário de campo e aplicações de 

entrevistas, assim os resultados serão apresentados de forma qualitativa e 
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quantitativa1. Os dados obtidos correlacionam a construção teórica acerca das 

territorialidades de determinados grupos de jovens no lugar por via dos usos que 

designam seus processos de territorialização.

APONTAMENTOS CONCEITUAIS SOBRE AS 
TERRITORIALIZAÇÕES DE JOVENS NO ESPAÇO PÚBLICO 
ANAPOLINO: PARQUE AMBIENTAL IPIRANGA

O território torna-se um conceito-chave para a ciência geográfica (COR-

RÊA, 2000). Inicialmente, esteve na vertente tradicional assente na ideia ratze-

liana, relacionado a partir da organização do solo físico, sobretudo, no século 

XIX, aquela apropriada pelos grupos ou organismos sociais, além de centrada 

nas relações de poder. Nessa abordagem, a relação do território estreita-se com 

a constituição do Estado-Nação, e o solo por ele controlado. Nesse sentido, as 

formas de controle e/ou apropriações do espaço estabelecem o poder atrelado 

à dinâmica territorial. Mas, durante quase todo século XX, essa próxima relação 

citada, imbricou-se posteriormente com as dimensões cultural (simbólica) e polí-

tica do território. 

Para tanto, o território passa a compreender a lógica de diferentes escalas, 

o desenvolvimento dos fluxos e fixos nele estabelecidos. A primeira concepção 

do território natural passa a ser correlacionada às redes (território-rede). Diante 

disso, outra questão envolve o território, em sua forma global, ele se fragmenta, 

delimitando-se por territorialidades. Essa segunda concepção designa diversas 

formas e usos dados ao território, mediados por relações intrínsecas de poder 

tanto do Estado/Capital bem como dos grupos sociais, se estabelecendo, ora 

numa relação de dominação/apropriação, ora na construção de identidades.

1  Vale ressaltar que para a aplicação dos questionários e realização das entrevistas, 
utilizamos de todas as medidas de precaução sanitárias, previstas na pandemia, para evitar 
o contagio e proliferação do novo coronavírus (Covid-19). Nesse sentido, respeitamos o dis-
tanciamento físico com os participantes da pesquisa, além do uso constante de máscara e 
álcool 70% (líquido e em gel). Além, é claro, da confidencialidade e respeito ético às respostas 
atribuídas pelos sujeitos que se dispuseram a contribuir com a pesquisa, da qual decorrem os 
resultados e discussões aqui empreendidas.
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Um ponto importante para se pensar a organização do território é sua inte-

gração, ao pensar o território do Estado-Nação pode-se optar por um forte diá-

logo com os demais territórios ou uma tentativa de se isolar. A localização de 

determinado território pode contribuir para predefinir se este vai se articular de 

forma intensa com os demais ou se segregar, ambas as opções apresentam 

contradições em si. Ainda na ideia do território do Estado-Nação, outro elemento 

importante é o tamanho e o contingente populacional, quanto menor for este terri-

tório, mais vulnerabilidades tende a apresentar frente a diferentes possibilidades 

de ataques externos.

Para Raffestin (1993, p. 143, grifos do autor), 

O território se forma a partir do espaço, é resultado de uma ação conduzi-
da por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer 
nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por 
exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o espaço. 

Nesse sentido, o território é pautado por um sistema de objetivos e ações 

de conhecimentos e práticas, tal sistema é pensado a partir de quatro aspectos: 

econômicos, políticos, sociais e culturais. Os elementos espaciais e de organi-

zação do território são três: superfícies, pontos e linhas (RAFFESTIN, 1993). 

Com essa categorização Raffestin (1993) promoveu, no epicentro do pensamen-

to geográfico, mudanças epistemológicas para o território. Eis a questão, para 

ele, o território é desinente do espaço geográfico, por quê? O ato de territorializar 

determinado espaço transforma indivíduos/grupos em atores dominantes e do-

minados. 

Assim, entende-se o território como sendo:

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, 
e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. (...) o ter-
ritório se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir 
do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envol-
vem, se inscreve num campo de poder [...] (RAFFESTIN, 1993, p. 144). 

Na análise de Raffestin (1993), a categoria essencial para a compreensão 

do território é o poder exercido por pessoas ou grupos. Assim, o poder é relacio-
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nal, pois está intrínseco em todas as relações sociais. As interpretações dessa 

concepção para o estudo em questão estão postas na compreensão de quem 

exerce os campos de poder e controle, criados pelas relações socioculturais pro-

duzidas pelos jovens no espaço do referido parque. 

Para Haesbaert (1997) o território se constitui por três vertentes básicas: 

a jurídica-politica; culturalista e econômica. A primeira, conforme o autor, com-

preende que “[...] o território é visto como um espaço delimitado e controlado so-

bre o qual se exerce um determinado poder, especialmente o de caráter estatal” 

(p. 39). Já a segunda “prioriza sua dimensão simbólica e mais subjetiva, o terri-

tório visto fundamentalmente como produto da apropriação feita através do ima-

ginário1 e/ou identidade social sobre o espaço” (p. 39); e por último a econômica, 

“que destaca a des-territorialização em sua perspectiva material, concreta, como 

produto espacial do embate entre classes sociais e da relação capital-trabalho” 

(HAESBAERT, 1997, p. 39). 

O autor reconhece que essas variações se efetivam em nível local ou mi-

cro que, ele identifica como uma multiterritorialidade, reunida em três elementos:                  

a) os territórios-zona, prevalece a lógica política; b) os territórios-rede, prevalece 

a lógica econômica; e os c) aglomerados de exclusão, ocorre uma lógica social 

de exclusão socioeconômica das pessoas (HAESBAERT, 2004). 

Nessa perspectiva o autor assente que

[...] esses três elementos não são mutuamente excludentes, mas inte-
grados num mesmo conjunto de relações sócio-espaciais, ou seja, com-
põem efetivamente uma territorialidade ou uma espacialidade complexa, 
somente apreendida através da justaposição dessas três noções ou da 
construção de conceitos “híbridos” como o território-rede. (HAESBAERT, 
2004, p. 38, grifos do autor). 

Na trilha da construção teórica sobre as territorialidades, a contribuição de 

Haesbaert (2004) sugere associar ao controle físico ou à dominação “objetiva” 

1  Imaginário visto aqui num sentido amplo como “(...) o conjunto de representações, 
crenças, desejos, sentimentos, em termos dos quais um indivíduo ou grupo de indivíduos vê 
a realidade e a si mesmo” e não no sentido sartreano de rompimento com o mundo, “desliga-
mento da plenitude do dado” (JAPIASSU, MARCONDES, 1990, p. 129-130).
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do espaço, a apropriação simbólica, mais subjetiva; isto implica discutir o territó-

rio enquanto espaço simultaneamente dominado e apropriado, ou seja, sobre o 

qual se constrói não apenas um controle físico, mas também laços de identidade 

social. 

A dominação do território por grupos ou segmentos socioculturais e econô-

micos traz como consequência o crescimento das desigualdades sociais, tam-

bém, resulta no fortalecimento das diferenças entre os grupos.  A ideia sobre a 

territorialidade retoma o espaço das inter-relações e das interações. Ao efetivar 

essas interações, as possibilidades de territorializações passam denotar a multi-

plicidade dos usos.   

Para discutirmos a territorialização de jovens, precisamos seguir esse ra-

ciocínio, no parque o espaço se apresenta pela multiplicidade de processos, ali 

é visível um intenso grau de interação dos grupos juvenis com outros grupos 

não jovens, bem como a ocorrência de isolamento para com outros grupos. Tais 

grupos criam suas territorialidades de forma escalonada e por agrupamentos em 

um espaço especifico, os mesmos buscam circular pelo parque a fim de ampliar 

suas redes de sociabilidade.

De acordo com Souza (2000, p. 78), “O território [...] é fundamentalmente 

um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”. A percepção 

do território se liga diretamente a aspectos de domínio e poder, a capacidade de 

atuar e dominar esse espaço. Além da possibilidade de diferentes escalas para 

se pensar o território, este também pode apresentar uma característica fluida, 

modificando seus usos e grupos que exercem o poder em diferentes escalas 

temporais de curto, médio e longo prazo. Um grupo que exercer o poder em 

um território durante a parte da manhã não necessariamente vai dominar esse 

espaço durante a noite, ou mesmo a alternância de poder pode ocorrer durante 

períodos do ano, e claro que também pode acontecer à perda deste poder para 

outro grupo. Desta forma, o território também pode apresentar uma característica 

de mobilidade, que tende a ocorrer por meio de conflitos, sejam físicos ou sim-

bólicos. 
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Conforme Gottmann (2012, p. 523), “o território consiste, é claro, de com-

ponentes materiais ordenados no espaço geográfico de acordo com certas leis 

da natureza. Entretanto, seria ilusório considerar o território como uma dádiva di-

vina e como um fenômeno puramente físico”. A cerca dos componentes presen-

tes no território, mais importante do que riquezas naturais, se faz a capacidade 

de organizar este espaço. O território é um conceito geográfico e político, pois o 

espaço geográfico se organiza através de processos políticos, sendo necessário 

a uma teoria política pensar as características e diferenças do espaço geográfico 

(GOTTMANN, 2012).

Para tanto, durante a pesquisa foi elaborado um instrumento do tipo ques-

tionário, estruturado com 8 perguntas objetivas, o qual foi aplicado a uma parce-

la dos jovens presentes no parque. Ao todo, foram aplicados 70 questionários, 

tendo sido apenas dois descartados, pois os indivíduos não se encaixavam na 

faixa etária de 15 a 24 anos. Do número absoluto de questionários, 50% foram 

aplicados em uma terça-feira no horário entre 19 e 22 horas, os outros 50% foram 

aplicados em um sábado no mesmo horário. 

Optou-se por realizar a análise dos dados obtidos a partir de uma aborda-

gem “mista”, utilizando tanto a perspectiva quantitativa, como a qualitativa. A par-

tir dos questionários foram elaborados gráficos e também se realizou inferências. 

As perguntas presentes no questionário foram pensadas com intuito de mapear 

o perfil dos jovens que frequentam o parque e se essa dinâmica territorial se mo-

difica de um dia tido como meio de semana para o final da semana. Posto algu-

mas considerações sobre território, na próxima seção iremos discutir como se dá 

essa apropriação e dinâmica territorial por parte dos jovens no Parque Ambiental 

Ipiranga em Anápolis, Goiás.

O PARQUE AMBIENTAL IPIRANGA E AS                                                                                                            
TERRITORIALIDADES       JUVENIS

Um aspecto do território é que ele pode ser fluido, os grupos que exercem 

e se estabelecem neste espaço podem ir se modificando, tanto conforme o 
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passar do tempo, quanto com os períodos do ano ou até mesmo da semana. No 

caso do Parque Ambiental Ipiranga, é perceptível que os grupos de jovens que 

se apropriam daquele determinado espaço se modificam conforme os dias da 

semana. Tal fenômeno é observável a partir dos resultados descritos nos gráficos 

das ilustrações 02 e 03.

Ilustração 02: Gráfico – Distância entre a residência dos jovens e o Parque 
Ambiental Ipiranga (dados coletados na terça-feira)

Fonte: Informações obtidas no trabalho de campo por meio da aplicação dos questionários 
(2021).
Organização dos dados: os autores (2021).

Na terça-feira, percebe-se que a maioria dos jovens que frequentam o 

parque residem a uma distância inferior a 1 km ou a uma distância entre 1 e 3 

km. Do total, temos 40% dos jovens residentes a menos de 1 km, 34% entre 1 e 3 

km, ou seja 74% possuem residência a uma distância de menos de 3 km. Apenas 

13% reside entre 3 e 5 km, porcentagem igual a daqueles que residem a mais de 

5 km de distância do parque. 
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Ilustração 03: Gráfico – Distância entre a residência dos jovens e o Parque 
Ambiental Ipiranga (dados coletados no sábado)

Fonte: Informações obtidas no trabalho de campo por meio da aplicação dos questionários 
(2021).
Organização dos dados: os autores (2021).

No sábado, o maior número de jovens que frequentam o parque residem 

entre 3 e 5 km, com 28% dos questionário válidos; seguido por 25 % que residem 

entre 1 e 3 km, número igual ao daqueles que moram a mais de 5 km do parque. 

O menor número refere-se aos residentes a menos de 1 km de distância, 

correspondendo a 22% dos jovens que responderam os questionários.

A comparação entre as ilustrações 02 e 03 revelam alguns pontos a serem 

destacados, enquanto na terça-feira quase ¾ dos jovens residem a menos de 

3 km do parque, no sábado os números apresentam um equilíbrio muito maior. 

Os jovens que residem a menos de 3 km (sábado) não chegam a 50% do total, 

apresentando assim uma clara diferença no público de jovens que se apropriam 

daquele território conforme o dia da semana.
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Ilustração 04: Gráfico – Frequência de ida dos jovens ao Parque Ambiental 
Ipiranga (dados coletados na terça-feira)

Fonte: Informações obtidas no trabalho de campo por meio da aplicação dos questionários 
(2021).
Organização dos dados: os autores (2021).

O gráfico da ilustração 04 apresenta que do total, 60% dos jovens que                 

vão ao parque na terça-feira costumam ir pelo menos três vezes na semana, 

sendo que 32% dos que responderam vão ao parque mais de três vezes na 

semana e 28% disseram ir três vezes por semana. 9% afirmaram que vão duas 

vezes por semana, outros 18% vão uma única vez por semana, enquanto 13% 

vão com menor frequência, menos de uma vez por semana. A relação entre a 

proximidade da residência e a frequência de ida ao parque fica clara ao constatar 

que os 13% que vão menos de uma vez à semana ao parque estão entre aqueles 

que residem a mais de 3 km de distância. 
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Ilustração 05: Gráfico – Frequência de ida dos jovens ao Parque Ambiental 
Ipiranga (dados coletados no sábado)

Fonte: Informações obtidas no trabalho de campo por meio da aplicação dos questionários 
(2021).
Organização dos dados: os autores (2021).

A frequência de ida dos jovens ao parque de acordo com os dados                               

obtidos no sábado apresenta os seguintes resultados: quase 60% vão no máxi-

mo uma vez por semana. A maior parcela dos jovens que responderam ao ques-

tionário  vão ao parque, em média, menos de uma vez por semana, esse grupo 

corresponde a 35%, a segunda maior parcela é a daqueles que vão uma vez à 

semana ao parque, representando 24% do número total. Outros 9% vão duas 

vezes por semana, e 15% três vezes na semana, outros 17% costumam ir mais 

de três vezes no decorrer da semana.

A clara diferença dos números presentes nos gráficos das ilustrações 04 e 

05 indicam que o perfil dos jovens que frequentam o parque na terça-feira são 

sujeitos que possuem uma maior constância de visitação. Enquanto na terça-feira, 

cerca de 60% vai ao parque pelo menos três vezes na semana, já no sábado, 
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esse número é de apenas 32%. No sábado, 59% dos jovens vão ao parque no 

máximo uma vez na semana, já na terça essa frequência corresponde a apenas 

31%.

Ilustração 06: Gráfico – Renda familiar dos jovens frequentadores do Parque 
Ambiental Ipiranga em salários mínimos (dados coletados na terça-feira)

Fonte: Informações obtidas no trabalho de campo por meio da aplicação dos questionários 
(2021).
Organização dos dados: os autores (2021).

Dos jovens que frequentam o parque ipiranga na terça-feira 82% possuem 

renda familiar acima de dois salários mínimos, conforme demonstra a ilustração 

06. Já 19% apresentam uma renda familiar entre dois e três salários mínimos; 

36% entre três e quatro salários mínimos; 18% entre quatro e cinco salários 

mínimos e outros 9% acima de cinco salários mínimos. 15% são jovens que a 

família ganha entre um e dois salários mínimos e apenas 3% recebem menos de 

um salário mínimo mensal.
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Ilustração 07: Gráfico – Renda familiar dos jovens frequentadores do Parque 
Ambiental Ipiranga em salários mínimos (dados coletados no sábado)

Fonte: Informações obtidas no trabalho de campo por meio da aplicação dos questionários 
(2021).
Organização dos dados: os autores (2021).

Entre os jovens que frequentam o parque no sábado, 69% apresentam 
uma renda familiar superior a dois salários mínimos. 32% afirmam que a renda 
familiar fica entre dois e três, e os que disseram possuir renda entre três e quatro 
salários mínimos correspondem a 22%. Enquanto aqueles que a renda familiar 
fica entre quatro e cinco salários mínimos correspondem a 9%, e os que possuem 
renda familiar acima de cinco salários mínimos representam 6%. Do total, 28% 
disseram possuir renda familiar entre um e dois salários mínimos, e outros 3% 
disseram que a família apresenta uma renda que não chega a um salário mínimo.

Ao compararmos os números dos gráficos, ilustrações 06 e 07, nota-se 
que em média os jovens que frequentam o Parque Ambiental Ipiranga na terça-
feira possuem um poder aquisitivo superior àqueles que frequentam no sábado. 
Enquanto 31% dos jovens que responderam ao questionário no sábado possuem 
renda familiar inferior a dois salários mínimos, na terça-feira essa faixa de renda 
representa apenas 18% dos questionários respondidos. Se ampliarmos para 
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aqueles que apresentam renda familiar de até três salários mínimos, terça-feira 

conta com 37%, e o sábado comtempla 63% dos entrevistados.

Ilustração 08: Gráfico – Idade dos jovens que frequentam o Parque Ambiental 
Ipiranga (dados coletados na terça-feira)

Fonte: Informações obtidas no trabalho de campo por meio da aplicação dos questionários 
(2021).
Organização dos dados: os autores (2021).

O número de jovens com idade entre 15 e 19 anos que responderam ao 

questionário na terça-feira representa apenas 27% do total de questionários 

aplicados. Dessa forma a maior parcela dos jovens participantes na terça-feira 

possuem idade entre 20 e 24 anos. Do total, 3% possuem quinze anos, 6% têm 

16 anos, e 3% possuem 17 anos; além destes, outros 9% já possuem 18 anos 

e 6% tem 19 anos. Os jovens com vinte anos representam 9%, com vinte e um 

anos 15%, já 22% dos jovens possuem vinte e dois anos, enquanto 15% possuem 

vinte e três anos e 12% vinte e quatro.
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Ilustração 09: Gráfico – Idade dos jovens que frequentam o Parque Ambiental 
Ipiranga (dados coletados no sábado)

Fonte: Informações obtidas no trabalho de campo por meio da aplicação dos questionários 
(2021).
Organização dos dados: os autores (2021).

No sábado, 67% por cento dos jovens que responderam ao questionário 

possuem idade entre 15 e 19 anos, representando dessa forma uma parcela maior 

que aqueles com idade entre 20 e 24 anos. Desses, 19% tem quinze anos, 15% 

possuem dezesseis, 18% com dezessete anos, 9% possuem dezoito anos e 6% 

têm dezenove anos. Os jovens com vinte anos representam 6%, com vinte e um 

anos 9%, outros 6% dos jovens possuem vinte e dois anos, mesma porcentagem 

daqueles que têm vinte e três e também vinte e quatro anos.

Os números dos gráficos das ilustrações 08 e 09 expressam que na terça 

feira o grupo de jovens que frequentam o parque são mais velhos, estando 

mais próximos dos vinte e quatro anos, enquanto no sábado apresenta uma 

tendência de sujeitos jovens mais novos. Fica evidente essa constatação quando 

a porcentagem de jovens com menos de 20 anos mais do que dobra de terça 

para sábado, saindo de 27% para 67%, respectivamente.
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Ilustração 10: Fotografia – Registro de um momento de socialização dos jovens 
no Parque Ambiental Ipiranga (sábado)

Fonte: os autores (2021).

Na ilustração 10, temos uma fotografia tirada em um sábado, é possível 

observar um ambiente de socialização dos jovens no Parque Ipiranga. A imagem 

comtempla, ao mesmo tempo, um casal de jovens andando abraçados, e um 

grupo de jovens, aparentemente de amigos, que estão utilizando as dependências 

do parque para desenvolverem suas redes e circuitos de sociabilidade juvenil. 

Cenas como essa da fotografia costumam ocorrer com maior frequência aos 

finais de semana, enquanto nos outros dias da semana o parque costuma ser 

utilizado de forma mais acentuada para a prática de esportes, tal como corrida, 

caminhada, patinação, dentre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Parque Ambiental Ipiranga em Anápolis (GO) se configura como um 

importante ponto de encontro, um espaço de lazer e que apresenta expressivas 

territorialidades juvenis, as quais são marcadas pela fluidez, ao passo em que a 

apropriação deste território se modifica conforme o dia da semana. A partir dos 

dados obtidos com o questionário e a observação participante conclui-se que o 

público jovem que frequenta o parque no decorrer da semana se difere daquele 

presente aos finais de semana. A proximidade da residência com o parque e o 

poder aquisitivo, além de outros fatores, contribuem para este cenário, pois os 

jovens, ao se verem limitados de irem ao parque mais vezes, sobretudo ao longo 

da semana, acabam priorizando os finais de semana. 

Uma diferença observada é a mudança de como o parque é utilizado, 

pois durante a semana o público que frequenta acaba se restringindo à prática 

de esportes, em especial para correrem e efetuarem caminhadas na pista de 

atletismo, mas também para andarem de bicicleta, skate, patinete e patins. Já 

aos finais de semana o parque sofre uma ressignificação em seu território por 

parte dos jovens, o espaço torna-se, prioritariamente, um ponto de encontro entre 

casais e amigos.

Assim, outro ponto de destaque do Parque Ipiranga é o do aspecto de 

socialização aos finais de semana, sendo fácil encontrar grupos de jovens 

reunidos, enquanto de segunda até sexta-feira é mais comum que estes estejam 

lá sozinhos ou apenas em duplas. Portanto, percebe-se que os jovens que 

frequentam o parque no decorrer da semana, acabam buscando outros tipos 

de lazeres aos finais de semana, como se houvesse uma hierarquia simbólica 

entre o lazer presente no parque e o que se pode obter nos bares e restaurantes 

situados nas proximidades; o que aos finais de semana, acabam se tornando 

atrativos ao público jovem anapolino. 
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CAPÍTULO 7

AS JUVENTUDES 
E O FUTURO: 

(RE)PENSANDO 
PROCESSOS 

EDUCACIONAIS 
COM A ESCOLA 

DE HOJE1

Luís Paulo Cruz Borges

1 Trabalho apresentado e publicado nos Anais do I Simpósio Internacional Juventudes e 
Educação: Cenários educacionais em tempos de reformas. Juazeiro(BA) Complexo - Virtual, 
2020, contudo o mesmo foi revisto e ampliado para a presente publicação. 

10.48209/978-65-JUVEN-40-7
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INTRODUÇÃO

 O que é ser jovem? A pergunta, aparentemente, simples evoca muitos             

sentidos e significados correlatos à juventude, ou mesmo, juventudes no plural. 

Na década de 1980, o sociólogo Pierre Bourdieu (1983) nos instiga a pensar que 

“juventude é apenas uma palavra”. O autor vai revelando uma complexidade que 

nos faz problematizar o conceito de juventude a partir do olhar sociológico. 

 De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

de 2018, com o estudo “Millennials na América e no Caribe: trabalhar ou estu-

dar?”, há cerca de 33 milhões de jovens brasileiros com idade entre 15 e 24 

anos, o que corresponde mais de 17% da população. O Instituto informa que 

23% dos jovens no Brasil não trabalham e nem estudam, sendo considerados 

jovens “nem-nem”. Uma adjetivação que vem ganhando destaque, sobretudo, na 

grande mídia. Contraditoriamente, a mesma pesquisa revela que os jovens vêm 

buscando trabalho. Os dados indicam que “31% dos deles estão procurando tra-

balho, principalmente os homens e, mais da metade, 64%, dedicam-se a traba-

lhos de cuidado doméstico e familiar, principalmente as mulheres”. Percebemos, 

assim, leituras possíveis para as desigualdades de gênero. 

 Em diálogo com a pesquisa do Ipea (2018), encontramos um estudo em 

2020, Juventudes e a Pandemia do Coronavírus1, realizado pelo Conselho                 

Nacional da Juventude (Conjuve) que teve como seu principal objetivo anali-

sar as consequências da crise sanitária sobre a vida dos jovens brasileiros em 

suas perspectivas para o futuro. A pesquisa realizada pelo Conjuve nos ajuda a                    

pensar sobre as condições materiais vividas pelas/pelos jovens indicando ques-

tões ligadas a um equilíbrio emocional; ao tempo de estudo; as condições físicas 

de trabalho e aos impactos sobre o futuro causados pelo isolamento social. 

 Quais as muitas dimensões do que é ser jovem no Brasil? Especificamen-

te, podemos pensar no estado do Rio de Janeiro, ser estudante de escola pública 

e morador de favela. As juventudes e seus dilemas, atualmente, vêm encarnando 

1 Disponível em: https://oji.fundacion-sm.org/juventudes-e-a-pandemia-do-coronavirus. 
Acessado em 10 de outubro de 2021. 
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discursos e corpos que estão presentes nas tevês, jornais, redes sociais, nos 

estudos, enfim, “na boca do povo”. 

A empiria da presente pesquisa, como parte de um doutoramento, foi de-

senvolvida durante o período de sete meses junto a alunos e alunas do Ensino 

Médio (turmas de 2º e 3º anos) de uma escola pública no estado do Rio de Ja-

neiro, Nova Iguaçu, que carregam consigo o qualificador de jovens, ou seja, são 

os sujeitos que também fazem parte da juventude do país de forma abrangente. 

São afrodescendentes em sua grande maioria; oriundos das classes populares, 

sendo moradores da Baixada Fluminense, região com sérias questões sociais 

e econômicas. O jovem-estudante da investigação tem entre 14 e 19 anos cur-

sando o Ensino Médio. Aqui, apenas, apresentaremos um recorte com foco nos 

processos educacionais em sua relação entre juventudes e futuro, assim, objeti-

vamos detalhar como tais processos são vividos/sentidos pelos/pelas jovens na 

pesquisa etnográfica. 

 Assumimos a perspectiva do olhar, que durante toda a pesquisa se fez pre-

sente com uso do termo observação participante. A observação, materializada 

em notas etnográficas, produziu um relatório de campo, gerando as reflexões e 

as categorias do estudo. Foi assim que o olhar dos alunos e alunas da escola foi 

se entrecruzando com o olhar do pesquisador. Foram olhares que, se chocan-

do, foram produzindo percepções de mundo. Pode-se defender a ideia de que o 

pesquisador ainda é o principal responsável pela feitura e pela organização das 

informações investigadas no âmbito da pesquisa e por isso mesmo guia o olhar 

na percepção do que deseja investigar (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). A partir do olhar 

dos estudantes que participaram da pesquisa há uma complexidade posta às for-

mas de compreensão através do eu e do Outro que foram mapeadas, também, 

por meio de entrevistas etnográficas, análise de documentos da escola e produ-

ção escrita dos estudantes (redação). 

 A investigação traz a possibilidade da emergência de descrição e relato do 

trabalho de campo; dos dilemas enfrentados pelo pesquisador; do trabalho etno-

gráfico, ou de abordagem etnográfica, evidenciando peculiaridades na tentativa 
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de compreender o Outro (ROSISTOLATO, 2007). Dessa maneira, ainda na es-

teira do pensamento do autor, compreender o Outro é compreender a si mesmo 

rompendo fronteiras, por vezes tão fixas e sem sentido. 

Pensar nas questões éticas em pesquisa é refletir sobre a própria ação do 

pesquisador no campo pesquisado e sobre o objeto de estudo. Dessa forma, em 

muito as pesquisas de abordagem etnográfica vêm possibilitando tal ação, devi-

do à sua dimensão cultural envolvendo os sujeitos da investigação. Destaca-se 

o compromisso com a confidencialidade dos sujeitos e instituições, assim sendo, 

os nomes aqui apresentados serão fictícios.

As vozes dos participantes da pesquisa são evocadas, por meio de en-

trevistas e na produção textual sobre a escola, mas não em um sentido de ilus-

tração, ou seja, de mera corroboração para algo já existente. Antes de tudo, 

parte-se de tais vozes para se construir uma teorização com/para os jovens que 

estão presentes na escola (MATTOS; ALVES, 2015), uma teorização de como os 

jovens-estudantes se relacionam com o conhecimento escolar produzindo, dessa 

forma, as categorias etnográficas da pesquisa. A seguir debateremos o conceito 

de juventude e como sua relação com o futuro atravessa a escola no tempo pre-

sente mediados pelos processos educacionais. 

AS JUVENTUDES E O FUTURO QUE ATRAVESSAM A ESCOLA

 A partir da ideia de processos educacionais e da perspectiva do/a aluno/a, 

que pensamos em Dayrell (2010) ao problematizar o conceito de juventude e a 

ideia de socialização juvenil a partir do contexto do ensino no Ensino Médio. 

 Parte-se da ideia de se trabalhar com a condição juvenil, “por considerá-la 

mais adequada aos objetivos desta discussão” (DAYRELL, 2010, p. 67). Tal ca-

tegoria refere-se à condição de ser, a modos de agir, pensar e sentir dos jovens 

e suas vidas na sociedade. Tal condição juvenil se assenta nas perspectivas de 

mudanças ocorridas, principalmente, com as transformações do espaço-tempo, 

tecnologias, sistemas integrados de informação e comunicação etc. O ser jovem 
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hoje assume um aspecto fluido, de deslocamentos, ou mesmo, de performances 

cotidianas (PAIS, 2006). 

 Dayerrll (2003, 2007, 2010), também, evidencia que há múltiplas dimen-

sões da condição juvenil na atualidade, a saber, o trabalho, as culturas juvenis, 

a sociabilidade, o espaço-tempo, a transição para a vida adulta, as mudanças 

no processo de socialização, a relação entre os jovens e a escola e, por fim, os 

jovens, a escola e o ensino. O autor também afirma: 

“... entendemos juventude como parte de um processo mais amplo de 
constituição de sujeitos, mas que tem especificidades que marcam a vida 
de cada um. A juventude constitui um momento determinado, mas não 
se reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma. 
Todo esse processo é influenciado pelo meio social concreto no qual se 
desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona” (DAYRELL, 
2003, p. 42). 

 Há uma discussão sobre o mundo da cultura e culturas, as identidades juve-

nis como constituição de pertencimento, a relação dos jovens com as tecnologias 

e as formas de lazer. É possível pensar em termos tais como indústria cultural, 

grupos culturais, galeras e gangues, movimentos jovens, produção cultural etc. 

Aliada a tais questões, de igual forma, o autor relaciona temas que se coadunam 

com a configuração espacial das cidades brasileiras, instituições hegemônicas e  

uma possível “crise de autoridade”. 

 De acordo com Miguel (2013, p. 36): “Presenciam-se na vida contemporâ-

nea impasses e avanços de uma juventude que se vê desamparada diante da 

insuficiência de dispositivos sociais que lhe indiquem um lugar que deva ocupar”. 

Contudo, a mesma autora afirma, que “a imagem da juventude é cada vez mais 

usada como um ideal” (ibidem). Defende-se, aqui, a ideia de juventude em trân-

sito, com seus deslocamentos e rasuras no presente e no futuro, para indicar os 

movimentos acelerados ou paralisados pelos quais a juventude perpassa. Uma 

juventude que viva na escola nos toma de assalto para pensar suas relações com 

o conhecimento escolar (BORGES, 2021). 
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 Abordam-se os processos educacionais, assumindo-se o entendimento de 

que tais processos estão relacionados com currículos, didáticas, avaliações, co-

nhecimentos e subjetividades. Argumenta-se que tais demandas, presentes na 

escola, proliferam uma gama de sentidos para o que seria a função social da pró-

pria escola, retomando uma questão de fundo sociológico. Não há uma escola, 

mas processos que permeiam a instituição escolar e que vão constituindo o que 

seria educar em tempos como os de hoje.

 As vozes abaixo, de jovens-estudantes da pesquisa, evidenciam dimen-

sões que atravessam o próprio sentido da juventude e do futuro. As produções 

textuais, também, revelam a escola como lugar de disputa possível no mundo 

hoje relacionada aos direitos sociais e ao mundo trabalho. Chica e Zezé, como 

já anunciado anteriormente são nomes fictícios, dão o tom para pensarmos as 

contradições, desejos e aspirações com/para/na escola de hoje.

Na escola aprendi a importância dos números, da leitura e compreensão, 
e da educação, que nada cai do céu. Que os diretores lutam por uma 
escola melhor e muitos diretores não têm o respeito e a compreensão 
(Produção textual da aluna Chica, de 15 anos, da 2a série do E.M.). 

Espero poder me graduar em Direito, me especializar na área de 
advocacia ou magistratura, e posteriormente me aquilatar em Biologia. 
Espero poder exercer minha profissão, fazendo o que gosto de fazer e 
dando o melhor de mim (Produção textual da aluna Zezé, de 16 anos, da 
2a série do E.M.).

 A partir das falas acima podemos pensar se a escola tem futuro. Tal questão 

é problematizada por dois autores, Costa (2007) e Canário (2006), que trazem ao 

debate uma centralidade da escola na vida moderna, ou mesmo, pós-moderna. 

Questão com muitas respostas possíveis. Contudo, coloca-se em relevo aqui não 

nas respostas, mas na própria pergunta em sua relação escola-futuro. 

 A primeira autora, Costa (2007), em diálogo com diferentes intelectuais do 

campo educacional no Brasil, argumenta que a escola, nascida como instituição 

do século XV, vem enfrentando, ao longo do tempo, um conjunto de transforma-

ções sociais que perduram hoje numa reflexão acerca de ser: i) uma escola que 
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assegura a todos a formação cultural e científica; ii) uma escola que tem a fun-

ção de garantir justiça social; iii) uma escola que é arrolada no cotidiano; iv) uma 

escola que deve garantir a manutenção das conquistas da modernidade; v) uma 

escola que garanta direitos à educação; vi) uma escola que nos ajude a formar 

sujeitos numa perspectiva cidadã. Embora não haja um consenso sobre o lugar 

em que chegará a instituição escolar, há uma compreensão de que a escola pa-

rece ser, também hoje, algo central na vida das sociedades e das pessoas. 

 O segundo autor, Canário (2006), indica que não é possível prever o futuro 

da escola. Todavia, é possível problematizar a sua construção temporal numa 

perspectiva de reflexão crítica para que o mesmo futuro seja resultado de uma 

construção pautada num projeto de sociedade. Ou seja, para pensar e transfor-

mar a escola é preciso que i) se pense a escola fora dos muros escolares; ii) que 

o trabalho escolar seja o trabalho de aprender a viver uma construção; iii) que 

se pense a escola em consonância dos movimentos sociais. Em suma, é preciso 

assumir uma postura crítica pra se pensar a “crise da escola” viabilizando uma 

mudança com o mundo.

 A ideia de futuro, ainda durante a pesquisa de campo, emerge em uma 

dupla transitividade: o futuro como temporalidade e o futuro como emergência 

e imaginação das relações sociais dos jovens com o conhecimento escolar e a 

própria escola. Os sentidos de futuro tornam-se categoria no campo etnográfico, 

precisamente por se relacionarem à imaginação, criação, narrativa e subjetivida-

de. Aguça-se o olhar para as muitas vias investigativas que emergem dos senti-

dos de futuro, pensando, a partir dos jovens-estudantes do Ensino Médio, a ideia 

de presentificação da vida cotidiana. O futuro no arcabouço etnográfico traçado 

pelos jovens estudantes se enuncia como o hoje e o agora, mas também o ama-

nhã, destacando a simultaneidade temporal e espacial do sujeito no mundo. 

Para o meu futuro, depois da escola, faculdade de administração ou con-
tabilidade. E senão der certo quero fazer faculdade de direito, mas quero 
começar de baixo, pois como minha mãe diz: “na vida temos que come-
çar por baixo para crescer na vida” (Produção textual da aluna Rayla, 17 
anos, 3a série do E.M.). 
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 A fala de Rayla emerge como leitura possível de um presente que é                      

movimento “ao começar de baixo para crescer na vida”. A materialidade, o ime-

diatismo, a rapidez, a tecnologia, entre outras demandas, passam a ser temáti-

cas relacionadas aos processos educacionais, pois interferem na relação estu-

dante-conhecimento escolar. Há movimentos, no plural, que indicam essa dupla 

transitividade, do futuro e da escola, como categorias na vida do jovem-estudante 

do Ensino Médio da escola pesquisada. 

 De acordo com dados da pesquisa, foi questionado aos jovens o que                    

esperar do futuro. Suas narrativas, a partir das entrevistas etnográficas, revelam 

emergências possíveis do que desejam os alunos e alunas do Ensino Médio. Re-

velam subjetividades e evidenciam uma reflexividade da condição juvenil, como 

demonstram as narrativas abaixo. As entrevistas etnográficas são entendidas, 

em diálogo com Mattos (2008), como uma abordagem de cunho político-teórico e 

crítico, ou seja, pauta-se numa ideia que parte dos atores sociais para construção 

de teorizações a partir de uma escuta aberta e sensível. Ancora-se na observa-

ção participante para propor perguntas abertas e que dialoguem com a realidade 

social da pesquisa. 

 O tempo parece ser um caminho possível para a compreensão das rela-

ções sociais, por exemplo, com a explicação: “espero me formar e ter um em-

prego”. Porém, há subjetividades latentes que precisam ser compreendidas ao 

propor uma forma de pensamento em que o sujeito se relaciona com o Outro e 

consigo mesmo. O tempo passa ser, então, imaginação de um futuro possível, às 

vezes impossível, e também desejo de realidade material concreta, necessária 

e palpável. Seriam o futuro e o tempo formas de conhecimentos silenciadas na 

escola? 

 As vozes revelam que é possível um empreendimento necessário na              

compreensão de que o futuro seja espaço-tempo de imaginação e contradição, 

“Que seja melhor do que o presente ou o passado”, conforme fala de um estu-

dante. Talvez, traga um quê de transformação da realidade social em que estes 

jovens-estudantes do Ensino Médio estejam inseridos. Sobretudo, pensando à 



126

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

realidade da Escola Alvorada, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no estado 

do Rio de Janeiro. 

 As questões arroladas, acima, sinalizam para o entendimento de uma de-

manda sobre o papel da escola na construção da esperança. A esperança no fu-

turo, segundo Bhabha (2011), também é a possibilidade da emergência de novas 

formas de compreensão das relações sociais. Contraditoriamente, as palavras 

de Leona sinalizam o lugar do medo: “E o medo de crescer com a ignorância me 

apavora, pois, o mundo está cheio de ignorância e de forma bem ilimitada”. Con-

tudo, é o medo da ignorância que disputa sentido, aqui, com a ideia de conheci-

mento. Talvez resida nessa relação, ignorância versus conhecimento, o desafio 

da escola moderna presente nos dias de hoje, na medida em que se compreende 

a ignorância, não como um espaço-tempo vazio de saber, mas tentando perceber 

quais sentidos damos à ignorância, ou mesmo, ao ignorante, no ambiente esco-

lar.   

 Bhabha (2011) sinaliza que o futuro se torna uma questão social aberta, 

uma vez que tal categoria é um interstício que emerge do entrelugar do passado 

com o presente. A disputa pelo futuro também pode ser a disputa pela identidade 

de si. O futuro surge como possibilidade de esperança, tal qual como evidenciado 

pelos jovens-estudantes na escola pesquisada. 

 O desejo de um futuro com mais oportunidades e sem desigualdades so-

ciais, culturais, de gênero, sexualidade e raciais, talvez seja um indicativo das 

fronteiras que a escola precisará ultrapassar para se pensar como instituição sob 

rasura (HALL, 2006). O debate, fraturado e não superado, resiste nas vozes dis-

centes da investigação. 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

Ao fim e ao cabo, as categorias definidas na pesquisa e os fragmentos 
das vinhetas etnográficas analisados aqui, sustentam os resultados 
desse estudo ao relacionar os sentidos produzidos pelos jovens, alunos 
e alunas, com o conhecimento escolar numa perspectiva de trabalho 
com o futuro. Tais questões nos fazem pensar no lugar de pertencimento 
que se vive no dia a dia da escola e da resiliência que os alunos criam 
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ao se relacionarem com a instituição etc. Desse episódio fica claro que 
a pesquisa de campo não tem momento certo para começar e acabar. 
Esses momentos são arbitrários por definição e dependem, hoje que 
abandonamos as grandes travessias para ilhas isoladas e exóticas, 
da potencialidade de estranhamento, do insólito da experiência, da 
necessidade de examinar por que alguns eventos, vividos ou observados, 
nos surpreendem. E é assim que nos tornamos agentes na etnografia, não 
apenas como investigadores, mas nativos/etnógrafos. Essa dimensão 
incita ao questionamento da etnografia como método (PEIRANO, 2014, 
p. 379).

O texto proposto por Peirano (2014) indica uma questão emblemática nas 

pesquisas etnográficas: a pesquisa de campo não tem um momento certo pra co-

meçar, ou acabar, mesmo sabendo que, paradoxalmente, ela tenha um começo 

e um final. 

A pesquisa em tela foi realizada com os estudantes das turmas do 2º e 3º 

anos do Ensino Médio da Escola Alvorada, no estado do Rio de Janeiro, junta-

mente, com a parceria do professor de Química que participou da investigação 

na condição de colaborador. Um dos pressupostos da abordagem etnográfica 

seria exatamente a ideia de colaboração com o Outro. Tal ação, também, versa 

sobre uma forma de “devolução” da pesquisa aos sujeitos e às instituições pes-

quisadas participantes do estudo. 

No último dia de observação participante na escola, foi entregue e apresen-

tada aos estudantes, ao professor e à direção uma síntese, que continha pistas 

de como caminhou a pesquisa. 

Chego na escola 7h e 20m e vou para sala de aula. Chove bastante.  
Falo com o professor Ricardo e com a turma, é o último dia da pesquisa. 
Apresento os resultados e os alunos comentam, perguntam sobre o 
ENEM. Entrego um resumo da pesquisa em uma folha como se fosse 
um minilivro. Eles dão uma lida e comentam: “nós falamos tudo que tá 
aqui”. Uma aluna diz: “me identifico com o futuro, menos com o tráfico”. 
Outro aluno, Wagner, pergunta quando ficará pronta a tese. Eu digo que 
ficará pronta em dois anos. Ele diz, bom. Luiz Felipe, que fez o grafite 
para a pesquisa, ficou muito feliz com o livreto porque o desenho era 
dele.  Mostrou para todos os colegas de sala dizendo que ele tinha feito. 
O professor aplicará uma prova, eles se organizam, fico na sala para 
observação... (Relatório de Campo 17 – 01/12/2015).
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As perguntas dos estudantes foram muitas no sentido de um futuro                        

possível: o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)1, algo iminente na vida dos 

jovens-estudantes, se faz presente e questionável. É interessante perceber que 

os jovens se reconheceram no texto: “nós falamos tudo que tá aqui”. Uma aluna 

diz: “me identifico com o futuro, menos com o tráfico”. O processo de descrever 

densamente gerou um espelhamento capaz de permitir uma identificação com a 

leitura proposta pelo pesquisador. 

Fazer pesquisa em educação exige uma posição política sobre as relações 

estabelecidas dentro das instituições. Acredita-se que fazer, estar ou participar 

de pesquisa é um importante percurso no espaço-tempo para o amadurecimen-

to da condição de sujeitos no mundo. Essa condição se relaciona com a escola 

básica brasileira, em especial com a escola pública. Ao se percorrer o itinerário 

dessa investigação, foram desenvolvidas reflexões caras à produção de conhe-

cimento no campo da educação.

O papel da pesquisa e do pesquisador foi questionado durante todo o               

tempo. Só conhece alguém, ou alguma coisa, quem duvida. E porque há dúvi-

das, aprende-se cotidianamente. A etnografia – escrita do Outro, mas também 

de nós mesmos – possibilitou, em uma perspectiva cultural, que o diálogo se 

realizasse. Nesse momento, a ideia de um mediador, assim como aprendido com 

Gilberto Velho em seus escritos sobre Antropologia, ou mesmo de um griô, que 

narra suas memórias para manter viva a cultura de seu povo, vem à tona. Seria 

o pesquisador um griô que narra mediações de mundos existentes? 

Por fim, fazer mediação entre a escola e a universidade foi um desafio. Ao 

desenvolver essa mediação foram atravessados alguns mundos possíveis que 

aqui foram narrados. Fazer uma travessia é sempre instigante, pois não se pres-

1  De acordo com o Ministério da Educação: “O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao 
término da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser 
utilizado como mecanismo de acesso à educação superior. Desde 2020, o participante pode 
escolher entre fazer o exame impresso ou o Digital, com provas aplicadas em computadores, 
em locais de prova definidos pelo Inep”. Disponível: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-a-
tuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem
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supõe os achados ao final do caminho, sempre estamos à deriva. Enfim, a arte 

de pesquisar envolve um emaranhado de fios que, ao longo dessa jornada, foram 

tecidos em colaboração com um professor, uma escola e duas turmas de Ensino 

Médio. É preciso, ao pesquisar, saber que ao final da travessia há um processo 

de se tornar agente na etnografia, não apenas como investigador, mas, nas pala-

vras de Peirano (2014), já como nativo/ etnógrafo.
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INTRODUÇÃO

 Em 2016, o presidente do Brasil, Michel Temer, sancionou a (Lei nº 13.415), 

conhecida como Reforma do Ensino Médio. A Reforma do Ensino Médio realizou 

mudanças em algumas partes da Lei da Educação, conhecida como Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96. Uma das alterações 

foi não atribuir a alguns componentes curriculares o ensino compulsório, dentre 

esses à Educação Física. 

Por essa razão, surgiu o interesse em saber como pensam os jovens, na 

condição de estudantes do Ensino Médio, que são os maiores interessados pelo 

tema. Assim, foram se construindo as questões: qual a importância da Educação 

Física para os jovens do Ensino Médio? qual a representação social dos jovens 

acerca da relevância da Educação Física escolar para sua formação como cida-

dão? 

Foi iniciada a pesquisa com objetivo de compreender as Representações 

Sociais (RS) da Educação Física escolar na perspectiva dos jovens do Ensino 

Médio. Além de investigar a relação entre a história e o conceito da Educação 

Física; entender a partir desse contexto histórico a atual situação em que se 

encontra a Educação Física escolar; apreender a percepção que os jovens têm 

acerca da Educação Física escolar. 

O percurso metodológico da pesquisa trilhou a linha de pensamento do so-

ciólogo francês Pierre Bourdieu. Para Bourdieu (2000), a pesquisa é algo sério, 

difícil e deve ser tratada com rigor, uma vez que a produção é algo trabalhoso, 

que se realiza pouco a pouco, por sucessivos retoques, correções, emendas e 

segue um conjunto de princípios básicos que orientam as opções. 

A construção do objeto deve ser a operação mais importante na pesquisa 

organizada entre a teoria e a metodologia, por acreditar que não seja possível 

reencontrar o concreto combinando duas abstrações, ou seja, as construções 

técnicas mais empíricas são inseparáveis das opções mais teóricas. O autor cri-
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tica a hierarquia social dos objetos de pesquisa denominados como legítimos ou 

ilegítimos, dos quais se impõe a censura específica de um campo determinado 

que possa ser o próprio disfarce de uma análise puramente política

A definição dominante das coisas boas de se dizer e dos temas dignos de 
interesse é um dos mecanismos ideológicos que fazem com que coisas 
também muito boas de se dizer não sejam ditas e com que temas não 
menos dignos de interesse não interessem a ninguém, ou só possam ser 
tratados de modo envergonhado ou vicioso (BOURDIEU apud NOGUEI-
RA; CATANI 2015, p. 37).

Esse trabalho se deu em duas etapas: primeiro, pela revisão bibliográfica 

e segundo pela pesquisa de campo. Na primeira parte, foram realizados levan-

tamentos bibliográficos em livros, artigos, teses e dissertações que tratam das 

categorias: jovens, Ensino Médio e Educação Física. E a segunda parte foi a rea-

lização da pesquisa de campo que se deu através da aplicação do questionário 

e de entrevistas com os jovens do Ensino Médio. Tanto o questionário quanto a 

entrevista foram conduzidos pela pesquisadora em uma escola da rede pública. 

Mesmo não sendo a única, a entrevista é uma das principais técnicas das 

pesquisas qualitativas, por permitir que se estabeleça uma relação de interação 

entre quem pergunta e quem responde e uma capacitação imediata da informa-

ção desejada (LUDKE; ANDRÉ, 1986).

Ao se iniciar uma relação de entrevista é necessário buscar conhecer os 

efeitos que podem vir a ser produzidos no princípio, na maneira de apresentar a 

pesquisa, pelos estímulos dados, entre outros, com intuito de esclarecer o sen-

tido que o pesquisado faz da situação pesquisa em geral, seus objetivos e as 

razões que o faz participar da troca. É o pesquisador que inicia e estabelece as 

regras, os objetivos e hábitos da entrevista, para reduzir ao máximo os efeitos 

que podem vir a exercer a violência simbólica. Assim, tal método científico deve 

ser tratado com respeito, confiança e compreensão (BOURDIEU, 1997). 

O projeto para a pesquisa foi submetido ao Conselho de Ética em Pesqui-

sa da PUC Goiás, foi aprovado e adquirido o protocolo 69428217.5.0000.0037. 
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A partir de então, iniciou-se a segunda etapa da investigação, em uma escola 

estadual, em Goiânia, que atende jovens do Ensino Médio, no período matutino. 

Foram selecionados 10 jovens para a entrevista, sendo cinco do sexo femi-

nino e cinco do sexo masculino com faixa etária entre 15 e 18 anos. Aqueles com 

idade igual ou acima de 18 anos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), aqueles com idade menor que 18 anos assinaram o Termo 

de Assentimento e foi entregue aos mesmos um TCLE destinado aos seus res-

ponsáveis, solicitando a autorização para realizar a pesquisa de campo, conten-

do todas as informações necessárias sobre a pesquisadora e sobre a pesquisa. 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL

Analisar as Representações Sociais (RS) dos jovens, no Ensino Médio, 

sobre temas que estão em discussão na sociedade é o mesmo que o considerar 

como um ser social, histórico, mutável e que esteja, além de ser somente um 

aluno. 

As Representações Sociais transitam e se cruzam através das conversas, 

dos comportamentos e dos encontros. Também são consideradas como uma 

ciência coletiva endereçada à explicação e à disposição do real. Seus conceitos 

possuem unidades e se aplicam em diferentes campos das atividades sociais 

(medicina, psicologia, política, etc.). Quando tais conceitos são recebidos são 

submetidos ao trabalho de objetivação (MOSCOVICI, 2012).

As pessoas buscam dar explicações sobre a sociedade e o universo.               

Cada um parte de suas próprias observações e depoimentos sobre os episódios 

correntes, julga a realidade para reconstituí-la e torná-la familiar (MOSCOVICI, 

2012). As representações é uma representação de alguém, uma forma de conhe-

cimento da qual aquele que conhece se coloca no lugar do que é conhecido. 

Ao se familiarizar com o conhecimento, esse saber faz parte das conver-

sas cotidianas, cada sujeito emite suas visões sobre o assunto e formula suas 

próprias conclusões sobre o tema. A finalidade não é avançar o conhecimento, 
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mas “estar por dentro” dos conteúdos coletivos. “Desse trabalho, muitas vezes 

começado, repetido e deslocado de um ponto a outro da esfera, dos aconteci-

mentos e surpresas que captam a atenção surgem as Representações Sociais 

(MOSCOVICI, p. 51, 2012).” 

Na área das RS o importante é saber as razões da produção dos sistemas, 

e não “quem” os produz. Dessa forma, para se entender é necessário realçar que 

sua função é própria do social, que contribui para os processos de formação das 

condutas e orientações das comunicações sociais (MOSCOVICI, 2012). E para 

isso existem dois mecanismos fundamentais que compõem a Representação So-

cial: a objetivação e a ancoragem. 

O mecanismo conhecido como objetivação é um processo que liga ideias 

não-familiares com a realidade familiar. Busca materializar uma abstração, trans-

formar a coisa em uma palavra ou em uma imagem. Assim, objetivar é descobrir 

e reproduzir um conceito em uma imagem, podendo acontecer a veneração des-

se símbolo, chegando à medida que a sua distinção com a realidade é esque-

cida. A imagem deixa de ser um conceito e passa a ser a réplica da realidade 

(MOSCOVICI, 2003). 

O outro mecanismo é a ancoragem, um processo que busca fundamen-

tar as ideias desconhecidas a alguma categoria familiar, transformando algo e o 

comparando com um padrão de categoria que identificamos como apropriada. É 

classificar e dar nome a alguma coisa (MOSCOVICI, 2003). 

Esse processo de categorização de algo ou alguém é escolhido um modelo 

em nossa memória e se estabelece uma relação de dois polos, negativo e positi-

vo sobre o tema (objeto, assunto, fenômeno, entre outros). Ao enquadrar em um 

dos polos, a ancoragem geralmente conduz as decisões para a generalização ou 

para a particularização. 

Ao generalizar, existe uma diminuição das distâncias das características e 

é, comumente, usado em uma categoria que, quando positiva, acontece a acei-

tação; quando negativa, ocorre a rejeição. Ao particularizar, existe um aumento 



136

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

da distância dos objetos de análise, como algo que se diferencia de um modelo 

que possui características que é julgado para representar algo ou alguém (MOS-

COVICI, 2003).

A objetivação e a ancoragem se tratam de dois processos cognitivos utili-

zados para conhecer algo novo e, quando esse “algo novo” ingressa no campo 

intelectual, desperta um conflito entre o medo do que não se conhece, cria uma 

resistência e a necessidade de conhecer escapa do controle daquele que já co-

nhece (SPADONI, 2016). 

A respeito da objetivação

A objetivação é um processo que faz essa novidade se tornar uma rea-
lidade conhecida para as pessoas. De maneira que, quando pensamos 
em algo, não temos que ter uma descrição desse objeto para saber o que 
é. Pelo contrário, quando escutamos uma palavra conhecida, imediata-
mente temos a consciência, ou mesmo uma imagem associada a essa 
palavra, que nos faz saber do que se trata (SPADONI, 2016, p. 84).

E a respeito da ancoragem

A ancoragem parte do princípio de que, quando um indivíduo pensa num 
novo objeto, ele não o pensa no vazio, como se sua mente fosse um 
quadro em branco. Pelo contrário, ele compara esse objeto com algo já 
conhecido e o categoriza dentro das complexas redes de conhecimento 
que já possui (SPADONI, 2016, p. 84).

Apesar de mencionados aqui de forma separados, os dois processos (ob-

jetividade e a ancoragem) não ocorrem de maneira isolada nas dimensões cog-

nitivas das pessoas. Os sujeitos se comunicam uns com os outros e vão com-

preendendo as ideias de forma social. Essa compreensão utiliza a arquitetura do 

pensamento social através dos conceitos opiniões, atitudes, valores e normas 

(SPADONI, 2016). 

Spadoni (2016) entende que as opiniões são mais fáceis de serem muda-

das e se baseiam nas atitudes. As atitudes são sistemas mais duradouros de 

avaliações positivas ou negativas, que se relacionam com os componentes afe-

tivos, cognitivos e comportamental. Os valores humanos são fundamentais em 

todas as culturas por corresponder às exigências universais das necessidades 
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biológicas, de coordenação interindividual e da necessidade de continuidade da 

sociedade, se desdobrando posteriormente em normas. As normas passam a ser 

vistas como regras de aplicação e de preservação dos valores que são reconhe-

cidos em prescrição de comportamentos (SPADONI, 2016).

Dessa forma, a Representação Social é compartilhada por várias pessoas 

que pensam da mesma forma sobre qualquer assunto, indicando como os sujei-

tos poderão agir em diferentes acontecimentos sociais. Por isso, torna-se neces-

sário estudar para perceber a trajetória que o pensamento social está percorren-

do sobre determinado tema em um grupo específico. 

A presente pesquisa justifica-se acerca da visão que os jovens do Ensino 

Médio possuem sobre as funções da Educação Física no ambiente escolar e so-

bre as mudanças que a Reforma pode tomar e atingir aqueles que estão em fase 

de formação educacional formal. 

Mesmo considerando que as pessoas pensam de forma ativa e indepen-

dente, as ferramentas que o sujeito possui apresentado pela cultura, suas atitu-

des e opiniões ficam ancoradas naquilo que o seu grupo, sociedade e cultura lhe 

apresentam como recursos para se posicionar acerca de determinados temas. 

Portanto, os jovens de diferentes gerações construíram suas representa-

ções no decorrer da história da mesma forma que a Educação Física se solidifi-

cou ao longo dos anos a partir dos interesses conferidos social e culturalmente. 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

A Educação Física é a área do conhecimento que tem como objeto de                  

estudo o movimento do corpo humano e é objeto de investigação tanto das ciên-

cias biológicas quanto das ciências humanas e sociais. Isso significa, respec-

tivamente, que além do campo ser visto através do viés técnico e mecanizado 

também carrega sentidos e significados simbólicos e culturais. 

A sistematização dos movimentos do corpo iniciou na modernidade,                    

quando o objetivo era a construção de um novo corpo, um novo homem higie-
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nicamente forte e saudável, porém não-pensante e incapaz de criticar as estru-

turas e ações sociais, cujos interesses se vinculavam ao capital e ao lucro. Foi 

no século XX que a Educação Física recebeu influência das ciências humanas e 

sociais, passando a ser vista pelo olhar pedagógico, ampliando a concepção de 

ser humano e avançando o conhecimento da área em relação ao sujeito como 

um ser sociocultural.  

 Autores como Freire (1989), Coletivo de Autores (1992), Kunz (1991), Betti 

(1991) e outros se opuseram à visão mecanicista e tecnicista da Educação Física 

no interior da escola e advogaram pelo desenvolvimento das habilidades biopsi-

comotoras dos sujeitos. 

A Educação Física ainda é uma área que busca a consolidação de sua 

identidade própria. Recebe diferentes concepções porque ora é recrutada pelas 

ciências da saúde ora é requisitada pelas ciências educacionais posicionando-se 

como objeto de disputa entre esses dois campos. 

A ideia de campo citada está fundamentada em Bourdieu que o entende 

como espaços estruturados de posições cujas propriedades dependem da distri-

buição dessas posições nestes espaços, podendo ser analisadas independente 

das características daqueles que os ocupam. Ou pode ser caracterizado através 

da definição de disputa dos objetos e dos interesses específicos (BOURDIEU, 

1983).

E no cenário de disputas nada é mais competitivo do que o universo                     

esportivo, um campo que Bourdieu tira da marginalidade, como algo atribuído  

somente ao lúdico, e lhe destina a importância de ser investigado (RIBEIRO, 

2016).

Desde sua chegada no Brasil, na forma de Método Tradicional de Ginástica 

com os objetivos higienista, militarista e eugenista, a Educação Física foi rece-

bendo diferentes finalidades de emprego nos âmbitos em que era inserida. Nos 

quartéis era vista como um meio de fortalecer as tropas militares e para a defesa 

da pátria. Para os civis era vista como uma maneira de educar o corpo, o espírito 
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e a moral dos cidadãos, além de posturas higienistas e eugenistas para com a 

população (SOARES, 2012).

No âmbito escolar, diversas concepções foram adotadas ao longo do tem-

po: com bases militaristas, tecnicistas, esportivistas e/ou recreacionistas; vista 

como um instrumento de auxílio para o desenvolvimento cognitivo dos alunos 

e, mais recente, como responsável pela ampliação da cultura corporal daqueles 

que a praticam (DARIDO; RANGEL, 2014).

O recreacionismo1 se configurou como a extensão do recreio, o que em           

outras palavras, é aquela aula em que o aluno decide o que quer fazer e o profes-

sor se limita a marcar o tempo de 45 minutos da aula. O esportivismo se caracte-

rizou por utilizar as aulas de Educação Física, nas escolas, como treinos para os 

alunos mais aptos fisicamente em função dos esportes de alta performance, em 

especial, o futebol, o vôlei, o basquete e o handebol. Nesse contexto, os alunos 

que não têm estrutura física e o interesse em se tornar atleta de alto rendimento 

ficam excluídos das aulas escolares (DARIDO; RANGEL, 2014).

Mais recentemente, os pesquisadores da Educação Física inseriram a        

cultura como forma de analisar a função e a importância do componente curri-

cular no interior da escola. Assim, surgiram abordagens pedagógicas que defen-

dem a Educação Física escolar em prol da ampliação da cultura corporal. 

O Coletivo de Autores (1992) vê a Educação Física escolar com o objetivo 

de desenvolver a cultura do corpo do ser humano, abordando conceitos e senti-

dos que se relacionam com os objetivos do homem e da sociedade, consideran-

do esse homem como um ser social, histórico e cultural. Daolio (2010) entende 

que a Educação Física lida com os conteúdos culturais de uma sociedade e o 

1  Termo usado para representar as aulas de Educação Física que os alunos decidem o 
que fazer, como se fosse uma extensão do recreio. Essa “estrutura” de aula começou a ser 
usada quando a Educação Física recebeu a influência das ciências humanas e criticou o mo-
delo esportivista. Com grande quantidade de alunos em sala, culturas corporais heterogêneas, 
se tornaria impossível produzir bons atletas de alto nível no ambiente escolar. Por outro lado, 
as pedagogias com concepções humanistas estavam em processo de construção e poucos 
tinham sua devida compreensão. Assim, as aulas foram deixadas “livres” (DARIDO; RANGEL, 
2014). 
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profissional trata do ser humano nas suas manifestações culturais relacionada 

com o movimento do corpo específico no contexto ao qual se realiza. 

É difícil ver a definição exata da especificidade da Educação Física vindo 

da comunidade escolar. Quando Darido (2003) questiona: qual é o objetivo da 

Educação Física Escolar? Normalmente, as respostas para a questão é que a 

disciplina serve para “jogar bola”, aprender sobre os esportes, “fazer nada” ou 

brincar (o brincar, nesse contexto, se refere às brincadeiras sem orientação pro-

fissional).

Essas são as respostas que se encaixam nas Representações Sociais que 

as pessoas destinam ao atribuir a função da Educação Física escolar, ou seja,  

como se fosse, exclusivamente, responsável pela prática dos treinamentos es-

portivos e pela recreação, ócio e/ou lazer, despreocupada das intervenções pe-

dagógicas que o campo tem a contribuir com a emancipação do ser que a pratica 

(BARBOSA, 2001).

JOVENS E REPRESENTAÇOES ACERCA DA CATEGORIA

Investigar sobre os jovens é descortinar muitas representações que a so-

ciedade destina a esse grupo social como se fossem verdades absolutas e imu-

táveis. É entender que existem várias formas de ser jovem e de juventudes que 

possuem histórias, sentimentos e culturas que são produzidas a partir da realida-

de em que se inserem mas que vivem de forma singular. 

As Representações Sociais mais comuns destinadas aos jovens são, por 

um lado, há alto vigor físico, jovialidade, disposição, curtir a vida sem preocupa-

ções, a beleza e o romantismo; por outro lado, há a relação com comportamentos 

inadequados, aproximação com drogas, delinquência, rebeldia, entre outras. En-

tretanto, raramente, são atribuídas representações aos jovens como produtores 

de cultura, pensantes e ativos. 

Dayrell (2003) considera que a juventude não deve ser entendida como 

uma fase da vida como singular, padronizada e homogênea, mas como uma con-
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dição social que faz parte de um processo mais amplo em que os sujeitos estão 

em transformação durante a vida.

Guimarães (2002) entende que a juventude é o período da vida ao qual os 

indivíduos estão entre 15 e 24 anos de idade. É uma categoria em que os sujeitos 

estabelecem relações sociais, econômicas, políticas e culturais ativas, e utilizam 

de várias estratégias de inserção no mundo social (CAVALCANTE, 2011). 

 No âmbito da pesquisa acadêmica, as investigações acerca dos jovens se 

limitavam a refletir sobre as situações problemas ou formular políticas públicas 

destinadas a esse público. Só, recentemente, as pesquisas começaram a dar 

voz aos jovens enxergando-os como sujeitos capazes de problematizar e propor 

ações relevantes no processo para solucionar os problemas sociais aos quais 

estão relacionados (ABRAMO, 1997).

 Conhecer os jovens, como eles pensam, suas histórias de vida, como sen-

tem é fundamental para avançar o conhecimento sobre a categoria. Afinal, são 

seres capazes de refletir por si próprio e em relação ao ambiente ao qual fazem 

parte. 

 Assim, 10 jovens participaram desse trabalho e serão apresentadas as res-

postas adquiridas de acordo com as questões feitas nos questionários e nas 

entrevistas. A entrevista buscou apreender o que os jovens pensam sobre a edu-

cação física bem como a sua importância no âmbito escolar.  

JOVENS E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DA                   
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

 A educação brasileira é composta pela educação básica e pela educação 

superior. A educação básica é formada pela Educação Infantil, Ensino Funda-

mental e Ensino Médio. Dentre os componentes curriculares que compõem o 

Ensino Médio, a Educação Física está presente na grade curricular. 
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 A pergunta feita aos jovens, no Ensino Médio, era se eles gostavam de par-

ticipar da disciplina de Educação Física escolar. 

 As respostas indicaram que sim, gostam das aulas, mas alguns jovens 

questionam a legitimidade da Educação Física na escola devido à postura de 

alguns professores em usar as aulas no estilo recreacionismo e por causa da 

infraestrutura das escolas. 

J1- “Gosto. Eu participo bastante das aulas. Eu acho que a EFE é um 
modo de fazer as pessoas não ser tão sedentárias, praticar esporte e ter 
uma vida saudável.”

J2- “Gosto. Às vezes. Ela é importante, eu acho que deve ter muito aluno 
querendo se formar nessa área. Ai eu acho que não deveria ser obrigató-
ria, mas também não tinha que tirar”.

J3- “Eu acho que a EF não é importante dentro da escola, porque se você 
parar pra pensar, a maioria das escolas públicas os professores entre-
gam a bola e os meninos saem fazendo o que eles querem nas aulas. 
Ai acaba tornando uma coisa sempre chata, porque você não aprende 
coisas novas. O professor fica só sentado”.

J4- “Gosto, bastante. Faço, quando venho pra escola”.

J5- “Gosto. Faço. Eu acho que a EF dentro da escola é importante. Por-
que ela estimula o aluno ao exercício físico, pra combater o sedentaris-
mo. As pessoas hoje estão muito sedentárias”.

J6- “Gosto. Faço. Eu acho que a EF deveria estar dentro da escola. Por-
que ela ensina o jogo, as regras, a história, inclui tudo até a Biologia”.

J7- “Gosto, mas quase não faço nada na aula de EFE. Porque eu sinto 
vergonha de mim (por não ser magro)”.

J8- “Gosto, principalmente o vôlei. Faço. Eu acho que a EFE é impor-
tante. É bom pra desenvolver os músculos, saber qual a alimentação 
adequada pra gente”.

J9- “Gosto. Faço. Pra falar a verdade eu nunca parei pra pensar pra que 
serve a EF na escola. Eu não sei”.

J10- “Não gosto da forma que ela é dentro da escola. O governo não dá 
estrutura pra escola. Eu vivo realidade, o Brasil não tem estrutura pra 
isso. Falta professor, falta estrutura. Em minha opinião, nenhuma disci-
plina deveria ser obrigatória, cada um deveria fazer sua grade de estudo. 
Porque tem pessoas que só quer brincar, tem pessoas que quer focar no 
esporte”.



142 143

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

A outra pergunta feita foi se eles consideravam a Educação Física                               

importante na escola. Os argumentos vieram com a confirmação de que o 

componente curricular é importante. Disseram que a disciplina distrai a mente,                     

aprende sobre os esportes e é um espaço de socialização.

J1- “Eu acho que a EFE é importante porque junta os alunos, às vezes 
um é novato pode se misturar e pode conversar com os alunos. Porque, 
geralmente, a EFE é sempre praticada em grupos”. 

J2- “Eu dou muita importância a EFE, porque tem gente que fica em casa 
o dia inteiro, não faz nada. Ai quando chega aqui até anima de fazer 
alguma coisa. Eu acho importante”. 

J3- “A EFE na concepção de que os professores passassem coisas no-
vas e ensinassem os alunos, ai sim é importante. Ai faz sentido. Ela 
deixa as pessoas mais próximas. Porque na sala fica um de um lado, um 
do outro lado. E ela consegue enturmar todo mundo. É mais voltada pra 
socializar os alunos. 

J4- “Pra mim EFE é um tempo para os alunos aprender sobre o esporte. 
O esporte começa na escola”.

J5- “O sentido da EFE é que a aula pratica seria mais pra distrair, pra 
quebrar o clima pesado de só estudar”.

J6- “Porque ela ensina o jogo, as regras, a história, inclui tudo até a Bio-
logia. Ela ensina cada parte, cada músculo, ensina muita coisa, explica. A 
questão das Olimpíadas, ensinou a história do jogo. Por isso o professor 
de EF é importante, é ele que vai me ensinar, que tem o estudo suficien-
te pra me ensinar.

J7- “Eu acho que a EFE é importante, por causa dos exercícios, ter um 
descanso das outras aulas. Porque só aula de escrever, às vezes cansa 
muito. Ai na aula de EF acaba descontraindo”.

J8- “Eu acho que a EFE é importante. É bom pra desenvolver os mús-
culos, saber qual a alimentação adequada pra gente. E é muito bom isso 
na EF. Porque hoje em dia o povo não para pra pensar na alimentação, 
fazer exercícios”.

J9- “Acho que a EFE deveria ser pra gente se exercitar, porque a gente 
fica seis aulas sentados dentro da sala. Acho que seria mais pra gente se 
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movimentar, não ficar parado aqui dentro”.

J10- “Eu sou a favor da EF na escola. Eles querem tirar as disciplinas que 
aparentam não ter peso, mas tem um peso pra pessoa. A EFE é impor-
tante, faz você ser competitivo, faz você querer cuidar do seu corpo, ter 
outras ideias”.

Os jovens participantes da pesquisa reconhecem a importância da                             

Educação Física na escola para evitar o sedentarismo, para socializar os alunos 

e para estudar sobre os esportes. Dois alunos apresentam opiniões acerca da 

predominância dos esportes coletivos nas aulas de Educação Física, com o se-

guinte sentido: 

J4- “Eu mudaria nas aulas para passar mais esportes, praticar outras 
coisas, diversidade, sabe. As lutas ainda não têm, a natação que é muito 
importante não tem, e temos três piscinas aqui desativadas. Sempre o 
mesmo esporte já ta ficando chato”.

J4- “deveria ensinar outras coisas, a maioria dos colégios só ensinam 
futebol, futebol, futebol, vôlei, futebol. Não mudam muito as coisas”.

J9- “se eu for jogar bola lá, eles nem passam a bola pra gente que é me-
nina”.

As falas dos jovens participantes da pesquisa mostram que eles se                           

posicionam criticamente quanto à presença e a importância da Educação Física 

na escola. Percebem que se é uma disciplina que está na escola então ela deve 

ter algo a ensinar, mas não está ensinando. 

No entanto, mesmo cultivando o olhar crítico ao defender o componen-

te curricular como importante sua presença na escola, não reconhecem qual é                

a particularidade da Educação Física, o que a difere das demais disciplinas para 

a formação do ser humano e a limitam somente ao universo esportivo. 

CONSIDERAÇÕES

 As respostas adquiridas na entrevista com os jovens alcançam o                                       

objetivo geral estabelecido nessa pesquisa. Compreender a Representação                
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Social da Educação Física escolar na perspectiva dos jovens no Ensino Médio. 

A partir do contexto histórico e social da Educação Física podemos perceber que 

ainda é forte a representação em prol da predominância dos esportes nas aulas, 

com a presença do alto rendimento, e as aulas recreacionistas em que os alunos 

decidem o que vão fazer.

 Ao longo dos anos, a Educação Física consolidou uma imagem vinculada 

ao universo esportivo. Teve seu campo de atuação limitado aos esportes, apre-

sentando o esporte na escola, que visa exclusivamente a ampliação das habilida-

des motoras daqueles alunos que já apresentam facilidade no desenvolvimento 

motor, excluindo os alunos com menor aptidão física destinada ao alto nível. Ao 

contrário, não valoriza o esporte da escola que busca o trato pedagógico com 

base  em conteúdos do componente curricular capaz de ampliar a cultura corpo-

ral dos alunos. 

 Por outro lado, é possível notar na fala dos jovens críticas em relação à 

atuação da Educação Física na escola, que não está ensinando “o quê” e “como” 

deveria fazer. Falam sobre a obrigatoriedade de se ter a disciplina só para passar 

de ano e não aprender saberes diferentes.

Os jovens entrevistados veem a Educação Física com olhares críticos. Sa-

bem que ela tem algo para ensinar, sabem que é importante seus saberes, mas 

que não está cumprindo com seus objetivos ou, pelo menos, cumpre parcialmen-

te. 

Apesar de críticos, ainda não enxergam a Educação Física como uma dis-

ciplina capaz de ampliar a cultura corporal em prol da formação e emancipação 

integral do ser humano. Ser humano esse com possibilidade de transformação 

da realidade, crítico, criativo, ético, social e cultural,  uma vez que os fins da Edu-

cação Física se estendem aos fins da educação formal para a formação de uma 

sociedade mais avançada. (GONÇALVES, 1994).
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INTRODUÇÃO 

O que significam cinco anos na vida de um egresso da Escola Básica? 

Como são construídas as trajetórias dos jovens, após a saída do Ensino Médio? 

O que diriam os mesmos ao serem questionados acerca dos efeitos do espaço 

escolar em suas vidas? Essas são algumas das inquietações provocadas pela 

pesquisa “A escola, cinco anos depois: olhares de egressos” (Univates). Vincu-

lada aos Grupos de Pesquisa Juventudes, Imagem e Educação (JImE/CNPq/

Univates) e Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates), a investigação 

encontra-se em andamento, sendo o objetivo desta escrita apresentar alguns de 

seus resultados que, apesar de ainda parciais, mostram-se significativos. 

Para discuti-los, optamos por apresentar a escrita indicando a investiga-

ção que vem sendo realizada, suas origens, organização e desenvolvimento até 

o presente momento, incluindo alterações necessárias diante da Pandemia da 

COVID-19, a partir de março de 2020, que modificou a trajetória metodológica. 

Em seguida, elencamos três seções de análise dos resultados, apresentando 

fragmentos das entrevistas realizadas com os jovens egressos e indicando refle-

xões sobre os enlaces entre juventudes e escola. Já a última seção destina-se 

às considerações finais, em que apontamos as contribuições da investigação, 

indicando elementos para pensar sobre tais resultados em tempos de pandemia: 

como pensar sobre os enlaces proporcionados pela escola para jovens estudan-

tes em tempos de pandemia?

OLHARES DE EGRESSOS: A INVESTIGAÇÃO

 De metodologia qualitativa, a proposta da pesquisa surge de reverbera-

ções de um projeto anterior, intitulado “A escola e as novas configurações da es-

cola na contemporaneidade: a voz de estudantes concluintes do Ensino Médio e 

Fundamental” (MCTI/CNPq/Universal 14/2014), também produzido pelos Grupos 

de Pesquisa mencionados, entre 2015 e 2017. Naquele momento, procurou-se 

compreender as percepções de jovens acerca das funções da escola na contem-
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poraneidade, tendo como participantes estudantes concluintes do nono ano do 

Ensino Fundamental e terceiro ano do Ensino Médio. Foram realizados grupos 

focais, concentrados em duas escolas parceiras, uma pública e outra privada, 

totalizando mais de 50 encontros, com a presença de 117 estudantes. 

Cada turma investigada englobava quatro encontros, nos quais os estu-

dantes tiveram a oportunidade de conversar sobre a temática, sendo que nos 

dois primeiros visava-se pensar acerca dos seguintes questionamentos: quais 

as funções da escola hoje? Como a escola organiza a divisão dos saberes e/

ou conhecimentos? Em um terceiro momento, os estudantes destinavam-se à 

produção de uma fotografia legendada que representasse uma síntese dos de-

bates anteriores, de acordo com a própria percepção dos mesmos. Já no último 

encontro, aconteciam os compartilhamentos das imagens capturadas ‒ e criadas 

‒ pelos estudantes aos demais participantes do grupo (SILVA; SCHWERTNER, 

ZANELATTO, 2019). 

A partir dessa pesquisa, tornou-se evidente o desejo dos jovens de que 

pudessem ter suas percepções sobre o espaço escolar escutadas. Esse resul-

tado é retratado por Schwertner e Conrad (2021), em trabalho que destacam a 

necessidade da escola promover mais espaços de diálogo, de debate, de trocas 

entre estudantes e entre todos aqueles que se encontram como habitantes da 

instituição. Outras contribuições também podem ser conferidas em Schwertner e 

Conrad (2016); Schwertner e Munhoz (2018) e Schwertner (2019). 

Cinco anos após a realização daquela pesquisa, pergunta-se: quais são 

os olhares de egressos para a Escola Básica, após a conclusão do Ensino Mé-

dio? Os principais objetivos da presente investigação buscam analisar o olhar de 

egressos da Escola Básica acerca dos efeitos da instituição em suas vidas, iden-

tificando suas trajetórias e problematizando as diferenças e as singularidades 

das mesmas. Autores como Juarez Dayrell (2003, 2007); Silva e Oliveira (2016); 

Leão e Carmo (2014) e Silva (2016) constituem o referencial teórico desta inves-

tigação, em especial ao articular a temática da juventude com o universo escolar. 

Conforme Leão e Carmo (2014), a trajetória escolar tem uma função fundamen-
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tal na vida dos jovens após a escola e diversas pesquisas têm mostrado que 

eles apresentam dificuldades para estabelecer conexão entre os componentes 

curriculares da escola de Ensino Médio e suas vidas. Para os autores, o maior 

desafio da instituição escolar, hoje, seria articular um vínculo entre o ser jovem e 

o ser estudante: o que compreendem hoje sobre as funções da escola em suas 

vidas? O que dizem sobre os elementos que compõem a escola, seus efeitos e 

desdobramentos na produção de subjetividades jovens?

A metodologia, de viés qualitativo, é organizada por meio de entrevistas se-

miestruturadas com egressos do terceiro ano do Ensino Médio que participaram 

do projeto anterior: um convite, enviado via redes sociais1, colocou as pesquisa-

doras em contato novamente com os jovens, relembrando o projeto anterior e pro-

pondo um novo encontro. Até o momento, foram realizadas quatorze entrevistas 

com aqueles que aceitaram participar da nova investigação, sendo os mesmos 

estudantes concluintes dos anos de 2015 (seis egressos) e 2016 (oito egressos). 

Ressalta-se que todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e que a pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Taquari – Univates (CAAE: 30630620.7.0000.5310). 

Em virtude da Pandemia da COVID-192, a organização da entrevista pre-

cisou ser adaptada para os meios virtuais de comunicação, com a possibilidade 

de encontros via Google Meet3. Sendo individual e com a duração média de 30 

minutos, os egressos foram convidados a compartilhar sobre sua vida na escola 

e para além da escola, contando sobre sua trajetória após a saída do Ensino Mé-

dio. Foram elencadas sete perguntas, além de um questionamento acompanha-

do de fotoelicitação, com a fotografia produzida por cada um dos estudantes, à 

época da pesquisa. Tal técnica (BANKS, 2009) consistiu justamente na apresen-

tação da fotografia aos participantes, via apresentação online, caracterizando um 

1  As pesquisadoras realizaram uma busca ativa dos participantes da pesquisa anterior, 
efetuando o novo convite via Instagram e Facebook, redes sociais destinadas ao compartilha-
mento de informações entre usuários. 
2  Conforme o site da Organização Pan-Americana da Saúde (https://www.paho.org/pt), a 
COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Foi carac-
terizada como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020. 
3  Serviço ofertado pela empresa Google para videoconferências. 

https://www.paho.org/pt
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processo que auxiliou no movimentar do pensamento e na construção de narra-

tivas singulares. A fotoelicitação possibilita o compartilhamento de experiências, 

construindo com o entrevistado sua participação na investigação e permitindo a 

discussão de temas contemporâneos (WOODGATE; ZURBA; TENNENT, 2017).

As questões que acompanharam as imagens versaram em torno das lem-

branças dos egressos acerca da participação na pesquisa anterior, quando ain-

da eram estudantes, e dos sentimentos despertados pela imagem no momento 

atual. Também foram instigados a pensar sobre o que diriam para si mesmos, 

para a escola e para seus professores, se pudessem voltar no tempo, cinco anos 

atrás. As demais perguntas, realizadas sem a fotografia, concentravam-se em 

um relato acerca de como descreveriam a vida no tempo escolar e após seu 

término, enquanto egressos do Ensino Médio. Ao final, eram questionados sobre 

os efeitos da instituição em suas trajetórias, temática que une as demais provo-

cações e torna-se disparadora desta escrita. 

 Dos efeitos expostos pelos egressos, destaca-se neste artigo a sociabili-
dade, percebida nos enlaces constituídos pelos mesmos enquanto habitantes 
do espaço escolar. Fazendo-se relevante até os dias atuais, cinco anos após o 
término do Ensino Médio, as ressonâncias dessa temática foram percebidas em 
doze das quatorze entrevistas realizadas na pesquisa. A identificação dos excer-
tos dos participantes, neste texto, é representada com a letra “E”, acrescida do 
número da ordem cronológica de realização das entrevistas, bem como do ano 
de participação do egresso. Por exemplo: (E1, 2020), (E2, 2020), (E3, 2020), e 
assim sucessivamente. 

 Tendo como base para o tratamento de dados a Análise Textual Discursiva 
(MORAES; GALIAZZI, 2011), as transcrições das entrevistas foram examinadas 
em detalhes. Primeiro, operou-se em uma fase de fragmentação dos textos, vi-
sualizando possíveis unidades de significado. Após, ocorreu uma articulação das 
mesmas, em que se estabeleceu a criação de novas compreensões, expressas 
em categorias. Este artigo, por fim, pode ser entendido como um metatexto pelo 
viés metodológico, representando uma tentativa de explicitar os sentidos prove-

nientes do processo de análise.
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A FORÇA DA AMIZADE QUE SE ENLAÇA NA ESCOLA

“[...] na escola tu faz laços que duram a vida toda” (E5, 2020), afirma-nos 
um dos egressos. E assim, logo iniciamos a discussão com a provocação de que 
um dos efeitos do espaço escolar, “[...] é criar laços” (E5, 2020), conforme o mes-
mo complementa, com convicção. A escola é percebida como um lugar de união, 
de ligação entre jovens. Como um local que propicia a construção de amizades, 
de enlaces entre pessoas. Enlaces que, de acordo com o egresso, perduram nas 
trajetórias daqueles que nela se conheceram. 

Em pesquisa realizada com 122 estudantes de 7ª e 8ª séries de uma escola 
pública da região sul do país, Schwertner (2012) já evidenciava essa questão: 
“[...] a escola é, definitivamente, o reduto por excelência, escolhido por eles, para 
encontrar seus amigos; é na escola que, de fato, está a maioria dos amigos de 
cada um dos jovens pesquisados” (SCHWERTNER, 2012, p. 182). Tal entendi-
mento provém do fato de que 90% dos jovens participantes daquela investigação 
indicaram, por meio de seleção de imagens, que seus amigos são aqueles com 
quem convivem no espaço escolar. 

Percebe-se que afirmativas como essas, apresentadas por Schwertner 
(2012), recebem certa continuidade na presente pesquisa, ainda que realizada 
com egressos do Ensino Médio ‒ os quais encontram-se, atualmente, na faixa 
dos 21 (8 participantes), 22 (5 participantes) e 23 (1 participante) anos. Relata-
das com um sentimento de nostalgia, as amizades construídas no Ensino Médio 
aparecem na fala dos jovens como laços que são desenvolvidos no cotidiano da 
escola, não somente entre estudantes, como também com professores: 

As amizades. Por mais que tenha uma grande maioria, dá pra dizer as-
sim, 95% dos amigos que eu tinha na escola, não fazem mais parte do 
meu círculo de amigos hoje. Mas, mesmo assim, a gente tem aquele 
carinho quando encontra a pessoa (E7, 2021).
As amizades que eu fiz ali, que eu construí, que eu levo até hoje, cada 
pessoa que passou, enfim, não só colegas, mas amigos. Os profs. tam-
bém, que eu tenho contato até hoje também, eu gosto muito deles. Então 
eu descreveria como um dos melhores momentos que eu passei, mais 
importantes para formar quem eu sou (E11, 2021).
Mas eu lembro que sim, foi... é uma experiência que marca pra sempre. 
As amizades, têm amizades que seguem até hoje. Então, a construção 



154

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

de uma pessoa hoje em dia, dentro de uma escola, é algo fundamental 
para a vida de qualquer pessoa (E12, 2021).
Ter conhecido amigos que eu ainda, mesmo não tendo mais muito con-
tato, eu converso no WhatsApp sempre que possível. De vez em quando 
rola um chimarrão no domingo, não agora no coronavírus, então faz uns 
dois anos já que não vejo os meus amigos do terceiro ano, minhas cole-
gas. Mas ficou amizades, então (E14, 2021).

A partir de fragmentos das entrevistas, percebemos como a presença                  
da sociabilidade na instituição escolar é uma pauta que demanda atenção. De 
acordo com Dayrell (2007), quando falamos em sociabilidade estamos nos refe-
rindo justamente às relações que acontecem na fluência do cotidiano, tanto nos 
espaços sociais constituídos fora da instituição, como também naqueles criados 
no interior da mesma. Podemos visualizar tal compreensão a partir da escolha 
de E10 (2021) que, presente nos momentos de discussão, mas não participando 
da produção de imagens, seleciona uma fotografia1 criada pelos colegas naquela 

época, para realizar o processo de fotoelicitação:

Imagem 1 - “Todos abraçados, momentos que passamos juntos vão ficar para 
sempre”

Fonte: Arquivo de pesquisa, 2016. 

1  Ressalta-se que a fotografia deveria apresentar uma legenda, sendo aqui exposta no 
título das imagens apresentadas.
4

4
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Na construção da sociabilidade na escola, Dayrell (2007) considera que 

acontece uma formação de “[...] expressão da condição juvenil nos determinis-

mos estruturais” (DAYRELL, 2007, p. 1111). Ou seja, podemos compreendê-la 

como algo que movimenta o espaço, desestabilizando as lógicas institucionaliza-

das que, por vezes, atuam em seu endurecimento. Ampliando a perspectiva, tal-

vez a força dessa amizade, que se enlaça na escola, é algo que pode favorecer a 

criação daquilo que Biesta (2020) sugere como “estado de diálogo”, pensando-o 

como uma maneira de existirmos enquanto sujeitos. Segundo o autor, encontrar-

-se neste estado significa: 

[...] estar exposto ao quê e quem é o outro, ser abordado pelo quê e 
quem é o outro, ser ensinado pelo quê e quem é outro, e ponderar o que 
isso significa para a nossa própria existência e para os desejos que te-
mos em relação à nossa existência (BIESTA, 2020, p. 26). 

 Tal concepção complementa-se com outra preposição de Dayrell (2007), 

no momento em que pensa a turma de amigos como uma referência para que os 

jovens possam criar formas de se afirmar diante do mundo adulto. Assim, a esco-

la aparece como um espaço que permite esses acontecimentos, pois justamente 

oportuniza o encontro com o outro ‒ com aquele que me identifico, com aquele 

que me diferencio, com aquele que posso dialogar. 

Nesse sentido, retomando Schwertner (2012), percebemos que as relações 

de amizade tanto propiciam alívio ao desamparo, quanto também impulsionam 

o jovem a “[...] confrontar-se com a alteridade, com o outro em sua diferença e 

estranheza” (SCHWERTNER, 2012, p. 166). Esse foi um próximo aspecto levan-

tado pelos jovens, o qual interliga-se com as nossas discussões e é abordado 

com maior destaque na próxima seção. 

O ENCONTRO COM O OUTRO E A FORMAÇÃO HUMANA

 A juventude é uma palavra que se pensa no plural, segundo nos                                 

oportuniza compreender Dayrell (2003): passamos então a nominar juventu-

des. Apresenta-se no plural, pois não há a possibilidade de a incluirmos em uma                 

categoria única. Longe disso, as juventudes são permeadas por amplos proces-
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sos de constituição de sujeitos, que dizem de contextos históricos, sociais, eco-

nômicos e culturais em que os jovens estão inseridos. Portanto, há “[...] diferentes 

modos de vivenciar a juventude” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 112), os quais 

mobilizam-se e transformam-se dinamicamente, conforme as mudanças que se 

atualizam no cotidiano de suas relações com o mundo. Corroborando com esse 

entendimento, Nunes, Pádua e Araújo (2021) destacam: 

A complexa condição social e cultural dos jovens possui uma dinâmica 
própria, que sofre mutações com o tempo e o espaço que ocupam. Daí 
a impossibilidade de universalizar a condição juvenil, desconhecendo a 
sua historicidade e a sua trajetória (NUNES; PÁDUA; ARAÚJO, 2021, p. 
642).

 No espaço da escola, como viemos abordando nesta escrita, não é dife-

rente. Grande parte dos egressos entrevistados retrata que um dos efeitos da 

instituição em suas trajetórias de vida pode ser apontado pelo fato de aprender a 

conviver com as diferenças ‒ com aquilo que diz do outro e que, por conseguinte, 

ao mesmo tempo, também diz de nós ‒, daquilo que talvez ainda não conhece-

mos. Também na escola há modos distintos de vivenciar a juventude, os quais 

permitem criar novas maneiras de experienciar o espaço, de compartilhá-lo com 

outros estudantes, professores, gestores, funcionários e demais pessoas que 

nele coabitam; aprender a conviver, enfim. Conforme os egressos:

E é isso que me deixa o colégio. É o acolhimento, é o estar junto das 
pessoas. É o conhecer. Acho que isso é o que mais, é o mais relevante. 
Porque é o contato, é tu saber lidar, é tu saber conversar com as pessoas 
e eu acho que com certeza, foi isso que o colégio me deixou (E1, 2020). 

Eu acho também no sentido de aprender a conviver com diferentes pes-
soas né, que às vezes é um pouco difícil né e às vezes tu acaba encon-
trando amigos que tu leva pra vida inteira né. Então tem esses dois lados, 
assim (E2, 2020).

E a escola não me deu uma base só de matéria, português, inglês, ma-
temática, me deu uma base muito de como lidar com o outro, como ser 
humano, como tudo. Tanto na parte positiva, quanto na parte negativa 
[...]. Tanto aprender a ser uma pessoa que sabe lidar com os outros, 
como também a defender os seus direitos quando tu acha que não é bem 
assim que funciona o negócio. Então a escola me fez crescer muito como 
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um ser humano e eu vejo que tudo que veio depois, a faculdade, tudo, foi 
só uma continuação (E3, 2020).

Todos os ensinamentos, tanto de conteúdo, de matéria, como a parte de 
eles ensinarem como o aluno deve se portar, futuramente assim, tudo 
isso eu trago comigo até hoje (E9, 2021). 

“Me ensinou a ter respeito pelas pessoas. Reconhecer quando uma pes-

soa precisa de ajuda e tu quer ajudar” (E10, 2021), é como um egresso também 

aponta. Assim, complementa-se a perspectiva de que um dos efeitos do espaço 

escolar na trajetória de vida dos jovens entrevistados diz respeito aos ensina-

mentos oportunizados pela experiência de “[...] estar junto das pessoas” (E1, 

2020). E vale destacar que tal modo de acolher e ser acolhido acontece nesse 

espaço extrafamiliar, em que os jovens vão se experimentando para além do es-

paço privado do lar, em que o contato com o espaço público escolar (ainda que 

limitado pelo ambiente da escola) proporciona encontros e descobertas. A escola 

como uma cápsula temporal (LARROSA, 2018), como um lugar que não vai ao 

encontro apenas daquilo que é da família (e assim, mais conhecido e do terreno 

do privado) (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014) e que faz “crescer muito como ser 

humano”, como ressalta E3 (2020). 

Uma experiência de construção de diálogos, encontros e trocas com outros 

jovens, com outras pessoas. Uma possibilidade de contato com novas perspec-

tivas de vida e de mundo, que apresentam múltiplas maneiras de vivenciar as 

juventudes em seu caráter dinâmico e plural (DAYRELL, 2003). Tal é o sentido 

apresentado por E8 (2020), quando versa sobre a escola como um espaço de 

“[...] experiências de vida”, em que aprendeu muitas das coisas que atualmente 

perpassam sua trajetória. Em sua imagem, produzida em 2016, podemos visua-

lizar as mãos de seus colegas, criando um compartilhamento de experiências, 

bem como de expectativas em relação às possibilidades do futuro. A egressa 

segue analisando sua fotografia: “Acho que eu quis projetar ali um... tipo um mun-

do de coisas que vem depois do terceiro ano, né? Tipo, tudo que tu vai ter que 

passar, tudo que tu vai ter que viver e escolher, né? E que isso, às vezes, é até 

um pouco assustador [...]” (E8, 2020). 
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Imagem 2 - “Escolhas”

Fonte: Arquivo de pesquisa, 2016. 

 Se, a partir das contribuições de Arroyo (2014, p. 161), compreendermos 

que um dos mais relevantes direitos do ser humano é de ele próprio conhecer-se, 

“[...] se saber no mundo, na história, nas relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais”, percebemos a escola como um espaço propício para tanto. Como des-

taca um dos egressos nos fragmentos dispostos anteriormente, seu crescimento 

enquanto ser humano foi proveniente do espaço escolar, ao passo que aponta 

as vivências dos últimos cinco anos como uma continuação de tal constituição. 

Ainda, comenta que a instituição contribuiu para “[...] ser uma pessoa que sabe 

lidar com os outros, como também a defender os seus direitos [...]” (E3, 2020). 

Os encontros também podem ser oportunizados por atividades extraclas-

ses, como a participação em uma orquestra instrumental, por exemplo. Também 

ali há a possibilidade do desenvolvimento de inúmeras habilidades sociais, que 

segundo os egressos, contribuíram para a sua formação humana: 
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E com certeza, toda certeza, a orquestra foi algo que me fez ser muito 
mais comunicativa, embora eu não seja tanto. Mas, com certeza foi o que 
me ajudou muito na questão de conversar, de falar com pessoas diferen-
tes. Porque toda vez que a gente saia pra algum encontro de orquestras, 
a gente tinha que ficar na casa de alguém, de alguma família. Então eram 
pessoas totalmente desconhecidas, que eu não conhecia e que eu nunca 
tinha visto na vida e isso me fez conseguir me abrir. Me abrir não, mas 
saber conversar, conhecer as pessoas (E1, 2020). 

 Parece ser do encontro com o outro, enquanto experiência de formação 

humana, que os egressos nos falam. Sendo assim, é na disposição de um espa-

ço de confronto com a alteridade (SCHWERTNER, 2012) ‒ o qual se enlaça nas 

amizades e se desenvolve na diferença ‒ que encontramos uma das potências 

da escola, ainda presente na trajetória de vida dos jovens entrevistados, após 

cinco anos de saída da instituição. 

A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ENLACE

Então, assim, o que me marcou, principalmente, foi no momento em que 
a bolsista nos deu câmeras fotográficas, a todos nós, e que a gente po-
deria registrar algum momento da escola que nos marcasse. E eu fui até 
a biblioteca e tirei foto da biblioteca, que era um lugar em que eu passava 
muito tempo na escola, inclusive com a Dona I., não sei se ela trabalha lá 
ainda... Mas que passava lá com os meus amigos. Então era um lugar... 
Inclusive alguns lanches escondidos a gente comia lá e aproveitava para 
conversar sobre filmes, sobre jogos, sobre livros, enfim, sobre tudo que 
nós conversávamos. E no noturno, nessa época, eu trabalhava o dia todo 
e estudava à noite, eu tive essa oportunidade (E4, 2020).

 Como são construídos momentos de convivência na escola? Como são 

oportunizados encontros entre os jovens? Em que sentido a instituição escolar, 

permeada por seus próprios espaços, pode contribuir para a criação de enlaces 

entre jovens? 

 Percebe-se que tal fragmento, resultante do momento de fotoelicitação1, 

nos possibilita pensar em tais questionamentos, compreendendo a importância 

da biblioteca para a vida escolar do egresso entrevistado. A biblioteca enquan-

to espaço de estudo, de encontro e de pequenas transgressões potentes, que                   

1  Na imagem 2 podemos visualizar a fotografia produzida por E4 (2020); foi a partir de tal 
imagem que o entrevistado iniciou a discussão sobre a biblioteca. 
5

5
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impulsionavam diálogos sobre arte, cultura e vida. “[...] era um lugar…” (E4, 

2020), nos relata o egresso, emocionado com tal lembrança e nos provocando a 

imaginar as cenas, com o auxílio da imagem produzida pelo mesmo em 2015. 

Imagem 2 - “Os livros nos levam aos mais diversos lugares”

Fonte: Arquivo de pesquisa, 2015.

 Na escola há, por vezes, um estabelecimento de locais específicos para 

diferentes funções ‒ sala de aula: estudar; biblioteca: ler (em silêncio); pátio: 

descansar ‒, o que faz com que seus espaços possam se tornar um tanto frag-

mentados e institucionalizados. Para Leão e Carmo (2014), como efeito de tais 

separações, estão as poucas possibilidades para que as juventudes e suas mul-

tiplicidades sejam reconhecidas e incorporadas na instituição. Em consequên-

cia, isso faz com que exista uma carência de tempo para que os jovens possam 

conversar sobre temas que lhes interessam e que também compõem suas vidas 

de estudantes. Concomitante, percebe-se que atitudes como as pequenas trans-

gressões realizadas na biblioteca demonstram o quanto os estudantes procuram 
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apropriar-se dos espaços da escola, transformando-os em espaços sociais, de 

trocas. É também o que nos possibilita pensar Dayrell (2007), quando relata so-

bre essa incorporação da vida juvenil à escolar: 

[...] novos scripts sociais estão sendo criados e executados pelos jovens 
alunos, em meio ao conjunto das interações que ocorrem na escola. Em 
meio à aparente desordem, eles podem estar anunciando uma nova or-
dem que a instituição escolar ainda insiste em negar (DAYRELL, 2007, 
p. 1121).

 Talvez seja nesse conjunto de interações ‒ pela construção de espaços de 

enlace ‒ que a escola também pode aparecer como uma “comunidade única”, 

conforme versam Masschelein e Simons (2015). A escola como uma comunidade 

de pessoas distintas que, ao confrontarem-se com o que é fornecido, experimen-

tam “[...] o que significa compartilhar alguma coisa e ativar sua capacidade de 

renovar o mundo” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2015, p. 85). 

Dessa forma, propõe-se pensar a escola tanto como uma “cápsula tempo-

ral” (LARROSA, 2018), como exposto na seção anterior, quanto como um lugar 

propício para aquilo que é público, para experimentação de bens comuns que es-

tão “[...] abertos e disponíveis para novos usos e novos significados no estudo e 

na prática” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2015, p. 85). Na perspectiva dos autores, 

o elemento democrático e político da educação encontra-se em tal abertura: que 

os estudantes possam experienciar um mundo outro, um mundo que é compar-

tilhado. 

Além do espaço da biblioteca, outros lugares e momentos foram apresenta-

dos pelos egressos, como as gincanas escolares. Segundo E11 (2021), por mais 

que as mesmas possam aparentar ser algo “[...] infantil, uma coisa que é né, sei 

lá, não real, tu aprende muito também. Trabalhar em equipe, tu aprende tipo, 

liderança, tu aprende a compartilhar com os outros. Enfim, relacionamentos”. 

Novamente, percebemos o relevante significado dos compartilhamentos oportu-

nizados pelos espaços e tempos da escola, com os mais diferentes personagens 

que compõem esse universo. 
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CONCLUSÃO

O presente capítulo teve como objetivo apresentar resultados parciais de 

uma investigação em curso, que busca analisar o olhar de jovens egressos da 

Educação Básica acerca dos efeitos da escola em sua trajetória de vida. Chama 

atenção, nessa análise, a força das amizades que se iniciam na escola e seguem 

com os jovens egressos em seu universo além do institucional; a ênfase que eles 

imprimem nos aspectos da formação humana pautados pela escola e a elabo-

ração de lugares de sociabilidade que tal espaço possibilita, no encontro entre 

estudantes.

Ressaltamos que tais resultados fortalecem uma das funções da escola, a 

socialização, que marca as trocas entre estudantes, professores e demais funcio-

nários da escola. E então nos perguntamos: como pensar sobre o enlace a partir 

da pandemia da COVID-19, que fechou escolas em março de 2020 no Brasil e 

impossibilitou os encontros em seu interior? Como seria escutar egressos acerca 

das funções de socialização da escola a partir da pandemia? Quais as repercus-

sões dessa impossibilidade de elaborar espaços de trocas na instituição escolar, 

na biblioteca, nas atividades extraclasses, nos intervalos? São perguntas que 

permanecem em aberto e que nos convocam a seguir pesquisando.
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“A educação do campo do povo agricultor 

precisa de uma enxada, de um lápis e de um trator

precisa do educador pra trocar conhecimento

o maior ensinamento é a vida e o seu valor”.

(Gilvan Santos, músico popular da reforma agrária, 2006).

INTRODUÇÃO 

O movimento da Educação do/no Campo consiste numa relação entre os 

movimentos sociais e o Estado. Na atualidade, vem sendo discutido a necessida-

de de políticas públicas que garantam e promovam aos estudantes (agricultores, 

camponeses, indígenas, quilombolas e outros) uma educação de qualidade em 

seu próprio território/região. Conforme Argenton (2020) a escola é vista como um 

instrumento promovedor de garantias de direitos em seu exercício e possibilita 

ações de defesa aos estudantes e professores. Para os trabalhadores do campo, 

ou seja, aqueles que estão inseridos nesse contexto, o espaço escolar não se 

limita apenas numa função de educação formal, mas num espaço de inclusão 

social. Este espaço escolar permite o conhecimento/contato com o Estado, com 

as políticas públicas e, é um lugar de diversos acessos (cultural, musical, comida, 

mídia e outros) para essa comunidade estudantil.

Ao discutir sobre a Educação do/no Campo, buscamos refletir sobre os 

seus objetivos, suas perspectivas metodológicas e as pretensões políticas liga-

das ao processo de construção prático/teórico desta educação, juntamente com 

as necessidades e as questões do cotidiano vivido no campo. E aliado aos dis-

positivos da Constituição Federal, está deliberada na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), lei n.º 9.394/1996, nos artigos 23, 26 e 28, a parti-

cularidade do campo em seus aspectos sociais de forma geral.

No caput do artigo 28 da LDB, está a garantia do direito dos sujeitos/pes-

soas do campo a um ensino de qualidade, adequado à sua diversidade cultural. 

Neste aspecto, há uma necessidade de inserir novas técnicas pedagógicas di-
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ferenciadas, ou seja, adaptações metodológicas e curriculares que contemplem 

essas especificidades.

Assim, há determinação nas diretrizes que estabelecem também as obri-

gações/obrigatoriedade do poder público em oferecer a educação infantil (séries 

iniciais) na própria comunidade rural. Segundo o Grupo de Trabalho Interinstitu-

cional (GTI) (2014) ressalta que a oferta da educação infantil para as crianças/

bebês que vivem em áreas rurais, é garantida com amparo na legislação, ficando 

sobre os cuidados/responsabilidade dos municípios, com auxílio da União, do 

Distrito Federal e dos Estados.

Outro aspecto que se destaca é a formação/capacitação de professor para 

a Educação do/no Campo em conformidade com a realidade da sala de aula, da 

quantidade de alunos, das disciplinas e séries diferentes encontradas nestes es-

paços. Arroyo (2007, p. 158) destaca que, historicamente, não houve uma preo-

cupação que focasse a educação do campo1, pois os programas de formação 

de professores são estruturados “dentro do modelo de escolarização formal e 

urbana”, objetivando a garantia da reprodução das relações sociais de produção. 

Isto é, há uma valorização dos modelos que vem de fora, sobretudo os urbanos, 

como se eles fossem os únicos que podem ser aderidos.

Conforme a Política Nacional de Formação de Professores do Magistério 

da Educação Básica (BRASIL, 2010) no parágrafo único do artigo 5º, ressalta 

que a formação desses professores (campo) deverá ocorrer de forma concomi-

tante a sua atuação profissional. Assim, auxiliando os alunos/discentes para uma 

melhor capacitação/formação para o atendimento deste público inserido/habita-

do no campo.

1  De acordo com Caldart (2008, p. 71) “a Educação do Campo nasceu como mobiliza-
ção/pressão de movimentos sociais por uma política educacional para comunidades campo-
nesas: nasceu da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas 
nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comu-
nidades camponesas para não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas 
comunidades, seu território, sua identidade”.



168

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

Deste modo, há um conjunto de disposições legais e de direitos à educa-

ção conquistada pelos povos do campo, com a sua luta coletiva do campesinato 

e prevalecendo seus direitos positivos no que diz respeito à legislação. Além das 

normatizações específicas, interligadas aos dispositivos da Constituição Federal 

(CF) de 1988. No artigo 6º da CF, em que estabelece em vários aspectos direitos 

sociais a educação, bem como a saúde, a moradia e outros, ou seja, na forma 

desta Constituição. 

E juntamente com o Movimento da Educação do Campo acumulou-se um 

contíguo importante de dispositivos legais que legitima e reconhece o direito a 

Educação no Campo com conformidade a Diretrizes Operacionais para a Educa-

ção Básica das Escolas no Campo: Resolução CNE/CEB n.º 1/2002 e Resolução 

CNE/CBE nº 2/2008 (BRASIL, 2002; 2008). Parecer n.º 1/2006 que reconhece os 

Dias Letivos da Alternância, também homologado pela CEB (BRASIL, 2006); De-

creto n.º 7.352/2010, que dispõe sobre Política Nacional de Educação do Campo 

e sobre o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (Pronera) (BRA-

SIL, 2010a). Em destaque destes dispositivos está o Decreto nº 7.357/2010, que 

elevou a Educação no Campo a Política de Estado, por este conter artigos que 

compõe uma coluna estruturante de fins legais (BRASIL, 2010b). 

Por isso, a Educação no Campo é direito legal/constituído no amparo de 

leis/programas/constituição que rege nacionalmente a Educação de todos da-

queles (sujeitos) que estejam inseridos no âmbito educacional, seja ele no es-

paço urbano ou rural. Logo, a Educação no Campo advém de uma ação de con-

quistas/lutas protagonizadas pelos movimentos sociais do campo (camponesa) 

em que buscou construir e requerer uma prática educativa de direito legal na CF, 

objetivando o fortalecimento das questões dos processos escolares nas comuni-

dades, nos diferentes níveis educativos e nos movimentos do campo sem perder 

sua essência do campesinato.

No entanto, observa-se nas últimas décadas uma migração da juventude 

camponesa em direção aos centros urbanos, especialmente em relação às jo-

vens, fazendo com que a população do campo seja predominantemente mascu-
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lina e envelhecida. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017) 

apenas 2% (100.357) dos produtores que dirigem suas propriedades rurais são 

jovens de até 25 anos, e entre esses jovens, 70,2% (70.441) são do sexo mas-

culino. 

Nesse sentido, é importante compreender a dinâmica da educação do/no 

campo e a juventude que o habita; bem como analisar as características do jo-

vem camponês/rural no Brasil e os aspectos que influenciam sua permanência 

ou não no campo; verificar os desafios da realidade da educação do/no campo 

na atualidade; e investigar de que maneira a educação ambiental no campo con-

tribui com a permanência dos jovens no meio rural a partir da prática/manejo 

sustentável (agroecologia).

A temática proposta demandou um referencial teórico sobre a educação 

do/no campo no Brasil, como também em relação ao jovem camponês/rural e 

como a agroecologia tem contribuído com a sua permanência no campo. Assim, 

realizamos uma revisão bibliográfica com foco em subsidiar as reflexões a res-

peito da realidade da educação no/do campo, sobretudo a dos jovens.

O JOVEM CAMPONÊS/RURAL NO BRASIL: FICAR OU SAIR?

A decisão dos jovens em permanecer ou não no campo, geralmente, está 

relacionada a fatores como políticas públicas atraentes, proximidade e atrativi-

dade dos centros urbanos, direcionamento acadêmico estudantil no desenvolvi-

mento das pequenas propriedades rurais, influências internas que dizem respeito 

à composição da família, tais como nível de riqueza, escolaridade, faixa etária e 

gênero, entre outros (ABRAMOVAY et al., 1998; SIMIONI, 2013; CASTRO, 2017).

Atualmente, a população que vive no campo está se tornando velha e mas-

culinizada, porque os jovens, sobretudo as jovens, não querem mais permanecer 

no campo (BASTIANI; STRASSER, 2012). Para Dalcin e Troian (2009) dentre os 

motivos que levam à migração campo-cidade, a desvalorização feminina desta-

ca-se quanto à decisão das mulheres de permanecer ou não no meio rural. As 
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Tabelas 1 e 2 apresentam dados sobre a quantidade de estabelecimentos agro-

pecuários dirigidos por homens e mulheres e a quantidade de pessoas ocupadas 

neles.

Tabela 1: Número de estabelecimentos agropecuários dirigidos pelo produtor de 
acordo com sexo e faixa etária no Brasil - 2017

Sexo Menores de 25 anos De 25 anos ou mais Total

Homens 70.441 4.040.009 4.110.450

Mulheres 29.916 916.159 946.075

Total 100.357 4.956.168 5.056.525

Fonte: Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017).

Tabela 2: Número de pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários de 
acordo com sexo e faixa etária no Brasil - 2017

Sexo Menores de 14 anos De 14 anos ou mais Total

Homens 323.863 10.402.243 10.726.106

Mulheres 256.189 4.122.830 4.379.019

Total 580.052 14.525.073 15.105.125

Fonte: Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017).

A desvalorização feminina está relacionada à divisão de tarefas, bem como 

pelo fato da sucessão da propriedade rural dar-se geralmente ao filho homem, 

como vemos na Tabela 1, 81,3% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros 

são dirigidos por homens. A mulher é responsável por cuidar da casa, das crian-

ças e preparar o alimento para a família. Isto é, ela é responsável pelo trabalho 

doméstico que não é remunerado e, geralmente visto como uma “ajuda” por não 

gerar renda.

Assim, a mulher fica subordinada ao pai e depois ao irmão, se ainda for 

solteira, independente dele ser mais novo ou mais velho que continuará adminis-
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trando a propriedade. Se casada, a subordinação continuará sob a dependência 

do marido (BASTIANI; STRASSER, 2012). A oferta de trabalho doméstico nas 

cidades é um dos motivos que faz com que as mulheres deixem o campo para se 

livrar da sujeição masculina, mesmo que continuem com os trabalhos domésti-

cos, pois passam a ter seu próprio dinheiro, a sua independência financeira.

A sucessão paterna na propriedade rural, geralmente está relacionada ao 

gênero, escolaridade e a renda das famílias. Apesar de ainda existir, esse tipo 

de sucessão está se tornando cada vez mais ultrapassada, pois se percebe uma 

diminuição no número de jovens que permanecem no campo. De acordo com 

Barcellos (2015) cerca de 1 milhão de jovens entre 15 e 29 anos entre 2000 e 

2010 deixaram o campo para viver na cidade. Em 2000, a população rural brasi-

leira era de 31.835.143, dos quais aproximadamente 9 milhões eram jovens entre 

15 e 29 anos, em 2010, dos 29.830.007 habitantes do campo, apenas cerca de 8 

milhões era composta por jovens.

Com os processos de urbanização das cidades, o modo de vida tem se 

tornado mais urbano que rural e levado as áreas rurais a configurações híbridas 

(SPOSITO, 2006). Os camponeses não atuam mais somente no campo e, bem 

como não atuam somente na cidade, assim, são influenciados pela densidade 

tecnológica e buscam a emancipação em contextos adversos, principalmente se 

tratando dos jovens.

Para Savian (2014) a decisão de sair ou ficar no campo varia conforme os 

propósitos de cada pessoa, mas é influenciada pelo contexto social em que ela 

está inserida. O jovem como ator social ocupa posição de destaque nos discur-

sos, porém não na prática, visto que as transformações na relação rural-urbano 

e o acesso à educação mais comumente urbana, por exemplo, são alguns dos 

motivos porque o trabalho no campo passou a ser uma opção e não mais uma 

necessidade entre os jovens (CASTRO, 2017).

Oliveira, Mendes e Vasconcelos (2021) identificaram três grandes catego-

rias que influenciam a permanência do jovem no meio rural: 1º) histórico familiar 

e com o campo, que evidencia os conflitos, sentimentos e relações entre pais e 
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filhos durante os anos de vida na propriedade rural; 2º) estímulos/obstáculos à 

permanência no campo, como a condição social e econômica da família e a atra-

tividade do meio urbano; e 3º) perspectivas/alternativas/possibilidades, em que a 

decisão de permanecer na propriedade rural, ou não, é afetada diretamente pelo 

processo sucessório e as diversas relações que são estabelecidas entre rural-ur-

bano.

É importante e necessário uma inovação política fundiária no Brasil, 
principalmente para que os milhares de jovens agricultores e agricultoras possam 
ter melhores oportunidades para realizar suas vocações e desejos profissionais 
(VANTROBA, 2009). Essa inovação pode vir da realização de uma reforma 
que contemple para os jovens: acesso a terra; crédito agrícola; infraestrutura; 
educação; capacitação e assistência técnica; lazer; etc.

A permanência dos jovens no campo está diretamente ligada à resistência 
ao modelo agroexportador brasileiro que, essencialmente, caracteriza-se pelo 
monocultivo e latifúndio e, cada vez mais, subordina a agricultura familiar a seus 
moldes. Trata-se de um modo de produção focado na exportação e no lucro, sem 
se preocupar com as implicações ambientais, sociais, culturais, econômicas e 
políticas, etc.

Buczenko e Rosa (2018) analisaram diversas pesquisas sobre a perma-
nência dos jovens no campo relacionando-a com a educação no/do campo. Os 
autores identificaram que a decisão dos jovens em ficar no campo se dá confor-
me os seguintes fatores: incentivo familiar; trabalho cooperativo, sobretudo em 
produções agroecológicas; e a garantia de uma porção de terra para o seu futuro. 
No entanto, o fator educação se mostra frágil nos relatos das pesquisas analisa-
das para justificar a permanência dos jovens no campo.

No Brasil, ainda é muito presente a educação rural com perspectiva volta-
da, pensada e organizada para o meio urbano, totalmente desarticulada com as 
realidades socioespaciais das crianças e jovens que vivem no campo. Embora, 
haja muitos avanços e lutas pela educação do campo, ainda há um vasto cami-
nho a ser percorrido para fortalecer a presença das escolas rurais, seus princí-

pios e ideais de transformação social.
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A EDUCAÇÃO NO CAMPO E A SUA REALIDADE

A educação é uma prática social, uma atividade específica dos seres hu-

manos, situando-os dentro da história. A educação por si só não muda o mundo, 

mas o mundo pode ser mudado pela sua ação na sociedade e nas relações de 

trabalho. A educação pode ser considerada como um processo para o desenvol-

vimento humano integral, geradora de transformações sociais. É fundamental e 

se constitui como uma base para a conquista da autonomia, da visão prospectiva 

e é fator de progresso político, econômico, social, cultural, dentre outros. Assim, 

ela integra o sentimento e a consciência de cidadania, possibilitando ao indivíduo 

analisar, compreender, apreender, intervir e ter uma visão crítica quanto à reali-

dade em que ele está inserido, com vistas ao bem estar pessoal e coletivo.

Nesse contexto, a educação é um dos caminhos para que o jovem per-

maneça no campo e a agricultura não envelheça, como está acontecendo atual-

mente. Em que pese às lutas e conquistas dos movimentos sociais em defesa 

da educação do campo, presenciamos ainda no cenário nacional brasileiro uma 

política de fechamento de escolas rurais. Isto evidencia o preconceito existente 

quanto à educação do/no campo e do próprio modo de vida camponês.

A educação do campo no Brasil se constitui como um fenômeno que revela 

a ausência de uma reforma agrária, tão prometida, às vezes ensaiada, mas que 

até agora não foi consumada no país. Além disso, também evidencia o protago-

nismo das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo e suas organizações, 

que lutam em defesa dos interesses sociais das comunidades camponesas. Para 

Caldart (2010, p. 107) a educação do campo é

[...] um movimento real de combate ao atual estado de coisas – movi-
mento prático, de objetivos ou fins práticos, de ferramentas práticas, que 
expressa e produz concepções teóricas, críticas a determinadas visões 
de educação; de política de educação, de projetos de campo e de país, 
mas que são interpretações da realidade construídas com vistas a orien-
tar ações/lutas concretas.
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Assim, a educação do campo emerge da práxis, pautada na luta campo-

nesa com vistas à formação das novas gerações para a continuidade da vida no 

campo. No que diz respeito aos princípios da educação do campo, de acordo com 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (1997) destacam-se:

● Educação para a transformação social, buscando uma nova social cujos 

pilares sejam a justiça social, a radicalidade democrática e os valores humanistas 

e socialistas; 

● Educação para o trabalho e a cooperação, no sentido de manter a luta 

pela reforma agrária e os desafios que coloca para implementação de novas re-

lações de produção no campo e na cidade; 

● Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana, ou seja, 

uma educação onilateral que se opõe à educação unilateral que se preocupa 

com um só lado ou dimensão da pessoa; 

● Educação com/para valores humanistas e socialistas, que venha a rom-

per com os valores dominantes da sociedade atual, centrada no lucro e no indi-

vidualismo desenfreado; 

● Educação como um processo permanente de formação e transformação 

humana, com base na crença no ser humano e na sua capacidade de transfor-

mação, condição básica para um processo de educação/formação.

Nesse sentido, pensar em educação do campo é pensar na coletividade, 

na valorização da diversidade cultural que marca a sociedade brasileira. A edu-

cação ambiental emerge dos movimentos sociais e imediatamente se contrapõe 

à lógica capitalista que coisifica tudo e todos. Também reivindica os direitos ina-

lienáveis de todo cidadão para quem é do campo, incluindo-se ainda o direito a 

terra, historicamente negado num país que privilegia o latifúndio e a exploração 

da mão de obra. 

Assim, a educação do campo é um dos pilares para a permanência dos 

jovens no meio rural, por sua capacidade de fortalecer a identidade camponesa 

desses jovens, contribuindo, também, com o fortalecimento da agricultura familiar 
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e, consequentemente se constitui como resistência ao latifúndio. A perspectiva 

agroecológica tem demonstrado uma enorme contribuição nesse sentido, como 

veremos a seguir.

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CAMPO PARA 
OS JOVENS (AGROECOLOGIA)

De acordo com Caporal (2009) o modelo representado pelos monocultivos, 

pautado em tecnologias da Revolução Verde, provocou uma crise socioambiental 

que afeta toda a sociedade. A problemática em torno do desenvolvimento susten-

tável ganha relevo ao mesmo passo em que a qualidade de vida da população 

do campo é reduzida e os recursos naturais são degradados, como consequên-

cia da agricultura moderna (ALTIERI, 2004). Assim, a agroecologia surgiu e vem 

sendo construída a partir de uma demanda social, visto que o modelo de produ-

ção vigente causa implicações socioambientais extremamente negativas.

A agroecologia busca “[...] orientar estratégias de desenvolvimento rural 

mais sustentável e de transição para estilos de agriculturas mais sustentáveis, 

como uma contribuição para a vida das atuais e das futuras gerações neste pla-

neta de recursos limitados” (CAPORAL, 2009, p. 2). Para Gliessman (2008) a 

agroecologia possui uma abordagem mais integradora e abrangente, sendo um 

espaço de conhecimento que promove a interligação entre várias disciplinas que 

devem contribuir com o desenho e manejo dos agroescossistemas sustentáveis.

Uma agricultura sustentável e produtiva não deve abandonar todas as prá-

ticas convencionais, mas sim promover uma integração de conhecimentos. Isto 

é, utilizar conhecimentos ecológicos modernos ao mesmo tempo em que resgata 

e valoriza os conhecimentos e saberes dos povos e comunidades tradicionais.

Um estudo realizado por Oliveira e Schneider (2009) buscou analisar se a 

agroecologia tem gerado impactos sobre a presença e ocupações dos jovens no 

campo e as possibilidades de sucessão hereditárias dessas unidades familiares. 

Os autores observaram que
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[...] a inserção na agroecologia, e a diversificação de atividades dela de-
correntes, têm gerado um retorno à centralidade do trabalho no que se 
refere à quantidade requerida, o que cria novas condições para a ma-
nutenção de mais pessoas vivendo e trabalhando nas propriedades, in-
clusive de jovens (novos empregos produtivos no meio rural) e, assim, 
novas oportunidades em termos de reprodução social (OLIVEIRA; SCH-
NEIDER, 2009, p. 21).

Conforme Oliveira e Schneider (2009) as famílias ecologistas possuíam 

mais pessoas trabalhando e residindo nas unidades produtivas e que, em relação 

aos jovens que ainda vivem e trabalham no lote, o número é superior no grupo 

dos produtores ecologistas. Isto indica que as famílias ecologistas têm tido me-

lhores condições de empregar todos os membros da família, especialmente os 

jovens, criando meios para mantê-los nas unidades produtivas. 

Tanto a agroecologia quanto a educação do campo partem da concepção 

de valorização do conhecimento dos povos do campo como fundamento para 

uma ação transformadora e emancipadora dos sujeitos. Segundo Souza (2008) 

a educação do campo considera os conhecimentos da realidade camponesa e 

concebe o campo como lugar de trabalho, moradia, identidade, sociabilidade, 

lazer, enfim, como lugar da criação de novas possibilidades de reprodução social 

e de desenvolvimento sustentável.

A agroecologia e a educação do campo possuem a mesma base social de 

construção inicial: ambas são marcadas pela resistência dos agricultores fami-

liares camponeses e seu processo de reorganização mediante os movimentos 

sociais. Para Caporal e Petersen (2011) uma das características marcantes da 

agroecologia no Brasil é o vínculo com a defesa da agricultura familiar campone-

sa como base social de modelos sustentáveis de desenvolvimento rural. A edu-

cação do campo também se estabelece a partir dessa base social, questionando 

as práticas pedagógicas de uma “educação” que foi prescrita e imposta aos po-

vos do campo durante anos (CALDART, 2008).

A educação direcionada à população rural tem relação direta com a per-

manência dos jovens no campo, pois ao considerar a realidade do público que 

atende estará contribuindo com o fortalecimento da identidade do jovem enquan-
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to agricultor (BASTIANI; STRASSER, 2012). Ao tornar o campo mais atrativo 

aos jovens, a educação do campo com enfoque agroecológico contribuirá com 

a continuidade da agricultura familiar enquanto forma de resistência ao modo de 

produção capitalista e os seus ditames.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percebemos que a educação do/no campo possui princípios que conver-

sam com os princípios agroecológicos como a busca de um desenvolvimento 

social, economicamente justo e ecologicamente sustentável. A condição de pen-

sar o campo a partir da realidade do campo possibilita, entre outros aspectos, a 

manifestação da coletividade e a luta por políticas públicas que atendam aos in-

teresses dos povos do campo, ampliando também as condições de permanência 

dos jovens nesse contexto; seja pela atuação do cooperativismo, da agricultura 

familiar; seja pela perspectiva de posse da terra ou até mesmo da agroecologia.

 Assim, o movimento da educação do campo vem construindo as bases 

pedagógicas com enfoque agroecológico enfatizando a crítica ao modelo de pro-

dução convencional, a ruptura de paradigma em relação a esse modelo, a con-

cepção pedagógica que valorize os territórios e os conhecimentos dos povos do/

no campo, bem como uma formação que consiga dialogar com a realidade cam-

ponesa afim transformá-la em prol do bem coletivo.
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INTRODUÇÃO 

 Os movimentos das ocupações estudantis foram realizados a partir do final 

do ano de 2015 e em 2016, em diversos estados do Brasil, a exemplo de São 

Paulo (SP), Goiás (GO), Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR) e Rio de Janeiro 

(RJ). O objetivo principal da mobilização estudantil foi à contrariedade as pautas 

educativas dos governos estaduais de Geraldo Alckmin (SP), Marconi Perillo 

(GO), José Ivo Sartori (RS), Carlos Alberto Richa (PR) e Luiz Fernando Pezão 

(RJ).

 Outras ocupações de escolas e Instituições de Ensino Superior (IES) 

ocorreram durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. O motivo 

central foi à posição contrária a Medida Provisória (MP) 746/2016, posteriormente 

convertida em Lei nº 13.415/201, que previa a reestruturação/reforma do Ensino 

Médio (BRASIL, 2016a); assim como a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) 2411 (ou PEC 55), conhecida como “PEC do Teto”, que limita o aumento 

dos gastos públicos no país por 20 anos, afetando drasticamente o orçamento da 

educação, saúde e demais serviços públicos no país.

 Outra reivindicação foi contra a criação do Projeto de Lei (PL), denominado 

“Escola sem Partido”. Apresentado na câmara dos deputados em junho de 2016, o 

projeto buscava limitar a atuação docente no intuito de impedir que os professores 

expusessem e promovessem suas ideologias e preferências partidárias em sala 

de aula, ou mesmo incitassem os alunos a participarem de manifestações de 

ordem popular. 

 No entanto, é preciso reconhecer que toda opinião ou posição que alguém 

expressa, ocasionalmente, é alicerçada em fatores históricos, culturais e sociais, 

e que evidenciam os valores de um determinado grupo. Isto é, qualquer sujeito 

ao expor suas ideias e concepções, que são historicamente estruturadas e 

concebidas, indiscutivelmente estará pautado em uma determinada escolha, 

1  Mediante a sua aprovação, a PEC 241 foi transformada na Emenda Constitucional (EC) 
nº 95, de 15 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016b).
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situada no tempo e no espaço, e marcada por princípios individuais e coletivos. 

Portanto, a defesa por uma “escola sem partido” só transparece o movimento 

político que visa avançar e promover as perspectivas e ideologias de uma 

agenda conservadora de grupos que buscam implementar medidas retrógadas 

na educação brasileira, sobretudo a partir da negação do que é divergente aos 

seus princípios. 

 Os pesquisadores sobre o tema das ocupações distinguiram em duas                  

ondas esses atos que ocorreram em 2015 e 2016. Ambos tiveram como 

característica marcante a longa duração das ocupações, chegando há meses, 

diferente do que a cartilha “Como ocupar um colégio1” orienta. A primeira onda, 

conforme Groppo (2018), ocorreu entre dezembro de 2015 e junho de 2016, 

tendo o seu enfoque na oposição a políticas estaduais (conforme ressaltado 

anteriormente) e foi desenvolvida a partir da ação política de jovens estudantes 

do Ensino Médio.

 A segunda onda de ocupações estudantis, ocorrida entre outubro e 

dezembro de 2016, possuiu uma abrangência de caráter nacional, contou com o 

apoio de representantes de diferentes estados. No caso de Goiás, ao se aliarem 

a luta nacional contra a MP 746/2016 e a PEC 241, os manifestantes englobaram 

suas reivindicações estaduais a pauta. Nesse caso, houve também a retomada 

da luta contra a instalação das Organizações Sociais (OS) na administração da 

educação pública estadual.

 Nesse sentido, o objetivo deste artigo é de compreender como a participação 

política juvenil nas ações contestatórias referentes à segunda onda de ocupações 

secundaristas em Goiás foi abordada pela mídia nas páginas de jornais. Pois, 

verifica-se que durante o período em que as instituições de ensino foram 

ocupadas em Goiás por conta da luta contra a PEC 241/2016 e a MP 746/2016, 

veículos de informação trouxeram as ocupações como pauta de suas notícias. 

1  Essa cartilha foi desenvolvida por estudantes do Chile e da Argentina, dando orienta-
ções sobre como ocupar um colégio. A experiência vivenciada por esses estudantes desses 
dois países serviu de exemplo para as lutas empreendidas no Brasil (COMO OCUPAR UM 
COLÉGIO, 2015).
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Logo, selecionamos no período posterior as ocupações de escolas, reportagens 

publicadas nas páginas virtuais de alguns jornais, como: Jornal Estado de Goiás, 

Diário da Manhã, G1-GO e Jornal Opção.

 A temática abordada exigiu um referencial teórico que tratasse sobre 

educação e movimentos sociais, assim como a atuação dos jovens nesse processo 

e como eles contribuíram junto às reinvindicações das pautas apresentadas 

naquele período. Assim, realizamos uma revisão bibliográfica com foco em 

subsidiar as reflexões a respeito das ocupações estudantis, sobretudo no que 

diz respeito à posição política evidenciada pelos jovens na luta pela educação 

pública e de qualidade.

 Para isso, o artigo se estrutura inicialmente a partir de uma análise teórico-

conceitual sobre o conceito de juventude e a sua participação política frente às 

ocupações estudantis. Buscamos discutir também sobre os movimentos sociais 

e a educação. Por fim, nos pautamos em analisar seis matérias jornalísticas dos 

veículos de comunicação descritos anteriormente, a fim de verificar como as 

ocupações e as suas motivações políticas foram retratadas na mídia.

JUVENTUDE E EDUCAÇÃO: ENTRE TENSÕES E LUTAS                                
POLÍTICAS

A juventude é uma categoria ampla e complexa, cujos critérios que a                   

constituem são históricos e sociais, e que ao longo do tempo e do espaço é 

atravessada por diferentes transformações, que envolvem questões históricas e 

culturais (DAYRELL, 2003; CASSAB, 2011). Enquanto construção social a juven-

tude faz parte da estrutura da sociedade, e é uma das categorias essenciais para 

compreensão da mesma.

A construção social da juventude não acontece de forma universal, ela é 

concebida na sociedade no decorrer da história e de diferentes formas, especial-

mente em virtude dos jovens serem produtos das relações que eles estabelecem 

com os seus semelhantes e com o mundo, em um processo dialético de trocas 
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e interações. Na sociedade capitalista, por exemplo, ela “[...] é concebida como 

um período de vigilância, disciplinarização e socialização do indivíduo entre sua 

infância e idade adulta” (CASSAB, 2011, p. 156). Portanto, o jovem é constituído 

através do entrecruzamento do eu com o mundo, e do outro com o eu, o que 

ocorre por meio de mediações, relações que conformam suas experiências juve-

nis e de subjetivação. 

Nesse sentido, de acordo com Elias (1994, s./p.), “[...] o indivíduo sempre 

existe, no nível mais fundamental, na relação com os outros, e essa relação tem 

sua estrutura particular que é específica de sua sociedade”. O autor ainda acres-

centa, ao afirmar que assim “ele adquire sua marca individual a partir da história 

dessas relações, dessas dependências, e assim, num contexto mais amplo, da 

história de toda a rede humana em que cresce e vive” (ELIAS, 1994, s./p.). E es-

sas relações também se fundam e desenvolvem no âmbito da educação, que por 

sinal, é também uma esfera de sociabilidade, de interatividade entre os sujeitos, 

sobretudo os jovens.

Assim, buscamos analisar a juventude no contexto da educação, com-

preendida aqui como um processo amplo e que ocorre em variados espaços, 

sejam eles formais ou não. No que tange a prática educativa voltada aos movi-

mentos sociais, ela se difere daquela que ocorre em espaços formais no âmbito 

das instituições de educação, sobretudo por ser construída no decorrer da vida 

do indivíduo, por meio de suas experiências de luta (LUCENA; CARAMELO; SIL-

VA, 2019).

As transformações que ocorrem na sociedade capitalista agravam as de-

sigualdades e repercutem em lutas, manifestações, mobilizações, entre outras 

expressões de recusa ao que está sendo posto. Os movimentos sociais exercem 

um papel importante nesse cenário, em que a prática educativa que ocorre no 

interior destes movimentos, reflete no aprendizado dos direitos. Conforme Arroyo 

(2003), os movimentos sociais foram responsáveis por inserir setores populares 

da sociedade na escola pública. Os movimentos sociais lutam por uma escola 
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que em tese está garantida no campo do direito, assim como a saúde, a moradia, 

a terra, a segurança, a proteção da infância, a cidade.

Ainda sobre a influência dos movimentos sociais nas lutas pela educação, 

Arroyo (2003) esclarece que o papel exercido pelos movimentos sociais, 

têm sido educativos não tanto através da propagação de discursos e 
lições conscientizadoras, mas pelas formas como tem agregado e mobi-
lizado em torno das lutas pela sobrevivência, pela terra ou pela inserção 
na cidade. Revelam à teoria e ao fazer pedagógicos a centralidade que 
tem as lutas pela humanização das condições de vida nos processos de 
formação. Nos relembram quão determinantes são, no constituir-nos se-
res humanos, as condições de sobrevivência. A luta pela vida educa por 
ser o direito mais radical da condição humana. (ARROYO, 2003, p. 32).

O pensar e o fazer educativo, nos movimentos sociais revelam a neces-

sidade em colocar o foco da ação nos sujeitos sociais em formação, sujeitos 

em movimento, em ação coletiva (ARROYO, 2003). A experiência educativa que 

ocorre na participação em movimentos sociais, ao tratar de direitos sociais, pro-

picia o reconhecimento dos sujeitos, principalmente no que diz respeito aos seus 

direitos e deveres individuais e coletivos (LUCENA; CARAMELO; SILVA, 2019).

Para Arroyo (2003) os movimentos fundamentam um difícil diálogo entre   

os conhecimentos construídos no contexto social em relação às especificidades 

da vida humana. Assim, o autor adverte que a pluralidade de sujeitos sociais, 

bem como as suas ações que constituem e traçam a história, possuem maneiras 

distintas de conhecer as diferentes espacialidades, seja no campo ou na cidade, 

a história na qual atuam como protagonistas.

O movimento estudantil exerce um papel importante no processo de                     

educação/formação dos jovens que participam dele, não se limitam apenas ao 

sentido estrito do termo que se refere à educação formal, mas influência também 

na educação no sentindo amplo enquanto socialização dos jovens que estão 

sendo preparados para integrar a sociedade com responsabilidade social.

O destaque que o movimento estudantil recebe aqui pauta-se por concor-

darmos com Peixoto (2016), que compreende que dentre os movimentos sociais 
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que atuam no processo de formação individual dos estudantes, o movimento es-

tudantil é um espaço privilegiado e que atua na formação e ressocialização dos 

estudantes, enquanto processo inovador/diferenciador/reforçador da educação 

formal. Para Peixoto (2016, p. 173)

Um dos elementos presentes na ressocialização via movimento estudan-
til são os laços sociais, as relações sociais instituídas nesse processo. 
A participação no movimento estudantil cria novas relações. Possibilita, 
por exemplo, as de disputa eleitoral e política, na qual a oralidade ga-
nha importância, as afetivas e festivas, que é entre pessoas em situação 
semelhante - estudantes e, portanto, no qual há um processo de comu-
nicação que entra não apenas no cotidiano do movimento estudantil e 
das relações dos indivíduos mais próximos, já que também envolve as 
questões políticas e acadêmicas.

Dessa forma, a convivência social dos estudantes amplia o seu nível de en-

gajamento e participação política nas lutas coletivas. A experiência e os aprendi-

zados constituídos a partir do envolvimento com movimentos sociais educam os 

sujeitos em formação para além do currículo elaborado para atender as necessi-

dades do Estado a serviço do capitalismo que sãos ministrados em instituições 

formais de ensino. Esse aprendizado ocorre no decorrer da vida do indivíduo e 

atua no sentido de auxiliar na construção da consciência dos envolvidos enquan-

to sujeitos de direitos e deveres na sociedade.

A REPRESENTAÇÃO DAS OCUPAÇÕES ESTUDANTIS NA                  
MÍDIA

 Diante das lutas estudantis em Goiás, os veículos digitais de comunicação 

produziram algumas reportagens com base na temática. No quadro da ilustração 

01 descrevemos as reportagens selecionadas no período posterior as ocupações 

das escolas, as quais serão analisadas nesta seção, no intuito de compreender 

como esses movimentos formados e coordenados pelos jovens eram retratados 

na mídia.
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Ilustração 01: Quadro – Reportagens sobre as ocupações estudantis em Goiás 
(2016)

Títulos das 
reportagens

Veículos de 
comunicação

Data da publicação 
original

O dia a dia da ocupação 
no Instituto Federal 

de Goiás
Jornal Estado de Goiás 14 de novembro de 2016

Aulas da liberdade Diário da manhã 26 de outubro de 2016

Estudantes nas ruas contra 
reforma estudantil

Diário da manhã 19 de outubro de 2016

Estudantes protestam 
contra reforma do ensino 

médio e a PEC 241 em GO
G1-GO 18 de outubro de 2016

Enem pode ser adiado em 
mais escolas. Inep divulga 
nova lista na sexta-feira (4)

Jornal Opção 03 de novembro de 2016

Enem será adiado para 
240 mil candidatos por 
causa de ocupações 

de escolas

Jornal Opção 04 de novembro de 2016

Elaboração e organização dos dados: os autores (2021).

No decorrer do processo de seleção das reportagens foi possível identificar 

um problema comum e relacionado ao trabalho de pesquisa em material divul-

gado em plataformas digitais: a rápida exclusão ou remanejo. Ao procurar por 

palavras-chave nas páginas de pesquisa dos jornais, como “ocupações de esco-

las”, “ocupações secundaristas”, “estudantes ocupam escolas”, entre outros, foi 
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possível perceber que os links não direcionavam especificamente para algumas 

matérias que haviam sido citadas por outros jornais e/ou páginas do Facebook 

das ocupações. 

“O DIA A DIA DA OCUPAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DE 
GOIÁS”

Na reportagem intitulada “O dia a dia da ocupação no Instituto Federal                

de Goiás”, publicada pelo Jornal Estado de Goiás, Rosa (2016) relata que as 

ocupações de instituições públicas de ensino em Anápolis (GO), começaram no 

dia 11 de outubro (ver ilustração 02). O foco desta reportagem eram as institui-

ções de nível superior, por isso ele cita como exemplo os casos das ocupações 

do Instituto Federal de Goiás (IFG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

no Campus de Ciências Socioeconômicas e Humanas (CCSEH) (atual Unidade 

Universitária de Anápolis – Ciências Socioeconômicas e Humanas (UnUCSEH)). 

Ilustração 02: Fotografia – Jovens secundaristas em momento de diálogo durante 
a ocupação do Instituto Federal de Goiás, Anápolis (GO)

Fonte: Rosa (2016, s./p.). Disponível em: https://www.jornalestadodegoias.com.br/2016 /11/14/ 
o-dia-a-dia-da-ocupacao -no-instituto-federal-de-goias/. Acesso em: 26 abr. 2021. 
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De acordo com Pesavento (2006, p. 57) a fotografia conta “[...] como portas 

ou janelas de entrada para o passado, para além do seu valor de documento, 

que conferiria à imagem o conteúdo de prova”. Nesse contexto, a ilustração 02 

mostra a interação e diálogo dos jovens secundaristas no momento da ocupação, 

o que possibilita ampliar a visão acerca do movimento, verificando um momento 

de diálogo e organização do grupo. 

 A pauta reivindicava e de contrariedade a PEC 55 e o andamento da                    

votação sobre a mesma no Senado é abordado na reportagem, que traz aspec-

tos gerais sobre as ocupações no IFG, que naquele momento (14 de novem-

bro de 2016) já duravam mais de um mês. A votação pela ocupação também 

é abordada na matéria, além de destaques com informações sobre o curso de 

vinculação dos estudantes, que, majoritariamente eram acadêmicos de Química 

e Ciências Econômicas (ROSA, 2016). Além disso, o autor da matéria destaca a 

preocupação dos ocupas1 em relação aos alunos do Ensino Médio que fariam o 

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) naquele ano; a realização de aulões; 

criação de comissões específicas para organização do movimento e de espaços 

voltados para o desenvolvimento de atividades culturais.

A reportagem ainda destaca a fala da estudante Bárbara Abreu (15 anos 

na época), que participou da ocupação no IFG Anápolis, intercalando trechos do 

seu depoimento com a análise do autor (ROSA, 2016). A ocupa fala sobre a pos-

sibilidade de aprovação da PEC no Congresso, e sobre os desejos dos ocupas 

em chamar a atenção dos legisladores federais e da população para a gravidade 

da situação a partir das ocupações. Para Bárbara “essa persistência no movi-

mento está na contrariedade com o impacto da PEC na área da Educação, como 

também que participemos do debate da reforma do ensino médio” (ROSA, 2016, 

s./p.).

O professor de História, André Conrado, do IFG Anápolis, apoiador                      

das ocupações também foi entrevistado. O docente falou sobre o movimento 

1 Durante as ocupações, os estudantes envolvidos nas ações contestatórias passaram a 
se autodenominarem como “ocupas”, o que esclarece a adesão e uso desse termo no decorrer 
do texto.
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estudantil, de acordo com ele: “A ideia que temos do movimento estudantil era 

daqueles jovens que iam às ruas, agora eles querem de forma espontânea per-

manecer na escola e discuti-la” (ROSA, 2016, s./p.). Portanto, verifica-se uma 

abertura do jornal e do jornalista em dialogar e ouvir os ocupas, bem como os 

seus apoiadores, estabelecendo uma informação mais ampla e que evidencia a 

participação ativa e os posicionamentos de alguns membros da ocupação. 

“AULAS DA LIBERDADE” E “ESTUDANTES NAS RUAS                             
CONTRA REFORMA ESTUDANTIL”: AS OCUPAÇÕES SOB A 
ÓTICA DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ

No dia 26 de outubro de 2016 foi publicada uma matéria no jornal Diário da 

Manhã, na coluna Cotidiano, com o título “Aulas da liberdade”. A matéria aborda 

brevemente as ocupações de escolas, e apresenta o movimento como contrário 

ao governo “interventor” de Michel Temer (presidente da república em exercício 

em 2016) ao afirmar que o mesmo “enfrenta” uma revolta estudantil. O que evi-

dencia ao leitor que as ações contestatórias a PEC 241/2016 e a MP 746 eram 

um ataque ao governo Temer, que estava realizando o papel de mediador políti-

co, ao mesmo tempo em que realizava ações necessárias no cenário nacional, 

enquanto estudantes revoltados se colocavam como opositores a tais ações.

O caráter educativo e reivindicativo das ocupações de escolas, infelizmen-

te, não é abordado na matéria do Diário da Manhã, que também traz um balanço 

sobre as instituições ocupadas. O texto publicado não é assinado por nenhum 

jornalista ou colaborador do jornal, não traz nenhuma entrevista contundente com 

alunos ou professores, mas destaca trechos de uma entrevista realizada pelo G1 

Goiás com um suposto aluno não identificado. Deste modo, percebe-se que a 

reportagem não cita dados para corroborar com o texto divulgado, os quais servi-

riam para conferir a veracidade dos fatos apresentados, dando um embasamento 

mais consistente diante das ideias desenvolvidas.

Durante as ocupações foi comum que os ocupas pedissem doações de 

alimentos e produtos de limpeza para continuarem nos prédios das instituições 
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por eles ocupadas, o que também possibilitava que mais pessoas estivessem 

engajadas nas manifestações, apoiando as reinvindicações a partir dessas con-

tribuições. Contudo, ao citar a necessidade dos ocupas receberem doações a 

matéria opta em afirmar que os manifestantes estavam buscando meios para 

continuarem “acampados”, utilizando termos pejorativos para se referir às ocu-

pações como meio de dissuadir o leitor do caráter reivindicativo e protestatório 

das ações. 

A matéria em questão ainda enfatiza os “prejuízos” relacionados à realiza-

ção do Enem, caso as escolas não sejam desocupadas até dia 31 (de outubro), 

enfatizando o valor defendido pela Advocacia Geral da União a ser cobrado dos 

manifestantes pelo custo da aplicação das provas. Outro “prejuízo” que as ocu-

pações estariam causando, de acordo com a reportagem, é relacionado à rea-

lização das eleições municipais no país, pois as escolas eram adequadas para 

serem colégios eleitorais nos dias de votação. Ou seja, os estudantes não devem 

lutar por uma educação de qualidade, mas devem prestar o Enem, ou pelo me-

nos não atrapalhar quem assim desejasse, mesmo que as Instituições de Ensino 

Superior que eles ingressem através do exame estejam/sejam sucateadas por 

parte das medidas condenadas no movimento das ocupações.

Além disso, os estudantes “revoltosos” e em situação de “acampamento”, 

não possuem nenhum espaço para expor os seus posicionamentos na matéria, 

mas caso tenham 16 anos e título de eleitor em mãos, podem desocupar as esco-

las e ir exercer a cidadania através da escolha de seus representantes políticos 

junto ao restante da comunidade. Outro ponto que deve ser destacado é de que 

a matéria não aborda, especificamente, os prejuízos para os rumos da educação, 

não dá voz aos ocupas, nem os reconhece enquanto manifestantes politicamente 

capazes; mas em contrapartida traz, assim como em outras matérias, o anda-

mento da votação da PEC no senado e diferentes opiniões de economistas sobre 

os acontecimentos.

Na outra matéria sobre o movimento de ocupação de escolas, também 

publicada pelo jornal Diário da Manhã, intitulada “Estudantes nas ruas contra 
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reforma estudantil”, a reportagem de Silva (2016) afirma que uma das principais 

mudanças propostas pela MP 746/2016 no currículo é sobre o direito do estudan-

te escolher qual caminho seguir dentro da escola, e que ele não seria obrigado a 

estudar os mesmos currículos.

A escolha das palavras “direito” e “escolha”, coloca em evidência o caráter 

contrário às ocupações, que traz de maneira implícita na reportagem que se os 

estudantes lutam contra um direto de escolha, eles não estão apenas abrindo 

mão do seu direito como também estão ferindo o direito de escolha de alguém. 

Além disso, ainda é destacado que o estudante não seria obrigado a estudar a 

mesma coisa que os outros, ou seja, expõe uma mensagem de que os ocupas 

estão querendo forçar os estudantes brasileiros a continuarem cursando maté-

rias como sociologia e filosofia, que segundo a reportagem deixariam “de ter a 

atual importância quando são oferecidas para todos” (SILVA, 2016, s./p.).

O título da segunda seção da reportagem é “Fogo”, fala sobre uma mani-

festação dos estudantes onde houve a queima de pneus, no entanto, a reporta-

gem não traz dados sobre onde tal manifestação ocorreu, com quantos manifes-

tantes contou; cita apenas que os manifestantes questionavam o então Governo 

do Estado de Goiás sobre a implantação das Organizações Sociais na educação. 

A reportagem também traz a breve fala de uma estudante de direito chama-

da Juliana Aguiar, onde ela afirma que “querem vender tudo, criar um ninho de 

corrupção agora que estão vendo suas tramas caírem. Estão vendendo a Celg. 

Amanhã será a Saneago. E hoje são as nossas escolas” (SILVA, 2016, s./p.).

O assunto das OSs também é abordado pelos manifestantes pelo que o go-

verno de Goiás havia anunciado um dia antes das manifestações, alegando que 

realizaria o repasse de 23 escolas estaduais para a iniciativa privada por meio 

da gestão de OSs, e que Grupo Transparência e Resgate Social (GTR) receberia 

cerca de 1 milhão de reais por mês para gerir as instituições de educação.
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ESTUDANTES PROTESTAM CONTRA REFORMA DO ENSINO 
MÉDIO E A PEC 241 EM GO

A reportagem do G1 GO, publicada na noite do dia 18 de outubro de 2016, 

foi sucinta e relatou de forma breve que “Estudantes protestam contra reforma 

do ensino médio e a PEC 241 em GO”. Foi descrito o trajeto realizado pelos 

manifestantes, partindo da Praça Universitária e seguindo em direção a BR-153, 

na altura do viaduto da Avenida Anhanguera, retornando para a praça de origem 

onde o ato foi encerrado. Foi mencionado que houve o policiamento do ato por 

parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM), além de relatar 

que o IFG em Anápolis havia sido ocupado pelos estudantes contra a PEC 241 

e a MP 746. 

O ENEM E AS OCUPAÇÕES EM 2016: UMA LEITURA DAS                       
REPORTAGENS PUBLICADAS NO JORNAL OPÇÃO

O Jornal Opção publicou no dia 03 de novembro uma matéria cujo título foi 

“Enem pode ser adiado em mais escolas. Inep divulga nova data na sexta-fei-

ra (4)”. Como o título diz, a matéria tem como foco a questão do adiamento do 

Enem, ainda destaca o número de 304 escolas que tiveram o exame cancelado 

e enfatiza que em Goiás isso ocorreu em sete escolas, e que 4.113 estudantes 

goianos serão afetados pelo adiamento (DAMASCENO, 2016).

A matéria também destaca o pedido dos estudantes que estavam partici-

pando das ocupações para que houvesse a transferência de local, não o adia-

mento, assim como ocorreu com o segundo turno das eleições municipais pe-

los Tribunais Regionais Eleitorais. A resposta aos pedidos de deslocamento das 

provas foi dada pela então presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Maria Inês Fini, em uma coletiva de 

imprensa, onde ela disse que: “Foi muito volátil esse movimento. Ora [os locais] 

estavam ocupados, ora desocupados, mudou muito. Não há possibilidade de 

alocarmos o novo local de prova” (DAMASCENO, 2016, s./p.).
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Além disso, a reportagem também traz uma nota com informações da Agên-

cia Brasil em que o Inep havia afirmado que mesmo que as escolas fossem deso-

cupadas até o dia 04/11, um dia antes do Enem, as provas não seriam aplicadas 

nesses locais, pois o prazo estabelecido para a desocupação era até 31/10. E 

reforça, que se caso mais locais fossem ocupados, a aplicação de provas neles 

também seria adiada para os dias 03 e 04 de dezembro (DAMASCENO, 2016).

No dia seguinte, 04 de novembro de 2016, foi publicada na coluna “Educa-

ção” do Jornal Opção outra reportagem, assinada por Larissa Quixabeira, com o 

título “Enem será adiado para 240 mil candidatos por causa de ocupações das 

escolas”.  Como o título elucida, a reportagem fala sobre o adiamento do Enem e 

culpa as ocupações por isso, traz o número de 364 locais onde as provas foram 

adiadas e de 240.304 candidatos que prestaram o exame em outra data (QUI-

XABEIRA, 2016).

A autora da matéria ainda destaca que houve uma primeira lista realizada 

pelo Inep, mas que após isso, mais escolas foram ocupadas. A matéria trata 

brevemente que as ocupações, em diversos estados do Brasil, estão sendo reali-

zadas por estudantes do Ensino Médio, Superior e Educação Profissional, como 

forma de pressionar o governo por meio de ocupações de escolas; não apresenta 

nenhuma entrevista com os ocupas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil no qual 

as ocupações estudantis estão atreladas, assumiram um papel fundamental no 

processo de lutas pelos direitos da educação básica, se opondo e expondo em 

detrimento de medidas e projetos construídos para o avanço de ofensivas de 

uma agenda conservadora e marcada por retrocessos. Trata-se da expressão 

política juvenil de sujeitos jovens, tanto da Educação Básica, Ensino Técnico ou 

Superior, em prol de bens comuns, para a manutenção e ampliação do sistema 

educacional brasileiro, não de sua dissolução.
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 Os movimentos sociais atuam e possuem um caráter formativo, desde a              

sua concepção. São grupos que se reúnem e buscam, de maneira ordenada, 

promoverem medidas que deem visibilidade a causas sociais e de impacto abran-

gente; muitas vezes desconhecidas pela sociedade em geral. São jovens, que 

em sua maioria, passam a atuar na linha de frente desses movimentos, demons-

trando o seu ativismo, suas ideologias e capacidade de dialogar com diferentes 

frentes de poder, buscando estabelecer medidas que primem pelo bem coletivo. 

Portanto, são ações que preparam esses sujeitos, não só para uma atuação co-

letiva, mas também individual, por desenvolver e aguçar o senso crítico, de per-

tencimento, a responsabilidade e a capacidade de se expressar e ouvir o outro; 

fatores fundamentais para a formação pessoal e que infunde no coletivo.

 Ademais, é preciso destacar o papel que a mídia exerce, de maneira                   
específica, as matérias jornalísticas, elemento central de análise da presente 
discussão. As ocupações estudantis foram divulgadas de maneiras distintas, a 
depender do jornal e de suas perspectivas, assim como a dos próprios jornalis-
tas, Ora foram de fato divulgadas e retratadas em sua dimensão plural, como um 
movimento estruturado, com objetivos e fins específicos; ora foram descaracteri-
zadas, primando por uma defesa de forças governamentais, seja a nível estadual 
ou federal, e colocando os ocupas como figuras disruptivas da sociedade, que 
atuam na contramão a partir de atitudes “revoltosas”, implantando “acampamen-

tos” e provocando “prejuízos”.

 Os ocupas, no limiar dos movimentos sociais, assumiram uma posição              

de enfrentamento ao conservadorismo dominante das instituições estaduais e 

federais, desenvolveram autonomia e se beneficiaram da vivência de espaços 

formais e não formais de aprendizagem, isso tudo em um contexto de mudanças 

nacionais, seja na política ou nos paradigmas da sociedade brasileira. Os jovens 

e o movimento estudantil, em geral, demonstraram a sua capacidade de lutar por 

aquilo que acreditam e que infunde em estâncias maiores, impactando todo o 

meio social. As ocupações estudantis a nível nacional e estadual foram importan-

tes, por questionarem as estruturas dominantes do poder e lutaram pelos direitos 

sociais. 
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INTRODUÇÃO 

Os festejos da Folia de Reis carregam o estigma de serem considerados 

anacrônicos e voltados apenas aos mais velhos. Nada mais longe da verdade. 

A juventude marca forte presença nestes eventos, sendo algumas vezes seus 

protagonistas e força motriz. 

A Folia de Santos Reis é um festejo religioso, popular e tradicional que 

remonta a passagem bíblica dos três Reis Magos em visita ao nascimento 

do menino Jesus. Costuma ocorrer entre 24 de dezembro a 6 de janeiro. Na 

atualidade, tal festejo acontece em várias regiões interioranas do estado de Goiás. 

Uma de suas particularidades está na participação do jovem, na introdução de 

novos instrumentos eletrônicos e nas canções executadas após as ritualidades 

religiosas que variam em cada festejo. Esses momentos são tidos como o 

descanso após o almoço e o último dia da festa, que costuma abranger uma 

quantidade significativa de pessoas. A presença desse público na festividade 

religiosa é de suma importância, pois são eles que darão continuidade, com o 

passar dos anos, a realização da Folia de Santos Reis. 

Uma das marcas da Folia de Reis é de ser passada de geração para 

geração. Os jovens buscam de alguma forma integrarem-se nesse espaço, seja 

para tocar, cantar ou se divertir na parte profana das atividades. Andrade (2008) 

pesquisou acerca da identidade religiosa dos jovens, retratando experiências 

vivenciadas no contexto religioso e social da festa, afirmando que: 

Os jovens trazem em sua história de vida, a experiência religiosa que 
os seus pais favoreceram desde criança. Essas experiências foram 
marcadas pela dimensão sentimental, vivida por momentos fortes 
como enfermidades, mortes, solidão, amizades, namoro... Algumas são 
experiências místicas que estão ligadas ao tipo de personalidade dos 
jovens, dentro do contexto sócio-político e cultural de cada grupo social. 
A experiencia que o indivíduo traz na sua história é formada a partir 
da interpretação de várias vivências, são múltiplos conhecimentos que 
constituem a experiencia de vida de cada um (BERGER; LUCKMANN, 
2004, p. 16 apud ANDRADE, 2008, p. 41).
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Essas experiências são construídas desde a infância, sendo o grupo familiar 

o principal incentivador desses jovens, levando-os a atuar no cenário religioso da 

comunidade em que estão inseridos. No caso especifico da Folia de Santos Reis, 

normalmente os pais procuram levar os filhos desde pequenos e isso desperta 

sentimentos que são levados para o futuro. E faz com que os jovens participem de 

forma assídua do festejo, tanto nos momentos ritualísticos em que há a cantoria, 

a benção das casas durante o giro e o agradecimento dos altares, como também 

naqueles instantes de diversão que acontecem após a parte religiosa que são 

embalados por músicas sertanejas, danças, conversas, venda de alimentos entre 

outros. 

É importante destacar que: 

Pertencer a determinada faixa etária – e a juventude de modo particular 
– representa para cada indivíduo uma condição provisória. Mais 
apropriadamente, os indivíduos não pertencem a grupos etários, eles os 
atravessam. É justamente o caráter essencial de liminaridade, típica da 
juventude, conjugada com a maior ou menor brevidade da passagem 
pela condição de jovem, que caracteriza em última análise (porém, de 
maneira diversa nas diferentes sociedades) a juventude, determinando 
tantos as atitudes sociais, a atitude dos “outros” no seu confronto, quanto 
a visão que os jovens têm de si mesmos (LEVI; SCHMITT, 1996, p. 9, 
grifo do autor). 

Portanto, após esses anos de introdução, os jovens tendem a assumir cada 

vez mais responsabilidades dentro do espaço hierárquico da festa, muitas vezes 

substituindo os pais, iniciando um novo ciclo. 

 Groppo (2000) ao analisar os grupos juvenis, destaca o “lazer” sendo a 

prática comum entre os jovens. Conforme o autor, o “lazer tornou-se um espaço e 

um tempo cada vez mais reconhecido pela sociedade e cada vez mais importante 

para os hábitos contemporâneos de consumo” (GROPPO, 2000, p. 52). Tal prática 

também pode ser evidenciada no festejo religioso, uma vez que esse público 

aproveita a festa para reunir-se com os amigos, consumir alimentos, bebidas 

alcoólicas e eventualmente drogas, além paquerar e dançar, aproveitando a 

sociabilidade gerada pelo rito para realizar atividades sociais de caráter secular. 
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É comum que os participantes que tocam algum instrumento, nesses 

instantes, busquem executar músicas sertanejas que fazem sucesso na voz 

de duplas conhecidas nesse meio. Digno de nota que não descartam a música 

sertaneja raiz. Dessa forma, a prática da Folia de Santos Reis engloba variadas 

características e a atuação dos jovens nesse espaço é significativa, já que a 

tradição de comemorar esse festejo permanecerá viva na memória e tende a ser 

continuada por esse público. 

A proposta central deste trabalho é realçar de que forma os jovens foliões 

contribuem com a realização da Folia de Santos Reis, analisando de modo 

destacado qual tipo de músicas são tocadas nos momentos de descanso. Na 

primeira seção será demonstrado o contexto histórico das músicas tocadas pelos 

jovens foliões. Logo em seguida, analisaremos as principais canções executadas 

durante a Folia de Santos Reis examinada em nosso trabalho de campo. A 

delimitação temporal remonta ao final do ano de 2017 e início de 2018, na cidade 

de Anápolis, interior do estado de Goiás. 

O artigo contou com a revisão bibliográfica, a partir da leitura de livros, 

teses, dissertações e artigos. A análise recorreu à temática da festa de cunho 

religioso popular e procurou destacar o papel dos jovens no cenário religioso e 

secular de tais eventos. Nessa perspectiva, foram avaliados aspectos como a 

manutenção da tradição, o espaço do sagrado e do profano que fortalece a rela-

ção entre os partícipes. 

No que diz respeito a festividade religiosa, entre os autores consultados 

destacou-se Brandão (2004), que realizou um estudo minucioso acerca da Folia 

de Santos Reis goiana, os rituais que permeiam tal festividade, sejam eles sa-

grados ou profanos. Outra referência é D’Abadia (2014), que discorreu sobre as 

festas dedicadas aos santos padroeiros, analisando aspectos como o catolicismo 

popular, o momento de lazer, as ritualidades sagradas e a construção da identi-

dade religiosa. 

No que concerne a importância dos jovens no contexto religioso, os autores 

utilizados foram Duque (2007), que buscou retratar no distrito de Braga a relação 
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social e religiosa que o jovem adquiriu frente a organização da Igreja Católica. 

Assim como esse autor, Sofiati (2009) atribuiu destaque especial para as práticas 

religiosas da juventude carismática, fazendo observações no contexto históri-

co geral da renovação carismática e de que forma tal movimento proporcionou 

mudanças na vivência desses jovens. Já Andrade (2008) ressaltou a identidade 

religiosa juvenil, realizando entrevistas com um pequeno grupo de jovens do en-

sino médio na faixa etária entre 15 e 19 anos, abordando questões envolvendo o 

sagrado, a identidade e a religião.

 Em relação ao contexto das músicas sertanejas, optamos por usar a auto-

biografia atribuída a dupla de cantores sertanejos Fernando & Sorocaba (2017), 

considerando a grande penetração que eles possuem entre a população pesqui-

sada. A dupla ajudou a impulsionar o chamado “sertanejo universitário” como um 

dos estilos musicais mais consumido pelo público jovem no Brasil. Também são 

empresários, gerenciando outros artistas do ramo sertanejo. 

Angelo (2012) efetuou um estudo minucioso acerca das gerações que a 

música sertaneja percorreu até chegar à atualidade. Fez a seguinte reflexão: 

as músicas que foram compostas nas décadas de 1930 até 1960 não sofreram 

alterações em suas letras e por isso fazem parte da cultura de massa, sendo 

constantemente regravadas por vários artistas que modificam apenas o arranjo 

musical, mantendo a melodia, o ritmo e a harmonia da música. Os temas mais re-

correntes são apologias à vida no campo, histórias de amor trágicas e narrativas 

que exaltam a honestidade, valentia ou ombridade do homem do campo. 

Em se tratando das músicas atuais, os cantores e duplas sertanejas pro-

curam descrever em suas canções temas sobre o “cotidiano das pessoas”, “ba-

ladas”, “festas” e “pegação”. Com as inovações tecnológicas, as plataformas 

musicais contribuíram bastante para que essas músicas fossem consumidas e 

caíssem no gosto de parte da população. Alonso (2011) em seus estudos sobre 

a modernização da música sertaneja rural, traçou uma discussão acerca desse 

estilo e realçou a divisão entre a música sertaneja e a música caipira, a partir de 

alguns discursos que foram legitimadores nas décadas de 1960 até 1990. 
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A MODERNA MÚSICA SERTANEJA ENTRE OS JOVENS                              
FOLIÕES 

Identificamos que os jovens foliões que participam da Folia de Santos Reis 

em Anápolis são responsáveis por tocar instrumentos como caixa, pandeiro e 

sanfona. Quando reúnem-se com os demais foliões, nos intervalos do rito, cos-

tumam tocar músicas no estilo sertanejo universitário. Porém, aparentemente, 

isso não influencia no respeito que eles têm pela música sertaneja raiz, já que tal 

repertório faz parte da vivência dos familiares.

Sobre o parentesco, normalmente são filhos e netos dos antigos foliões. 

São jovens que nasceram no final do século XX e início do XXI, que cresceram 

escutando artistas de forte presença na indústria cultural, tais como: Michel Teló, 

Jads & Jadson, Fernando & Sorocaba, Bruno & Barreto, Matheus & Kauan e 

Luan Santana. O termo “sertanejo universitário”, atribuído à essa vertente da 

música sertaneja, foi cunhado a partir de 2005. Segundo Alonso (2011), tal ritmo 

passou por uma institucionalização social devido aos processos culturais com-

plexos proporcionados pela nova geração de artistas. Para ele, 

É preciso lembrar que a partir de 2005 esse processo se acelerou 
devido ao surgimento do chamado “sertanejo universitário”, fazendo com 
que os sertanejos da década de 90 ficassem datados e aos mesmos 
tempos fossem vistos como parte de uma tradição antiga para os jovens 
“universitários”. De qualquer forma, a própria noção de se chegar à 
universidade, já denota uma determinada institucionalização (ALONSO, 
2011, p. 379, grifo do autor).  

Portanto, o termo “sertanejo universitário” implica em uma pretensão de 

atualização da música realizada na década de 1990, ela mesmo já amplamente 

afastada da estética raiz. O cantor Sorocaba, em sua autobiografia, salienta que 

iniciou sua carreira ainda no período em que estava na universidade. Encontrou 

naquele local a oportunidade de tocar e cantar dentro da própria instituição e em 

barzinhos próximos. Esses pequenos shows amadores foram importantes em 

sua carreira musical. 
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Logo no início da faculdade, comecei a tocar em festas de amigos de 
curso. Eu tinha um kit de som bem simples, então chegava ao churrasco 
da agronomia, da zootecnia ou da veterinária, plugava meu violão e um 
microfone num amplificador e saía cantando. Eu não precisava de grana, 
já que a faculdade era pública e meu pai mandava dinheiro todo mês, 
mas esses churrascos rendiam uns duzentos, trezentos reais por apre-
sentação. Eu nunca tocava de graça. Reinvesti boa parte desse dinheiro 
na música, e acho que esse foi um dos segredos do meu futuro sucesso 
(FERNANDO & SOROCABA, p. 60). 

 Além do Fernando & Sorocaba, outras duplas iniciaram as suas carreiras 

em universidades, como foi o caso do João Bosco & Vinícius, João Neto & Fre-

derico, entre outros.  

A atual música sertaneja retrata questões do cotidiano, já que os artistas 

sertanejos têm por objetivo destacar em suas letras comportamentos vivenciados 

pela população que reside na “área urbana”. Como exemplo, o “relacionamento 

amoroso”, a “traição”, a “saudade”, a “balada”, a “diversão”, as formas de supe-

ração que encontram ao terminar um relacionamento amoroso. Tudo da maneira 

mais simples possível, privilegiando o prosaico em detrimento do estético, de 

modo a agradar ao público médio e, principalmente, a “indústria cultural” que lu-

cra com a reprodução dessas músicas.

 Entre as características que podemos distinguir entre a moderna música 

sertaneja e a música raiz está a introdução dos instrumentos tecnológicos, as le-

tras das canções que passaram por várias ressignificações e o público alvo que 

pretendem atingir, principalmente os jovens desses mesmos centros urbanos. As 

referências básicas de seu “modo de vida” são, normalmente, bastante identifi-

cáveis visualmente e costumam se remeter a culturas estrangeiras. É fato que, 

subcultura adolescente que era considerada agressiva incluía o rock and 
roll, o uso de carros cujo motor fora envenenado e a carroceria modifi-
cada de modo a personalizá-la, o corte de cabelo à Presley ou cabelos 
longos, a roupa retomando estilos afro-americanos, as gangues (LEVI; 
SCHMITT, 1996, p. 361).

 Essa estética rocker tem sido usada com cada vez mais intensidade entre 

os artistas reconhecidos como “sertanejos” desde a década de 1970, tendo como 
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pioneiros nomes Leo Canhoto & Robertinho, que introduziram a guitarra elétrica, 

Milionário & José Rico e Christian & Ralf.  

Os jovens atuantes na Folia de Santos Reis, apesar de tocarem e cantarem 

o sertanejo raiz, também tocam e cantam músicas relacionadas ao sertanejo uni-

versitário, pois a folia abrange tanto os antigos foliões como os jovens, por isso 

que o sertanejo universitário é bem-vindo entre esses. 

Na ilustração 1 registra um momento de descanso entre os jovens foliões 

de Anápolis.  

Ilustração 1: foliões em momento de descanso

Fonte: Freitas, Dez/2017.

 Estão com uma sanfona e um violão. Cantaram e tocaram músicas do re-

pertório de duplas e cantores que faziam sucesso no período do registro fotográ-

fico, tais como Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Jefferson Moraes entre 

outros. Porém, quando os antigos foliões começaram a tocar as “modas de viola”, 

os jovens imediatamente deixaram de tocar as músicas sertanejas atuais para 

cantar e tocar o “sertanejo raiz”. Com essa cena, constatou-se que os jovens 
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apesar de recorrerem ao sertanejo universitário, respeitam a música caipira que 

para eles é um gênero considerado tradicional e que deve ser preservado.  

CANÇÕES EXECUTADAS NOS MOMENTOS DE DESCANSO               
DA  FOLIA  DE  SANTOS  REIS

A produção artística de uma geração representa sua visão de mundo, de 

acordo com os autores, 

A juventude está naquele centro onde nasce o novo”, escreveu Walter 
Benjamin, em 1914, e logo depois acrescentava: “Há novamente uma 
geração que deseja superar a encruzilhada, mas a encruzilhada não está 
em nenhum lugar”. Hoje podemos acrescentar que uma fase da meta-
física da juventude em que estava imenso o próprio Benjamin, mesmo 
olhando mais adiante, esgotou-se. (...) Não existe uma juventude na en-
cruzilhada, nem, como havia intuído Benjamin, se vislumbra em nenhum 
lugar uma encruzilhada definida, ao passo que o centro também se vola-
tizou: o novo parece afastar-se rumo a um futuro distante ou mergulhar 
em aspectos ignorados do social ou difundir-se na diáspora das migra-
ções e das culturas. Portanto, temos razões para fazer uma história das 
metafísicas da juventude e, tendo aliviado está última de seu peso, uma 
história da condição juvenil (LEVI; SCHMITT, 1996, p. 373 – 374, grifo do 
autor).

 Um espaço privilegiado para identificar essas problemáticas são as letras 

das músicas produzidas e consumidas pela juventude. 

As canções mais tocadas pelos jovens na Folia de Reis no final de 2017 e 

início de 2018 eram músicas que faziam sucesso popular nas rádios e na inter-

net, demonstrando que a população estudada pode ser considerada como con-

sumidores regulares dos produtos da indústria cultural. As mais tocadas foram; 

vidinha de balada de Henrique & Juliano, Um centímetro de Jefferson Moraes e 

Amor assim de Matheus & Kauan. Verifica-se que eles recorreram há uma músi-

ca com caráter dançante e duas que tratam do amor romântico A canção vidinha 

de balada foi gravada pela dupla sertaneja Henrique & Juliano no ano de 2017, 

faz parte do DVD “O céu explica tudo” e foi composta por Diego Silveira. Abaixo 

a letra da canção:
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Vidinha de balada 

(comp. Diego Silveira- ano:2017) 

Oi, tudo bem?

Que bom te ver

A gente ficou, coração gostou

Não deu pra esquecer

Desculpa a visita

Eu só vim te falar

Tô a fim de você

E se não tiver, cê vai ter que ficar

Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada

E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca

Vai namorar comigo, sim!

Vai por mim, igual nós dois não tem

Se reclamar, cê vai casar também

Com comunhão de bens

Seu coração é meu e o meu é seu também

Vai namorar comigo, sim!

Vai por mim, igual nós dois não tem

Se reclamar, cê vai casar também

Com comunhão de bens

Seu coração é meu e o meu é seu também

Vai namorar comigo, sim!

Fonte: https://www.letras.mus.br/henrique-e-juliano/vidinha-de-balada/. Acesso em: 10 de 
nov. de 2018.

A proposta dos referidos artistas é dialogar com o público por meio de um 

registro cotidiano, pois as músicas fazem referência a uma conversa informal nas 

redes sociais, facilitando aos ouvintes a assimilação frente aos trechos: Vai na-

morar comigo, sim!/ vai por mim, igual nós dois não tem / se reclamar, cê vai ca-

sar também/ com comunhão de bens/ seu coração é meu e o meu é seu também/ 

vai namorar comigo, sim!. A intenção é de que as letras entrem no gosto popular, 

conforme Angelo (2012), ao falar sobre as características dessas canções afirma 
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que:

Outra mudança notória é a busca pelas letras simples, nas quais o prin-
cipal objetivo é fixar, para que as pessoas tenham facilidade em decorar 
e conseguinte cair no gosto popular. Versos simples e refrão repetitivos 
são a marca dessas novas canções (ANGELO, 2012, p. 9).

A partir da fala do autor nota-se que esses músicos contemporâneos pri-

vilegiam versos que fazem parte do cotidiano, e que dificilmente as pessoas es-

quecerão. Tendo em vista que o intérprete retrata nesta música uma pessoa que 

não quer ter um relacionamento sério, e por isso vive essa “vidinha de balada”. 

Com isso é reverenciada entre os jovens, dado que retrata algo que ocorre com 

frequência nas relações atuais, cada vez menos estáveis. Fundamental perceber 

que essa instabilidade não é interpretada com tom de crítica, sendo considerado 

um valor social por si só. 

A despeito disso, ao fazer uma comparação entre as músicas tocadas nos 

momentos de descanso pelos foliões idosos e os jovens foliões, conclui-se que o 

“amor romântico” é um elemento predominante em ambas às gerações musicais. 

Entretanto, verifica-se que as composições sofreram modificações na escrita. Em 

comparação a letra da música Moreninha Linda, de Tonico e Tinoco, e Vidinha 

de Balada, de Henrique & Juliano, é perceptível essa alteração. Catelan (1989) 

na década de 1980, percebeu essas modificações nas composições, afirmando 

que a linguagem da música sertaneja é “pobre”, pois era influenciada pelos de-

sequilíbrios da zona urbana. Também a temática remontava o “amor”, porém de 

maneira superficial, como foi o caso da canção Moreninha Linda. 

Outra particularidade que é próprio do sertanejo universitário, diz respeito 

às duplas que só cantam em dueto a partir do refrão, diferentemente da música 

caipira raiz que os artistas cantavam em dueto ao longo da música. Além disso, 

os cantores da moderna música sertaneja têm a preocupação em atrair todos os 

tipos de público, seja por meio do romantismo ou pelo caráter dançante. Fernan-

do & Sorocaba (2017) ao mencionar sobre essa nova geração na qual eles se 

enquadram, sustentam que:
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Nossa geração aproveitou aquele sopro de novidade e provocou uma 
revolução no mercado. Cada um teve sua contribuição. Nossa dupla, 
especificamente, mudou a sonoridade, incluindo elementos como a gui-
tarra country, e deixou o ritmo mais dançante. Assim, vimos o sertanejo 
se tornar um ritmo de balada, ouvido não apenas quando as pessoas es-
tavam sofrendo. Aproximamos o gênero de um novo público, adaptando 
a sua linguagem para alcançar uma geração mais jovem e urbana, mas 
que ainda preservava os valores do campo e tinha uma ligação com o 
estilo de vida dos caubóis. Essa galera não quer passar a noite em casa 
chorando depois de tomar um pé na bunda (FERNANDO & SOROCABA, 
2017, p. 240- 242). 

Como foi sublinhado pelos autores, a música sertaneja não é vista apenas 

como a “dor de cotovelo”. Tal ritmo também possui características de músicas 

dançantes, o que leva as pessoas a consumirem esse produto em diferentes mo-

mentos e ambientes festivos. 

Outra música tocada pelos jovens foliões foi do cantor Jefferson Moraes, 

que passou a fazer sucesso com o repertório das canções românticas e melodra-

máticas. Dentre as músicas desse artista, os jovens foliões cantaram e tocaram 

Um Centímetro, que foi gravada por Jefferson Moraes e tem como compositores: 

Ivo Mozart, Lucas Santos e Rafael Torres, tendo sido lançada em 2017. Abaixo a 

letra da canção:

Um Centímetro

(comp. Ivo Mozart, Lucas Santos e Rafael Torres- ano:2017)

Vamos por partes

Te falo o meu nome e você o seu

Que prazer te conhecer

Me fala mais de você, o que prefere fazer?

Balada ou parque, você escolhe

E eu vou lá, eu vou lá

Te dar um beijo e um abraço

Eu vou lá, eu vou lá

Que vamos ocupar o mesmo espaço
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E vai chegando perto de mim

E quando faltar um centímetro

Fecha os olhos e deixa rolar, deixa

Deixa o beijo durar, deixa

Deixa rolar, deixa, deixa o beijo durar

Fonte: https://m.letras.mus.br/ jefferson-moraes/um-centimetro/ Acesso em: 10 de nov. de 
2018.

A canção procura causar emoção entre as “pessoas apaixonadas”, utili-

zando jargão melodramático, como demonstra o trecho: e vai chegando perto de 

mim/e quando falta um centímetro/ fecha os olhos e deixa rolar, deixa/ deixa o 

beijo durar, deixa/ deixa rolar, deixa, deixa o beijo durar. 

Os jovens ao reproduzir essa música utilizaram a sanfona e a viola. Apenas 

um cantava. É interessante pontuar que tinham um público considerável entre os 

jovens da comunidade que assistiam a apresentação. 

Fernando & Sorocaba (2017) destaca a importância do público, 

Apresenta um desafio ainda maior: você pode seguir todos os passos- 
planejar, estabelecer metas, ter um bom produto, fazer a divulgação cor-
reta, estar em todas as rádios, ir aos programas de tv, investir na pre-
sença digital, criar um bom perfil nas redes sociais-, mas, ainda assim, 
quem determina o sucesso é o público. Se ninguém comprar seu disco, 
pedir a música na rádio ou ouvir no streaming, já era. Investir em artista 
é muito arriscado. O gosto do público é muito subjetivo e difícil de prever 
(FERNANDO& SOCORABA, 2017, p. 222-223). 

Como foi citado pelos autores, é de suma importância analisar a preferên-

cia do público em relação ao conteúdo das músicas, do ritmo e até mesmo a 

performance nos clipes, aspecto audiovisual da indústria cultural. A referida dupla 

sertaneja (Fernando & Sorocaba), são empresários de vários cantores e duplas 

sertanejas, como: Luan Santana, Lucas Lucco, Marcos & Belutti, entre outros. 

Eles responsabilizaram-se por cada um desses artistas, como os repertórios, a 

forma de divulgação das músicas e a temática. Porém, o sucesso desses artistas 

depende do público que vão consumir a música, tanto por meio das plataformas 

digitais como na compra de CD ou DVD. 
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A última canção reproduzida pelos jovens da ilustração 1 compartilha das 

mesmas características da música analisada anteriormente. Cantaram e tocaram 

a música Amor Assim, de Matheus & kauan, que faz parte do DVD “Na Praia 2”, 

lançada em 2016. Uma observação que precisa ser ressaltada diz respeito às 

duas composições averiguadas, ambas são românticas, porém a canção de Ma-

theus e Kauan realça uma traição perdoada. Os compositores são Athayde Filho, 

João Gustavo e Murilo Ventura. Abaixo a letra da canção:

Amor assim

(Comp., Athayde Filho, João Gustavo e Murilo Ventura- ano: 2016)

Talvez isso seja amar

Por desculpar seus erros

Sabendo vai errar de novo

Quem sou eu pra poder te cobrar

Olha, eu sei que não sou santo

Já te fiz perder o sono

Às vezes, quantas vezes

Eu te perdoo até perder as contas

Amor assim a gente não encontra

E quando o dia chegar vai ver

Eu troco tudo pra ficar com você

Sem nenhum problema

Será que vale a pena, hein?

Nossos defeitos se apaixonaram

É tudo simples, não tem nada errado

Eu quero ser tudo que você sonha

Amor assim a gente não encontra

Amor assim a gente não encontra

Fonte: https://m.letras.mus.br/ Matheus e Kauan/amor-assim/ Acesso em: 10. nov. de 2018.

Essa canção retrata o amor, e também por mais que tenha feito algo de 

errado, o “eu lírico” perdoou, isso é evidenciado nos versos, eu te perdoo até per-

der as contas/ amor assim a gente não encontra/ e quando o dia chegar vai ver/ 
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eu troco tudo pra ficar com você/ sem nenhum problema/ será que vale a pena, 

hein?. O amor é “intenso” e “cego”. 

A dupla Fernando & Sorocaba explicita que os artistas que vem surgindo 

no meio sertanejo precisam ter a preocupação em compor músicas com estilos 

variados, pois a indústria fonográfica está em busca de “coisas novas”. 

Precisamos encorajar os artistas que estão começando a carreira no ser-
tanejo a fazer diferente. É muito tentador seguir um modelo estético já 
consolidado, porque parece um atalho para o sucesso. Os músicos que 
estão vindo aí precisam entender, no entanto, que somente o novo vai 
fazer a diferença. Nós provamos isso dez anos atrás, quando começa-
mos e tomamos o Brasil rapidamente. O compositor tem que descobrir 
qual papo ele consegue traduzir de maneira única. O cantor não pode se 
prender aos estilos vigentes. Os produtores precisam ousar, testar coisas 
novas (FERNANDO& SOROCABA, 2017, p. 244).  

Segundo eles, os artistas que fazem sucesso a partir de um único estilo 

logo serão esquecidos pela grande mídia. Faz-se necessário estarem sempre 

pesquisando novas temáticas, seja nos shows ou nos repertórios das canções. 

Pois, artistas que são bons fazem a diferença e estão sempre inovando, princi-

palmente no ritmo das canções. Os jovens reproduziram somente três músicas, 

devido ao pouco tempo de descanso.  

Portanto, após os momentos de descanso, que são executadas as músi-

cas que vão desde a autêntica música raiz até a moderna música sertaneja, os 

foliões continuam o giro e no último dia que é consagrado como o dia dos Santos 

Reis, ou seja, 6 de Janeiro, tem-se a chegada da folia na casa do festeiro. Ao 

retratar este momento Brandão afirma que:

Há muito mais gente no pouso da entrega do que em qualquer outro. Há 
também mais fogos e maior solenidade. No entanto, a sequência ritual 
é a mesma. Os foliões aproximam-se cantando, são recebidos nos lo-
cais de passagem (arcos, portas) e entram na casa do dono (BRANDÃO, 
2004, p. 371).

O último dia por ser uma festa de encerramento e que durou doze dias de 

jornadas diarias, costuma abranger centenas de pessoas de cidades vizinhas. 

Porém, nos pousos oferecidos durante os dias do giro, a quantidade é menor, 
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apesar do festejo ser tradicional envolver o Catolicismo e a presença do sagrado, 

as pessoas estão em busca também da festa que engloba o profano, ou seja, a 

diversão. Conforme D’Abadia, em relação a festa, “Para alguns devotos, visitan-

tes e moradores, é um momento de contrição, seriedade, respeito; para outros, 

um momento de alegria, prazer, risos” (D’ABADIA, 2014, p. 45). Os moradores 

ao participarem da entrega da folia estão a procura ao mesmo tempo dos rituais 

e da diversão que ocorre no último dia do festejo. 

No dia da entrega da bandeira acontece todo o ritual, a chegada dos foliões 

a casa dos festeiros, aqueles que por meio da fé e crença cumpriram sua pro-

messa de contribuir com a realização da Folia de Santos Reis. Então, os foliões 

cumprem com sua jornada, saudam os intrumentos, beijam a bandeira e agrade-

cem a todos os participantes presentes durante todo o ritual. Após os agradeci-

mentos, inicia-se a festa embalada com músicas raizes e o sertanejo moderno. 

Deste modo, todos se divertem ao som das musicas, tocadas com ajuda de um 

amplificador com grandes caixas de som e regida por um pen drive. 

 As canções escolhidas para o dia da festa possuem um ritmo mais acele-

rado, e os cantores mais tocados são Eduardo Costa e Leonardo, por trazerem 

em seu repertório regravações do sertanejo clássico. Já as duplas do sertanejo 

universitário mais tocadas são: Jads & Jadson, Michel Teló, Fernando & Soroca-

ba, Henrique & Juliano, Matheus & Kauan e  o cantor Jefferson Moraes. A música 

faz com que a festa torne-se um momento único para os participantes, os foliões 

e a comunidade se integram finalizando com isso o ciclo religioso.

CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, a participação dos jovens na Folia de Santos 

Reis é de suma importância para a manutenção da tradição, embora o festejo 

tenha a presença daqueles foliões mais antigos, esse público jovem a partir de 

suas contribuições no momento de tocar os instrumentos e cantar trazem novas 

caracteristicas dentro desse espaço religioso. 
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Além disso, a relação dos jovens com a música sertaneja na Folia de                 

Santos Reis representa um momento significante, uma vez que é de práxis essa 

participação ser voltada em sua maioria pelos foliões mais idosos e em conse-

quência disso, as canções serem caipiras. Com a atuação desse público jovem 

na festa, ela ganha um novo significado, seja por meio das músicas executadas 

por esse público ou até mesmo  a forma como eles auxiliem na realização do 

festejo religioso. 

Mesmo que as canções capiras tenha ganhado destaque principal nessa 

festividade, os jovens respeitam essa prática na folia. Ao escolherem as músicas 

que fazem sucesso na atualidade, recorreram ao sertanejo universitário com can-

ções voltadas ora ao estilo mais dançante ora ao romântico. Vale ressaltar que 

durante a Folia de Santos Reis há as ritualidades sagradas que os foliões criam 

os versos expontaneamente e tem-se os momentos de descanso em que os jo-

vens e os antigos foliões aproveitam para divertirem-se executando as músicas 

sertanejas. Cada qual a sua maneira e, muitas vezes, juntos. 
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Uma fronteira não é o ponto onde algo termina, mas, como os

gregos reconheceram, a fronteira é o ponto a partir do qual

algo começa a se fazer presente

(Martin Heidegger)

INTRODUÇÃO 

Propomos, no presente capítulo, refletir sobre Juventudes nos (entre)

lugares, a partir de perspectivas interdisciplinares e contemporâneas que nos 

remetem, geograficamente analisando, à questão do limite/fronteira que os 

indivíduos abarcados por tal categoria, entendida como construção social e forma 

de representação, transitam.

Salientamos que os (entre)lugares objetos de nossa investigação, partem                

de análise bibliográfica voltada para as categorias e conceitos de juventudes e 

jovens, recorrendo a diversas áreas do conhecimento, no intuito de uma abordagem 

mais consolidada e ampla. Alguns dados estatísticos, retirados em especial do site 

do IBGE, também serão relevantes, no que tange representatividades quantitativas 

do grupo em observação, tanto em nível nacional quanto considerando o recorte 

espacial pretendido.

O locus em questão é o município de Pirenópolis situado entre duas capitais, 

a do Brasil (Brasília) e a de Goiás (Goiânia), ambas planejadas e construídas 

de acordo com as últimas tendências da época, nos quesitos arquitetura e 

urbanismo, no que se diferem da colonial antiga Meia Ponte, nascida sob a égide 

do ouro, nas décadas iniciais do século XVIII, com a formação e aglomeração do 

núcleo aurífero. Tempos depois, com o declínio da população que se deslocava 

em procura de novos veios auríferos, a população buscou nas áreas rurais as 

possibilidades de sobrevivência. O significativo êxodo rural foi um movimento 

datado a partir da década de 1970, mesmo assim, a ruralidade se faz presente 

no cotidiano local.
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Assim, diante do acima exposto, retomamos ao trajeto de investigação das 

juventudes em Pirenópolis a partir da perspectiva de compreensão do “entre”, 

destacada na frase inicial do parágrafo supracitado. Os (entre)lugares, como 

indicado, não se destacam enquanto ruptura, pelo contrário, portam-se como 

ligação, conforme Bhabha (1998) salienta ao abordar as “vidas na fronteira”. Ainda 

na direção de conceitos que serão tratados ao longo do capítulo, temos a antiga 

denominação de Pirenópolis, Meia Ponte, cuja toponímia, segundo observações 

de Saint-Hilaire (1975) referencia-se a uma ponte não completa sobre o Rio das 

Almas, manancial responsável pelo ouro e pela povoação. O objeto que remete 

à antiga denominação da atual Pirenópolis, ponte, é outra possibilidade de 

compreender o “entre”, a partir das ideias apresentadas por Heidegger (2018)1. 

Diante do objetivo de buscar um panorama atual das juventudes em 

Pirenópolis, procuraremos destacar inicialmente alguma breve discussão sobre 

juventudes, recorrendo a conceitos ligados às demandas teóricas e ainda utilizando 

dados estatísticos partindo do final da década de 1940. Em seguida faremos 

rápida abordagem contextualizando os jovens nos espaços locais, especialmente 

os festivos em Pirenópolis. No terceiro e último momento a investigação parte 

do dilema da juventude contemporânea, pirenopolina ou não, viver em “tempos 

pandêmicos” no liminar do “antigo normal” e da “nova normalidade”.

O SER JOVEM ENTRE MUNDOS 

 A própria definição ou mesmo consolidação do conceito de juventude é 

algo em construção, devido à complexidade que representa ao longo do tempo, 

conforme discute Ariès (1986), especialmente em “as idades da vida” que 

“ocupam um lugar importante nos tratados pseudocientíficos da Idade Média” 

(p. 33). Explica, ainda, que “como juventude significava força da idade, ‘idade 

média’, não havia lugar para a adolescência. Até o século XVIII, a adolescência 

1  A referência aqui utilizada de “Construir, habitar, pensar” é uma tradução de Victor Hugo 
de Oliveira Marques publicada na Revista Multitemas, 2018, mas que será referenciada ao 
longo do texto com a indicação do autor e não do tradutor.
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foi confundida com a infância” (p. 41) e continua avançando no tempo até o século 

XX, período em que “a juventude apareceu como depositária de valores novos, 

capazes de reavivar uma sociedade velha” (p. 46-7), quando “a consciência da 

juventude tornou-se um fenômeno geral e banal após a guerra de 1914, em que 

os combates da frente de batalha se opuseram em massa às velhas gerações da 

retaguarda” (p. 47).

 As diversidades de compreensões sobre juventude, ao longo do tempo, nos 

trazem para a pauta outra questão bastante relevante, o de que “construir uma 

definição da categoria juventude não é fácil, principalmente porque os critérios 

que a constituem são históricos e culturais” (DAYRELL, 2003, p. 41). Portanto, 

há concordância de que a “juventude é, ao mesmo tempo, uma representação 

sociocultural e uma situação social” (SANTANA, 2011, p. 4). Assim, é possível 

entender a juventude como um contexto e “o jovem como ser social”, em especial 

considerando que:

a juventude é construída historicamente com base em fatos sociais que 
surgem nas relações sociais e na vida material do indivíduo. A juventude 
é repleta de sentidos e significados sociais dados pela sociedade em que 
está inserido [sic]. Submetido a esse código preestabelecido socialmente, 
o jovem passa a ter permissão e, por vezes, até obrigação de apresentar 
algumas condutas e atitudes definidas socialmente, o que provoca 
conflitos entre o mundo jovem e o mundo adulto (FERNANDES, 2015, p. 
22236-22237 — grifo nosso).

 Faz-se necessário ressaltar que os conflitos não são confinados só na 

fronteira dos dois mundos. Ocorre, ainda, no interior ou em dimensões outras, 

como os meios de comunicação, que no Brasil, “entre a segunda metade da 

década de 1920 e meados de 1940 demonstraram o uso restrito dos termos 

jovem e juventude” (SANTANA, 2011, p. 4). Cenário distinto ao esboçado por 

Andrade (2008, p. 25), ao afirmar que as “últimas décadas do século XX, período 

marcado por um extraordinário crescimento demográfico da população jovem 

brasileira”, o que amplia os diversos espaços de presença e atuação do jovem 

e da juventude. Mas, vale ressaltar que “com o advento do capitalismo liberal no 

século XX, (...) como toda a população, a juventude sofreu com a acumulação de 
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capital em detrimento dos investimentos sociais” (SOUZA; PAIVA, 2012, p. 354).

 Continuam, as autoras, afirmando que “observa-se, mais intensamente a 

partir do século XXI, que a velocidade da modernização econômica e a ênfase 

no imediatismo têm gerado um novo conteúdo para a representação social da 

experiência do ‘ser jovem’” (SOUZA; PAIVA, 2012, p. 357). Nas discussões 

atuais há consenso de que a “juventude deve ser percebida não apenas na sua 

aparente unidade, mas também na sua diversidade. Não existe um conceito 

único de juventude. Essa não é socialmente homogênea” (CARDOSO; MELO, 

2014, p. 2). Pensar e buscar entender a “noção de juventude na perspectiva da 

diversidade implica, em primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios 

rígidos (...) que ganha contornos específicos no conjunto das experiências 

vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social”. Assim, há conformidade 

com “a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos de 

ser jovem existentes” (DAYRELL, 2003, p. 42). 

 No início da mesma centúria “de diferentes maneiras, em espaços                    

diferentes, diversos atores passaram a falar sobre ‘direitos da juventude’” (BRASIL, 

2014, p. 118). Seguimos pontuando os avanços em relação às políticas ligadas 

à(s) juventude(s): no “ano de 2003, constituiu-se a primeira Comissão Especial 

de Políticas Públicas de Juventude na Câmara Federal”. No ano seguinte “criou-

se um Grupo Interministerial para examinar as políticas dirigidas à juventude” que 

culminou com a criação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), do Conselho 

Nacional da Juventude (ConJuve) e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem). Ainda de acordo com a publicação da SNJ (BRASIL, 2014), os três 

novos avanços, foram: a atualização do Plano Nacional de Juventude em 2009; 

a PEC da Juventude, de 2010 e o Estatuto da Juventude, transformado em Lei 

em agosto de 2013.

 As políticas brasileiras voltadas para as juventudes se mostraram                  

consonantes ou mesmo extrapolaram políticas mundiais, como podemos 

perceber quando “em 1985 foi decretado o Ano da Juventude pelas Nações 
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Unidas (BRASIL, 2014, p. 39) ou em relação à definições de faixa etária 

considerada pela Assembleia Geral das Nações Unidas ao definir para a América 

Latina a idade entre 15 e 24 anos como jovens (UNESCO, 2004), enquanto para 

o Brasil, a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e o Conselho Nacional de 

Juventude (ConJuve) delimitaram jovens os que possuem entre 15 e 29 anos. 

Souza e Paiva explicam que (2012, p. 354) “tal variação é justificada por dois 

fatores: maior dificuldade de essa população ganhar autonomia —  devido às 

aceleradas mudanças no mundo do trabalho — e aumento da expectativa de vida 

da população em geral”.

A população de jovens no Brasil segue curva ascendente (Tabela 1) desde             

a década de 1940, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). No entanto, vale relembrar que a ampliação brasileira para o intervalo 25 

a 29 anos é algo recente, do início do século XXI.

Tabela 1 —  População brasileira por grupo de idade: décadas de 1940 a 2020

Grupo de 
idade 15 a 19 anos 20 a 24 anos 25 a 29 anos Total da população

19401 4.443.923 7.169.7252 41.236.315

19501 5.502.315 4.991.139 4.132.261 51.944.397

19601 7.142.443 6.160.742 5.208.742 70.119.071

19703 10.319.667 8.398.034 6.402.341 93.134.846

19803 13.569.436 11.517.327 9.449.489 119.011.052

19913 15.017.472 13.564.878 12.638.078 146.825.475

20003 17.949.289 16.142.935 13.847.499 169.872.856

20103 16.986.788 17.240.864 17.102.917 190.755.799

20204 -- -- -- 211.756.692

Elaborado pelos autores:

1 Fonte: https://seculoxx.ibge.gov.br
2 Fonte: https://seculoxx.ibge.gov.br – os dados relativos aos 20 a 29 anos são conjuntos
3 Fonte: https://sidra.ibge.gov.br
4 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br – estimativa
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Os dados referentes ao recorte etário 15 a 19 anos têm um decréscimo 

de quase um milhão de pessoas em 2010, o que sinaliza para a diminuição 

de jovens nos grupos seguintes a partir de então. Tendência evidenciada em 

diversos outros países e que contribui no incremento de políticas públicas, como 

algumas mencionadas acima. Outra característica pela qual a juventude pode ser 

analisada é o período de nascimento, que dá origem às denominadas “Gerações” 

que apresentam características distintas em diversas áreas e que têm sido 

utilizadas também para explicar aspectos diferenciados da juventude.

Figura 1 — Gerações, a partir da década de 1940

Fonte: https://www.colegioconstelacao.com.br

Destaque aqui para o aprimoramento das tecnologias digitais a partir da 

década de 1990, contexto de surgimento das redes sociais, um (entre)lugar 

situado entre o mundo público e o privado, que tornou-se local em que os jovens 

se encontram, mantém diálogos virtuais, à distância, e que notabilizou como 

possibilidade cada vez mais constante e ampliada durante o isolamento social 

presencial, imposto pela pandemia de COVID-19.   

A Comissão Organizadora Nacional (CON) da 4ª Conferência da 

Juventude, em consideração aos riscos causados pela pandemia do novo 
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coronavírus, decidiu em votação, adiar a Conferência para este ano de 2021 

(https://conferenciajuventude.mdh.gov.br). As demandas dirigidas à juventude já 

não eram poucas, com a pandemia foram potencializadas, somadas a falta de 

políticas públicas de construção do futuro desses jovens.

SER JOVEM EM PIRENÓPOLIS 

Ao aproximar da vida social no município de Pirenópolis, especificamente 

o lugar da juventude na cultura local, intui-se procurar nos “padrões culturais os 

elementos definidores de uma existência humana” (GEERTZ, 2019, p. 27). Uma 

existência cotidiana que destaca o fato de estar vivo em tempos de pandemia.

Pirenópolis é uma cidade feita de festas, cujos saberes locais, as experiências 

coletivas e as práticas subjetivas garantem as identidades territoriais e as 

identidades religiosas dos sujeitos envolvidos. As festividades, fundadas numa 

religiosidade católica popular, instituíram no calendário local variados festejos 

ao longo do ano: Folia de Santos Reis, Festa de São Sebastião, Festas Juninas, 

Festa do Morro, Festa da Padroeira, Festa do Bonfim, dentre outras. Nosso foco 

será o festejo maior e mais representativo para a cultura local, que é a festa do 

Divino Espírito Santo, inscrita no Livro de Registro das Celebrações em 13 de maio 

de 2010, como Patrimônio Cultural do Brasil (IPHAN, 2017). Discorrendo sobre a 

salvaguarda dos festejos, destacando sua sustentabilidade e continuidade, assim 

é definida esta celebração:

por aglutinar várias temporalidades, espacialidades e sociabilidades, a 
Festa do Divino em Pirenópolis, celebração constituída por um grande 
número de festejos que remontam às memórias coletivas do passado que 
se ressignificam no presente, transmitindo, assim, os conhecimentos dos 
detentores dos bens intangíveis às novas gerações. Tais fatos levam em 
consideração que para a realização da Festa alguns “saberes e fazeres” 
são fundamentais, por isso a valorização e o reconhecimento de cada 
elemento é indispensável para a sustentabilidade da mesma (LÔBO, A., 
CURADO, LÔBO, T., 2020, p. 206).

Este fenômeno festivo se dá num tempo e num espaço próprios. O tempo 

é o da colheita, Pentecoste, acontece desde o século XIX; o espaço é múltiplo 
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e dinâmico, pois, está impregnado de memórias, constituído de identidades, 

alimentado de afetos e de emoções. É uma festividade conhecida e reconhecida 

pela população local por propiciar, por intermédio de seus rituais, várias formas de 

estar presente na festa. Há espaços para todos, principalmente para a juventude, 

foco desta análise. 

Encontrar pessoas, aglomerar, dançar, cantar, deslocar pelos espaços 

são ações características de uma festividade popular, mas, que são atuações 

restringidas e até proibidas neste momento em que se vivencia uma pandemia, 

assim, o isolar e se fechar em casa é o recomendável. O distanciamento social 

incide sobre a dinâmica da Festa como um todo e especificamente sobre a 

juventude, segmento atuante e responsável em grande parte pela perpetuação 

das manifestações festivas. 

Praticar as comemorações ao Divino Espírito Santo, ou melhor festejá-lo, 

é uma prática presente na cultura local a quase três séculos e, neste espaço 

de tempo muitos espaços foram criados e utilizados para dar sentido a esta 

celebração que compõe as memórias coletivas e individuais e mantem viva 

as tradições locais. Nestas multiplicidades de espaços e de tempos encontra-

se todo tipo de experiências humanas e trajetórias de vida que desafiam nossa 

compreensão. 

Dentre as co-presenças na Festa estão os jovens, que ao acompanhar os 

giros e pousos das folias, portar um estandarte em um dos cortejos, desfilar pelas 

ruas mascarados, frequentar as improvisadas e concorridas boates ou “ranchão” 

como são conhecidos, dentre outras inúmeras formas de presença na Festa, 

criam seus espaços de participação e de vivência. Aqui a presença/participação 

pode ser também entendida como a “ponte que reúne” (HEIDEGGER, 2018, p. 

285).

A não realização da Festa, suspensa por decretos de várias instâncias, 

levou a comunidade a se utilizar das tecnologias e dos diversos ambientes 

virtuais, para manifestar sua relação com as festividades. Assim, 
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a realização de lives com as novenas e missas festivas com apresentação 
das músicas tradicionais em latim com Coral e orquestra reduzidos, 
e traslados com a Coroa do Divino e as bandeiras em carros abertos 
pelas ruas da cidade.  A equipe de comunicação da Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário promoveu entrevistas com vários participantes da 
Festa, que foram disponibilizadas em redes sociais oficiais da Paróquia 
durante os momentos anteriormente reservados às festividades. Outro 
grupo de pessoas organizou no sábado do Divino o Ranchão virtual 
das Cavalhadas, uma maneira das pessoas poderem ouvir as músicas 
mais recorrentes do Ranchão, o que atraiu grande parte da juventude 
pirenopolina. A Banda Phoenix, reduzida, fez uma única alvorada 
seguindo o trajeto oficial, mas não divulgada com antecedência, para 
evitar aglomeração. Mascarados saíram às ruas ao meio dia de sábado, 
durante a tarde do Domingo do Divino, sozinhos, em duplas ou em 
pequenos grupos. Porém, na segunda-feira, o grupo de mascarados 
índios saiu em multidão e acabou tendo problemas, devido às restrições 
impostas em decorrência da situação atual de pandemia (LÔBO, A., 
CURADO, LÔBO, T., 2020, p. 219-220).

Nos anos em que os festejos aconteceram “normalmente”, foram 

inumeráveis as formas de situar e atuar nos diversos espaços festivos, as ações 

e as compreensões das atuações criaram as identidades e os sentidos dados à 

Festa. Este mundo relacional, internalizado no sujeito e essencialmente subjetivo 

desvelam o espaço Pirenópolis no seu momento de Festa. Desse modo, a 

juventude pirenopolina, tem nos festejos do Divino, uma das formas de produção 

de espaços e de relações pessoais e interpessoais com o mundo circundante. 

Mas, quando a Festa não é realizada por causa do coronavírus, para onde vão os 

jovens? Estes vão constituir outros espaços de encontros e representações, seja 

o ciberespaço, conforme relato anterior, cuja presença física não é necessária, e/

ou as aglomerações clandestinas.

Neste momento em que as tradições da Festa não podem ser vivenciadas, 

pelos fatos citados, e as orientações de ficar em isolamento social também não 

são respeitadas, surgem os (entre)lugares, os espaços estrategicamente criados 

para negociar novas formas de atuação no espaço que não são os da Festa 

do Divino, que não aconteceram, e nem os espaços impostos pela pandemia, 

o confinamento. O arranjo espacial definido no (entre)lugar separa a juventude 

dos demais membros da comunidade e permite o encontro entre seus pares. 

Esta fronteira, equivalente ao sertão de Guimarães Rosa onde “tudo é e não 



229

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

é”, estabelece outros sentidos, novos valores, pois, é um momento específico 

de pandemia que não representa o que era e que não ficará para sempre. Este 

momento dinâmico de passagem busca novos pertencimentos, mas também 

clama pelas permanências. 
 
JUVENTUDE(S) EM TRAVESSIAS

Compreendendo o indivíduo e a dinâmica de suas relações como 

indissociáveis da sociedade e do espaço de atuação buscamos, para além do 

visível, discutir onde estão os jovens nestes pandêmicos anos de 2020 e 2021? 

Ao produzir o complexo de relações pessoais e interpessoais os indivíduos 

produzem a sociedade e também seus espaços de vida. Assim, os espaços são 

palcos onde as relações são engendradas e ao mesmo tempo são produtos 

destas relações. Interessa-nos, analisar como a juventude atual tem produzido 

seus espaços de relações e que tipo de relações têm sido forjadas nas vivências 

com estes espaços. 

Harvey ao tratar o espaço como palavra-chave inspirado em Raymond 

Williams, diz que “aquilo que nós fazemos, tanto quanto o que compreendemos, 

é integralmente dependente do quadro espaço-temporal primário dentro do qual 

nós nos situamos” (2006, p. 16 e 17).

A pandemia da COVID-19 que estamos vivenciando, é um marco temporal 

e, para além da sua influência na saúde física e emocional das pessoas, tem 

atuado, principalmente, nas relações entre os indivíduos e nos espaços de vida 

da sociedade. Espaços de relações comumente frequentados pelos jovens como 

as escolas, as casas de parentes e amigos, as academias, os bares, dentre 

outros, que deixaram de ser os locais comuns de encontros e aglomerações da 

juventude para se tornarem locais, muitas vezes, proibidos ou com restrições, 

interferindo diretamente nas relações entre os jovens e nas formas como estes 

até então produziam sua existência. 

Pensar na volta da normalidade ou “um novo normal”, talvez não seja um 

caminho promissor. O modo de viver e de compreender a vida foram alterados e 
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o passado não volta.

É difícil saber o que fazer com o passado. Você não pode viver nele, 
não importa o quanto fantasie estar fazendo isso ou o quão seriamente 
nostálgico você se torne ao relembrá-lo. Você não pode prever o futuro 
a partir dele, por mais promissor, sugestivo ou sinistro que possa 
parecer; as coisas iminentes muitas vezes não acontecem, as que não 
se insinuam com frequência se sucedem (...) não há, de fato, um fio 
condutor. Sua única utilidade (além, isto é, e talvez principalmente, da 
simples avaliação que se faça dele no que diz respeito àquilo por que as 
pessoas passaram) parece ser perceber, um pouco menos vagamente, 
o que está a acontecer em volta, reagindo, de modo um pouco mais 
inteligente, àquilo que, no caso, surge à vista (GEERTZ, 2012, p. 136).

São nos espaços do cotidiano que os jovens atuam e agem se relacionando 

consigo mesmo, com os lugares à sua volta e com o mundo, numa relação de 

criação e apropriação de espaços, de memórias, de identidades, materializadas 

ou não no espaço. Mas que reproduzem a vida no e com o lugar, e têm mantido 

viva uma cultura engendrada no ciclo da mineração do ouro em Goiás, ainda no 

século XVIII, e se apresenta de forma densa na atualidade. 

Nosso recorte está circunscrito ao município de Pirenópolis, local que 

habitamos, e que pelas limitações do momento não nos permite uma observação 

mais densa. O fenômeno da pandemia provocada pela COVID-19 e sua relação 

com a juventude em Pirenópolis, cidade goiana com população estimada, 2020, 

de 25.064 habitantes, em sua maioria na faixa etária entre 10 a 29 anos (IBGE, 

2010) e moradores na área urbana (figura 2). 

A cultura local reserva espaços específicos para atuação dos jovens e 

isso têm contribuído para a manutenção e atualização das tradições culturais. 

A presença de jovens nos rituais das festas é imprescindível para que estas 

continuem a serem reproduzidas.

Além do envolvimento dos jovens com as tradições do município, tem-

se ainda a relação destes com as atividades ligadas ao turismo. A cidade de 

Pirenópolis é um polo de atração turística desde a década de 1990, e a partir de 

então tem sido fonte de trabalho e atuação da juventude. Sabemos que o turismo, 

enquanto atividade capitalista, alimenta fluxos de mercadorias e pessoas e que 
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as interações produzidas por estes fluxos foram afetadas para conter ou retardar 

a disseminação da doença. Assim, ao pensarmos os jovens pirenopolinos, — 

segmento representativo da população local (Figura 2) — e suas relações no 

tempo e no espaço, percebemos que estes foram afetados nas suas interações 

de lazer e trabalho. Desse modo, questiona-se: como estes jovens têm produzido 

e reproduzido sua existência diante dos fatores que se colocam na atualidade 

que os afetaram diretamente?

Figura 2 — Pirâmide Etária, Pirenópolis/GO, 2010

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/pirenopolis/panorama

A pandemia tem transformado significativamente as ações das pessoas 

empreendidas sobre o espaço, os fluxos humanos do cotidiano foram alterados, 

foi preciso evitar aglomeração para não se contaminar e levar o vírus para casa e 

infectar os familiares. Na pequena e histórica cidade de Pirenópolis, a realidade 

não foi diferente, num primeiro momento as barreiras sanitárias inibiram as 

atividades turísticas — pousadas e bares desativados —, escolas fechadas 

com aulas remotas, jovens sem trabalho e a expectativa de que tudo passaria 

rapidamente. No entanto, não foi o que aconteceu, e para piorar a situação, o 

marco temporal cultural do município, momento aguardado pelos pirenopolinos, 
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mas principalmente pelos jovens, a Festa do Divino Espírito Santo com suas 

folias e festividades, foram suspensas nos anos de 2020 e 2021. 

O tempo pandêmico se prolongou e espaços das relações humanas 

precisaram ser criados e/ou reinventados. As redes sociais foram as responsáveis, 

num primeiro momento, pelo intercâmbio entre as pessoas, os espaços virtuais 

para encontros e vivências. Festas de aniversários, por exemplo, eram realizadas 

pelo google meet, o que possibilitava a cada indivíduo, fixado na sua janelinha, 

interagir com os parentes e amigos. Permitiu ainda a realização de algumas 

celebrações do Divino Espírito Santo. 

Por outro lado, a ampla capacidade de comunicação destas redes, que 

conecta espaços individuais e privados tornando-os públicos e relacionais 

permitiram o planejamento e a divulgação também das festas clandestinas (Figura 

3), assim chamadas por burlar as regras dispostas nos decretos de controle 

da disseminação do vírus da COVID-19 e no entendimento da necessidade de 

distanciamento social. 

Os jovens, ávidos por voltar a transitar nos espaços de lazer e de 

trabalho retornando ao ritmo de deslocamentos próprio da juventude, ou seja, 

desenvolveram novos espaços para seus encontros, espaços que produziam 

aglomerações e quase sempre sem adoção dos itens de proteção como o uso de 

álcool em gel, máscaras e o distanciamento social.

Os flagrantes de festas clandestinas são mostrados em vídeos e fotos 

pelo Instagram em todas as regiões do país, desafiando as autoridades e a 

letalidade do vírus. O comportamento é explicado pela necessidade que jovens e 

adolescentes têm de encontrar amigos fisicamente, é próprio desta fase da vida. 

Os lugares comumente de encontros entre esses jovens foram remodelados para 

não chamar a atenção das autoridades, foram frequentes as baladas em casas 

alugadas por temporada em bairros residenciais e áreas rurais em Pirenópolis 

(Figura 4).
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Figura 3 — Festas clandestinas em pauta no G1Goiás e Jornal Anhanguera

Fonte: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020
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Figura 4 — Repercussão de festa clandestina em Pirenópolis

Fonte: https://globoplay.globo.com

As transformações resultantes das ações dos jovens no espaço, neste 

momento analisado, possibilitam um mergulho na Geografia com a utilização de 

concepções de espaço que não estão circunscritas somente ao espaço físico 

absoluto, como apresentado por Harvey onde

as escolhas são claras no espaço e tempo absolutos, mas elas se 
tornam mais fluidas quando passamos ao espaço-tempo relativo, e muito 
difíceis em um mundo relacional. Mas é somente dentro deste último 
quadro que nós podemos nos confrontar com numerosos aspectos da 
política contemporânea, na medida em que se trata de um mundo de 
subjetividade e de consciências políticas (2006, p. 17).

As práticas ou as relações de poderes costurados neste espaço Pirenópolis 

constituíram um tecido social permeados de lugares, assim temos os lugares 

de trabalho, os lazer e festas, os de moradias, os públicos; aqui o foco está nos 
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diversos espaços de atuação dos jovens resultantes da convivência com seus 

pares e com os demais atores sociais, que constroem pontes que “acompanham 

aqui e ali o hesitante e precipitado caminho dos homens (HEIDEGGER, 2018, p. 

285).

E, para além, pensando o espaço de forma relacional, “então ele é a soma 

de todas as nossas conexões e, neste sentido, absolutamente estabelecido, e 

essas conexões podem seguir ao redor do mundo” (MASSEY, 2008, p. 260). Estas 

relações estão conectadas com o mundo — especificamente nas maneiras como 

o mundo tem lidado com a pandemia da COVID-19 — sofrendo uma variedade 

de influências e reagindo de formas múltiplas.   

Estes espaços contingentes e suas fronteiras são também o local do embate, 

do encontro com o outro, dos extremos que suscitam aporte nas relações de 

poder surgidas nestes (inter)lugares, poderes emanados do Estado e das redes 

de “micropoderes”, aportando em Foucault e que, “tendo existência própria e 

formas específicas no nível mais elementar” (MACHADO, 2015, p.17) servem aqui 

para explicar a sociedade e o momento que vivemos. A referência aos poderes 

não quer dizer somente a repressão e expulsão da vida social, mas o controle 

de ações e potencialidades, o “objetivo ao mesmo tempo econômico e político” 

(MACHADO, 2015, p. 20), pois, estas contravenções festivas mantêm a dinâmica 

do comércio local e turístico, e, simultaneamente, legitima a volta ao mercado 

de trabalho desses jovens festeiros em meio a uma das maiores epidemias da 

história da humanidade. 

Destarte, “o que Foucault chamou de ‘microfísica do poder’ significa tanto 

um deslocamento do espaço da análise quanto do nível em que esta se efetua” 

(MACHADO, 2015, p.14), as alterações nas relações cotidianas mais simples 

servirão para uma compreensão ampliada de atuação da juventude nestes 

tempos de clausuras e confinamentos. 

O isolamento social traz novamente as relações de poder para o centro das 

discussões, pois, ainda segundo Foucault, o “poder disciplinar” é um instrumento 

que tem como alvo o corpo humano, “manipula seus elementos, produz seu 



236

JUVENTUDES NOS (ENTRE)LUGARES: LEITURAS INTERDISCIPLINARES CONTEMPORÂNEAS

comportamento, enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e à 

manutenção da sociedade industrial, capitalista” (MACHADO, 2015, p. 21 e 22). 

No limiar destes tempos de pandemia a relação do poder e dos micropoderes, 

com os corpos jovens, têm produzido modificações comportamentais e psíquicas 

imensuráveis até o momento, o que torna indefinido que tipo de pessoas resultarão 

deste processo. 

Isso permite pensar também nos questionamentos e nas ações de 

resistências sobre este momento pandêmico, como a juventude tem (re)significado 

seu modo de ser e estar no mundo. Portanto, reproduzimos o questionamento: 

“pode emergir uma nova racionalidade pós pandemia, que se expressaria em 

uma transformação cultural significativa?” (ROCHA, 2020, p. 60).

 É prematuro dizer o que permanecerá das representações da Festa do 

Divino e também o que se apresentará como novo. Da mesma forma, não é 

possível falar sobre que juventudes estão sendo gestadas na singularidade deste 

tempo e espaço que estamos vivenciando. No entanto, uma afirmação é possível, 

isto é o desafio de “ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2009), pois como relembra 

Bhabha (1998, p. 20) “é na emergência dos interstícios — a sobreposição e o 

deslocamento de domínios da diferença — que as experiências intersubjetivas e 

coletivas (...) são negociados”. Voltando à ponte, Heidegger (2018, p. 284) afirma 

que “na travessia, a ponte toca a margem primeiramente como margem à frente”; 

para tanto, o caminho, “digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se 

dispõe para a gente é no meio da travessia” (GUIMARÃES ROSA, 2019, p. 53). 

CONCLUSÃO 

A vida não para! Viver é preciso e, viver com o outro, estar em sociedade. 

Desse modo, onde e como estão os jovens, neste momento, diante das 

orientações e restrições impostas pelos decretos legais e pelo entendimento 

comum de proteção contra a transmissão do vírus da COVID-19, foi o que 

tentamos transcrever nestas poucas páginas. Enxergamos estes jovens no 

(entre)lugar, vivendo o cotidiano e/ou agindo na clandestinidade, fato noticiado 
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frequentemente pelos meios de comunicação, para produzir seus encontros e 

manter suas relações. 

Ao propomos um pequeno momento de reflexão sobre as ações da juventude 

em tempo de crise, especificamente em meio a pandemia do novo coronavírus, 

buscamos dialogar com teóricos que pensam a produção do espaço — local e 

global — e suas interações com o indivíduo e seus grupos.

Optamos pelo recorte circunscrito ao município de Pirenópolis, local que 

habitamos, cidade goiana com população estimada, 2020, de 25.064 habitantes, 

em sua maioria jovens entre 10 a 29 anos (IBGE, 2010) e moradores na área 

urbana. Pelas limitações do momento não foi possível uma observação mais 

densa sobre o fenômeno da pandemia provocada pela COVID-19 e sua relação 

com a juventude pirenopolina.

Entendemos que a juventude, enquanto uma categoria de análise apresenta 

características comuns passíveis de generalizações, mas, caminhamos no 

sentido de compreender a extensão geográfica das relações sociais do mundo 

que estamos inseridos e as implicações na nossa existência. 

Como professores da rede pública estadual de ensino e com décadas de 

trabalho dedicadas à formação de jovens — moradores tanto da cidade quanto 

da área rural — do Ensino Básico, aliada a quase vinte anos de pesquisas 

científicas sobre a cultura local, especificamente as festas populares e suas redes 

participações, é que propomos pensar este momento de crise social focado neste 

espaço que atuamos e com os jovens com os quais convivemos.
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