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Não existe pior esbulho, pior privação, talvez, do que a dos derrotados
na luta simbólica pelo reconhecimento, pelo acesso a um ser social
socialmente reconhecido, ou seja, numa palavra, a humanidade
(BOURDIEU, 2001, p. 295).
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RESUMO
As relações entre a escola, a juventude e o futuro inspiram a compreensão de amplas questões
sociais, estabelecidas entre as dinâmicas e as práticas juvenis. A escola é vista como um campo
de produções simbólicas, onde os jovens que nela estão, ou que dela saíram, vivenciam
processos sociais, culturais e econômicos, produzindo representações sociais – a partir de
construções sociocognitivas atreladas à noção de grupo social – que ora podem ter efeitos de
reprodução, ora podem ter efeitos de resistência. À escola é atribuído o papel de contribuir para
a construção do projeto de vida dos estudantes pois este ambiente é propício para estimular as
potencialidades do aluno e incentivá-lo a refletir sobre o que pretende ser no futuro. No entanto,
percebe-se, no contexto escolar, um campo de lutas que parece funcionar pelo "princípio do
retorno do capital", capital econômico que se faz cultural e, portanto, simbólico. Assim, jovens,
em vez de serem incentivados a construir seu projeto de vida, são cobrados a escolher o que
pretendem ser no futuro sem ao menos terem sido preparados para isso. Ainda assim, muitos
jovens não se deixam achatar, classificar nem serem empurrados para um vazio simbólico: eles
simplesmente recusam a escola. O presente estudo busca uma visão teórico-metodológica
situada na interface entre a noção de grupo, na Teoria das Representações Sociais, de Serge
Moscovici, e a noção de capital simbólico, na Teoria dos Campos, de Pierre Bourdieu. Assim,
a pesquisa está situada na confluência do que é o campo do objeto da representação social com
o campo social em si, objetivando identificar e analisar as representações sociais de escola e de
futuro elaboradas por jovens a partir de seus capitais simbólicos, partindo-se da tese de que,
por não terem propriamente um projeto de vida, tais representações estão fincadas no
presentismo e são uma forma de resistência e uma tentativa de desconstrução dos futuros aceitos
pela sociedade, não marcada nem pelo fracasso, nem pela exclusão. Os jovens que são
interlocutores deste estudo situam-se na faixa etária entre os 14 e os 24 anos, fase em que os
projetos de vida assumem uma importância peculiar, pois é a etapa de formação das escolhas
profissionais e pessoais da vida adulta. Alguns destes jovens permanecem na escola, que
representa um eixo fundamental na construção de sua realidade social, e outros não só rompem
com ela, mas com certo projeto de vida normatizado pela sociedade e incorporado como parte
de seus anseios para o futuro. Foi feita uma pesquisa de campo em duas etapas: na primeira, foi
aplicado questionário com 87 jovens, tanto estudantes matriculados do 1º ao 3º ano do ensino
médio em três escolas da rede pública de Belém, como jovens que estão fora da escola,
residentes de bairros de periferia da cidade, onde também se localizam as escolas pesquisadas;
na segunda etapa, foram realizados dois grupos focais, com 8 e 7 pessoas, utilizando técnicas
projetivas a partir de videoclipes musicais que fazem parte de seu universo simbólico. Os
resultados dos grupos focais apontaram para os elementos representacionais consensuais
contidos nas representações sociais de escola e de futuro, elaboradas pelos jovens que estão na
escola e pelos jovens que estão fora da escola, a partir de seu capital simbólico.

Palavras-chave: Representações Sociais. Capital Simbólico. Juventude. Escola.
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ABSTRACT
The relationships between school, youth and the future inspire the understanding of broad social
issues established between youth dynamics and practices. The school is seen as a field of
symbolic productions, where young people who are in or out of it experience social, cultural
and economic processes, producing social representations - based on sociocognitive
constructions linked to the notion of social group - which can now have reproductive effects,
sometimes they may have resistance effects. The school is assigned the role of contributing to
the construction of the students' life project because this environment is conducive to
stimulating the student's potential and encouraging them to reflect on what they want to be in
the future. However, in the school context, we can see a field of struggle that seems to work for
the "principle of return of capital", economic capital that is made cultural and therefore
symbolic. So young people, instead of being encouraged to build their life projects, are charged
with choosing what they want to be in the future without even being prepared for it. Still, many
young people are not flattened, classified or pushed into a symbolic void: they simply refuse
school. This study seeks a theoretical-methodological view situated at the interface between the
notion of group in Serge Moscovici's Theory of Social Representations and Pierre Bourdieu's
notion of symbolic capital in the Field Theory. Thus, the research is situated at the confluence
of what is the field of the object of social representation with the social field itself, aiming to
identify and analyze the social representations of school and future elaborated by young people
from their symbolic capitals, starting from the thesis that, because they do not have a life project,
such representations are rooted in presentism and are a form of resistance and an attempt to
deconstruct the future accepted by society, not marked by failure or exclusion. The young
people who are interlocutors of this study are in the age group between 14 and 24 years, phase
in which life projects assume a peculiar importance, as it is the stage of formation of
professional and personal choices of adult life. Some of these young people remain in school,
which represents a fundamental axis in the construction of their social reality, and others not
only break with it, but with a certain life project standardized by society and incorporated as
part of their aspirations for the future. A two-stage field research was carried out: in the first, a
questionnaire was applied to 87 young people, both students enrolled from the 1st to the 3rd
year of high school in three public schools in Belém, as well as out-of-school youth, residents
of suburbs of the city, where the schools surveyed are also located; In the second stage, two
focus groups were carried out, with 8 and 7 people, using projective techniques from music
video clips that are part of their symbolic universe. The results of the focus groups pointed to
the consensual representational elements contained in the school and future social
representations, elaborated by young people who are in school and young people who are out
of school, based on their symbolic capital.
Keywords: Social Representations. Symbolic capital. Youth. School.
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RÉSUMÉ
Les relations entre l'école, les jeunes et l'avenir inspirent la compréhension des grands
problèmes sociaux établis entre la dynamique et les pratiques des jeunes. L’école est perçue
comme un champ de productions symboliques, où les jeunes qui y vivent ou expérimentent des
processus sociaux, culturels et économiques, produisant des représentations sociales - basées
sur des constructions sociocognitives liées à la notion de groupe social - qui peuvent maintenant
avoir des effets sur la reproduction, ils peuvent parfois avoir des effets sur la résistance. L'école
se voit confier le rôle de contribuer à la construction du projet de vie des étudiants car cet
environnement est propice à la stimulation du potentiel de l'étudiant et à son encouragement à
réfléchir à ce qu'il veut être dans le futur. Cependant, dans le contexte scolaire, nous pouvons
voir un champ de luttes qui semble fonctionner pour le "principe de restitution du capital", un
capital économique qui devient culturel et donc symbolique. Ainsi, les jeunes, au lieu d'être
encouragés à construire leurs projets de vie, sont chargés de choisir ce qu'ils veulent être dans
le futur sans même être préparés pour cela. Pourtant, beaucoup de jeunes ne sont pas aplatis,
classés ou poussés dans un vide symbolique: ils refusent tout simplement l’école. La présente
étude cherche une vision théorique et méthodologique située à l'interface entre la notion de
groupe dans la théorie des représentations sociales de Serge Moscovici et la notion de capital
symbolique dans la théorie des champs de Pierre Bourdieu. Ainsi, la recherche se situe au
confluent de ce qui est le champ de l'objet de représentation sociale avec le champ social luimême, visant à identifier et analyser les représentations sociales de l'école et de l'avenir
élaborées par les jeunes à partir de leurs capitales symboliques, à partir de en partant de la thèse
selon laquelle, du fait qu'elles n'ont pas de projet de vie, ces représentations sont ancrées dans
le présentisme et constituent une forme de résistance et une tentative de déconstruire l'avenir
accepté par la société, non marqué par l'échec ou l'exclusion. Les jeunes qui sont les
interlocuteurs de cette étude appartiennent au groupe d’âge des 14 à 24 ans, phase dans laquelle
les projets de vie revêtent une importance particulière, car c’est le stade de formation des choix
professionnels et personnels de la vie adulte. Certains de ces jeunes restent à l'école, ce qui
représente un axe fondamental dans la construction de leur réalité sociale, d'autres non
seulement rompent avec cette réalité, mais poursuivent un certain projet de vie normalisé par la
société et intégré dans leurs aspirations pour l'avenir. Une enquête de terrain en deux étapes a
été réalisée: dans la première, un questionnaire a été appliqué à 87 jeunes, tous étudiants inscrits
de la 1ère à la 3ème année du secondaire dans trois écoles publiques de Belém, ainsi qu'à des
jeunes non scolarisés, résidents de les banlieues de la ville, où sont également situées les écoles
interrogées; Dans un deuxième temps, deux groupes de discussion, composés de 8 et 7
personnes, ont été réalisés à l'aide de techniques projectives tirées de clips vidéo faisant partie
de leur univers symbolique. Les résultats des groupes de discussion ont mis en évidence les
éléments de représentation consensuels contenus dans l'école et les représentations sociales
futures, élaborés par des jeunes scolarisés et des jeunes déscolarisés, en fonction de leur capital
symbolique.
Mots-clés: Représentations sociales. Capitale symbolique. Jeunesse. École.
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INTRODUÇÃO
As relações entre a escola, a juventude e o futuro inspiram a compreensão de amplas
questões sociais, estabelecidas entre as dinâmicas e as práticas juvenis. A escola é vista como
um campo de produções simbólicas, onde os jovens que nela estão, ou que dela saíram,
vivenciam processos sociais, culturais e econômicos, produzindo representações sociais – a
partir de construções sociocognitivas atreladas à noção de grupo social – que ora podem ter
efeitos de reprodução, ora podem ter efeitos de resistência.
O presente estudo intenciona analisar as representações sociais de escola e de futuro,
elaboradas por jovens estudantes ou desistentes do ensino médio das escolas públicas de Belém
(Pará), a partir de seus capitais econômicos, culturais e sociais (simbólicos). Suas relações de
troca são construídas a partir de consensos e conflitos e mediadas por poderes simbólicos.
Buscamos, então, compreender como tais representações sociais são construídas a partir dos
seus capitais simbólicos ou seja, como os resultados do poder simbólico atuam na elaboração
de representações sociais.
Os jovens que constituem os interlocutores deste estudo possuem, em geral, níveis
socioeconômicos semelhantes, e situam-se na faixa etária a partir dos quatorze anos, idade
identificada como a fase de transição para a vida adulta, sentido este que é também muito
reforçado nas escolas, no nível médio, uma etapa escolar que é mais encarada como escala para
o nível superior do que propriamente como um tempo de aprendizagem.
Por tudo que sabemos, o médio é o grau mais desengonçado. Está no meio do
caminho. Recebe uma diversidade crescente de alunos e não sabe o que fazer com
eles. Tem demasiados papéis. Sem muito medo de errar, pode-se dizer que é um nível
em crise permanente. Entra ano, sai ano, em algum lugar do mundo há protestos ou
propostas de revirar tudo de cabeça para baixo (CASTRO, 2008, p. 114).

Importantes questões culturais e identitárias são reveladas a partir da construção de
representações em torno das vivências escolares juvenis na etapa do ensino médio. E alguns
processos culturais e sociais vividos, contribuem para a reprodução e manutenção desta ordem
social por meio dos capitais que os jovens trazem consigo. O fracasso, ou o sucesso desta
empreitada, definitivamente, não recaem somente em torno das aptidões do aluno. A noção de
capital cultural (BOURDIEU, 1999), como será visto mais adiante, será uma proposição
importante para dar conta das relações de desigualdade nos desempenhos escolares dos jovens.
A praxiologia Bourdieusiana, em complementação ao modelo Moscoviciano
(DOMINGOS SOBRINHO, 2016), serão duas abordagens importantes, neste estudo, para
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entender o mundo social e o universo de capitais simbólicos em que os sujeitos estão imersos.
A relação entre representações sociais e o capital simbólico procura entender “como os efeitos
do poder simbólico de imposição de legitimidade e de naturalização dos sentidos sobre o mundo
está presente nos conteúdos representacionais” (ibid, p. 27).
Em algumas famílias de camadas populares, os mais jovens muitas vezes são os
primeiros da casa a cursar o ensino médio. A escola atual está recebendo um contingente de
estudantes certamente mais escolarizados que seus pais. Estudar não fez parte das experiências
familiares: a escola então representa a esperança de um futuro melhor, um meio para se inserir
no mercado de trabalho. No entanto, o sucesso ou o fracasso do aluno na escola depende muito
do meio social em que ele vive. Meio este que não lhe ofereceu condições ideais de
aprendizagem (KRAWCZYK, 2014).
Assim, este jovem chega com suas especificidades ao ensino médio e a escola acaba por
negligenciá-las, pois não dá conta de enxergar o jovem que existe dentro do aluno (DAYRELL
& CARRANO, 2014). Por outro lado, para muitos jovens, a escola parece destituída de valor,
criando-se uma espécie de rejeição escolar em alguns contextos socioeconômicos. Alguns
jovens não apenas rompem com a escola (ou são “rompidos” por ela), mas com certo projeto
de vida normatizado pela sociedade e incorporado como parte de seus anseios para o futuro.
O projeto de vida, conceito que será abordado neste estudo de acordo com pesquisadores
como Nascimento (2002; 2006), Sousa (2018), Dib & Rabello de Castro (2010) e Leccardi
(2005), além de ser uma das competências recomendadas pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) como parte das aprendizagens que devem ser essenciais na escola (MEC,
2018), refere-se aos anseios que os jovens projetam para o futuro, produto de uma apreensão
da realidade a partir das relações que estabelecem no campo social.
Falar de projeto de vida é falar, também, de construção de identidade. Pois os projetos
de vida perpassam a trajetória dos sujeitos desde a infância e são fortalecidos na juventude,
juntamente com as demandas e cobranças sociais que essa fase de vida acarreta.
O projeto de vida será o fio condutor para entender como os jovens deste estudo
representam o futuro. A falta de perspectivas e a ausência de um projeto faz com que grande
parte dos jovens vivam o que o historiador François Hartog (1996) chama de “presentismo”, ou
seja, um presente estendido, uma luta pela solução dos problemas do tempo presente, que não
permite enxergar ou sequer planejar um futuro, onde o ponto de vista predominante é o presente.
De acordo com Nascimento (2006, p. 6), o projeto de vida
[...]é construído no senso comum pelas relações sociais e é perpassado por um
contexto histórico de valores e regras que articulam processos psicossociais. Esses
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processos mobilizam construções de representações sociais que definem o grupo, no
caso o dos adolescentes, sobre a forma de pensar, sentir e agir em relação ao Projeto
de Vida.

À escola é atribuído o papel de contribuir para a construção do projeto de vida dos
estudantes pois este ambiente é propício para estimular as potencialidades do aluno e incentiválo a refletir sobre o que pretende ser no futuro. No entanto, percebe-se, no contexto escolar, um
campo de lutas que parece funcionar pelo "princípio do retorno do capital", capital econômico
que se faz cultural e, portanto, simbólico. Assim, jovens, em vez de serem incentivados a
construir seu projeto de vida, são cobrados a escolher o que pretendem ser no futuro sem ao
menos terem sido preparados para isso. Ainda assim, muitos jovens não se deixam achatar,
classificar nem serem empurrados para um vazio simbólico: eles simplesmente recusam a
escola.
Para entender toda esta dinâmica da relação dos jovens com o futuro e com a escola, é
preciso compreender de que jovens estamos tratando neste estudo e reconhecer que a
experiência de ser jovem não é igual para todos. Pois a juventude é, para além de uma etapa de
transição que será superada quando se entrar na vida adulta, um fato construído socialmente
pelo viés das práticas grupais, como frações de classe constituídas por grupos conforme
afirmações culturais específicas. É um fenômeno que precisa ser compreendido a partir de suas
vivências, da percepção de seus espaços de socialização e de “problematizações específicas e
trajetórias determinadas no trato com a questão dos jovens ou dos adolescentes na sociedade”
(CARRANO & FÁVERO, 2014, p. 11).
Como bem mencionam Nascimento & Rodrigues (2018), falar da juventude remete a
um caleidoscópio, tamanhas são as cores e nuances de trajetórias vividas por estes jovens no
Brasil.
De acordo com Rocha & Rabello de Castro (2016), em geral o período da juventude é
visto pela sociedade como um tempo livre de escolhas para a vida futura, um momento de
despreocupações com o trabalho e com a família; identifica-se a juventude com liberdade e essa
crença é muito predominante na sociedade.
As configurações locais também conferem especificidades nas maneiras de enxergar o
“ser jovem” na atualidade. Afirma Bourdin (2001) que é no âmbito local que frequentemente
muitos problemas da vida cotidiana, bem como as redes de sociabilidade e solidariedade, são
regulados: “quaisquer que sejam as justificativas históricas, naturais ou culturais utilizadas,
todas essas configurações locais são construídas por atores que as constituem em ‘contextos de
ação’” (p. 13).
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Na relação dos jovens com a escola e com os demais lugares de socialização, prevalecem
as lutas simbólicas por posições sociais, construídas tanto a partir das estruturas estruturadas
(BOURDIEU, 1996) na hierarquia social apreendida, como a partir das estruturas estruturantes
(Ibid.) das suas práticas.
Propõe-se, para o presente estudo, uma visão teórico-metodológica situada na interface
entre: I) as relações entre grupos e práticas sociais geradoras de representações sociais (a noção
de grupo, na Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici [2012/1961]), e II) as
estruturas de poder e de dominação atuantes no espaço social e que engendram práticas (noção
de capital simbólico, na Teoria dos Campos, de Pierre Bourdieu [2001/1979]). Assim, a
pesquisa está situada na confluência do que é o campo do objeto da representação social com o
campo social em si: “se em Moscovici prevalece uma perspectiva que privilegia as interações
psicossociais dos grupos, em Bourdieu a ênfase está em propor uma teoria da sociedade”
(CAMPOS & LIMA, 2015, p. 34, tradução nossa)1.
Tal confluência teórico-metodológica baseada na praxiologia e na psicologia social
procura trazer uma contribuição empírica aos estudos já existentes na área, especialmente a
partir de Doise (1986), e frequentemente problematizados por pesquisadores brasileiros como
Domingos Sobrinho (2003), Campos & Lima (2015), Abdalla & Bôas (2018), ampliando os
debates sobre juventude e educação em Belém do Pará, através da conexão entre a Teoria das
Representações Sociais e a Teoria do Campo Social, ou seja, entre as representações sociais e
o capital simbólico.
Trata-se de uma aproximação conceitual relevante para entender as ações dos grupos
dentro e fora do espaço social escolar, seus conflitos, práticas e processos simbólicos e permite
uma compreensão maior das práticas e interações dos sujeitos (LIMA & CAMPOS, 2015), no
contexto das suas relações com a escola e com seus planos para o futuro, adequadas à visão de
mundo simbólico e interacionista resultante da mediação entre as estruturas individuais
subjetivas e as situações objetivas que se interpõem aos indivíduos. A ideia desta articulação é,
conforme Domingos Sobrinho (2016, p. 39), “elaborar uma matriz de leitura da construção dos
sentidos dos objetos sobre os quais se disputa a imposição do sentido legítimo sobre os
mesmos”. Dada a complexidade das duas teorias em jogo, nossa postura, neste trabalho, será a
de discutir a relações entre as representações sociais e o campo em sua dimensão simbólica.

1

Si en Moscovici prevalece una perspectiva que privilegia las interacciones psicosociales de los grupos, en
Bourdieu el énfasis está en proponer una teoría de la sociedad.
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A perspectiva psicossociológica própria à Teoria das Representações Sociais possibilita
a compreensão das relações dos grupos sociais com as práticas educativas (CAMPOS, 2017),
pois ela se propõe a lidar com fenômenos grupais e entender a influência dos comportamentos
individuais na construção das realidades sociais: “a representação social é uma modalidade de
conhecimento particular tendo a função de elaboração dos comportamentos e da comunicação
entre os indivíduos” (MOSCOVICI, 2012/1961, p. 27).
As representações sociais se referem ao conhecimento do cotidiano e à maneira pela
qual ele se estrutura na vida social das pessoas e são percebidas como “uma construção
sociocognitiva, quer dizer, uma construção submetida à influência do contexto discursivo e do
contexto social” (CAMPOS, 2003, p. 22). A noção de grupo social é, então, indissociável do
sentido de representações sociais.
Em uma aproximação com a Teoria das Representações Sociais, a Teoria dos Campos
(BOURDIEU, 2007/1979), expõe a lógica do espaço social como um microcosmo dos
universos sociais distintos da sociedade, com regras e dinâmicas próprias, fazendo surgir
estruturas profundamente enraizadas nos sujeitos de acordo com suas inserções neste campo
social: o habitus. Afirma Wacquant (2002, p. 98), que o campo constitui um espaço autônomo
“de forças e lutas padronizadas sobre formas específicas de autoridade”. O habitus, como
elemento presente no campo social, é um caminho para discutir a dimensão simbólica. Este
trabalho, porém, não se comprometerá em estudar o habitus; o foco do estudo empírico será
identificar relações entre as representações sociais e o capital simbólico, ou seja, estudar o
campo na sua dimensão simbólica.
As reflexões sobre este trabalho tiveram início durante a dissertação de Mestrado desta
pesquisadora. Ao realizar pesquisa etnográfica com jovens das camadas populares das
periferias de Belém, capital do Estado do Pará, buscando entender em que medida seus hábitos
de consumo articulavam ou reorientavam elementos de reconhecimento de vínculos de
sociabilidade estabelecidos nos lugares que se configuravam como seus pontos-de-encontro,
percebeu-se que seus sonhos, objetivos de consumo e de lazer estavam estritamente ligados às
suas práticas (VILHENA, 2012).
O estudo etnográfico, na época, foi feito com jovens estudantes moradores das periferias
de Belém que, nos momentos de lazer, integram equipes organizadas e frequentam uma
modalidade de festa peculiar na região, conhecida por “festa de aparelhagem”. Foi feita uma
análise de seus hábitos, crenças, preferências de consumo e planos para o futuro, fazendo um
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recorte de gênero e pontuando semelhanças e diferenças em suas práticas. Foi possível inferir
que os jovens “negociam” suas práticas de consumo como forma de aceitação pelo grupo. Tais
práticas coletivas são uma forma de comunicação com o grupo e estabelecem laços fortes a
ponto de orientar escolhas e reforçar a construção de identidades.
Ao concluir o estudo naquele momento, percebeu-se que a escola parece distante de
toda essa dinâmica social, afastada de seus interesses, tendo dificuldades em reconhecer que o
jovem relaciona passado, presente e futuro sob uma perspectiva diferente da que a escola propõe
articular (KRAWCZYK, 2014) e, por isso, parece viver uma relação de crise com o estudante,
por não conseguir levar em conta as novas maneiras de “ser jovem”.
Diante desta constatação, surgiu o interesse em prosseguir esta pesquisa, desta vez
problematizando também o lugar que a educação ocupa hoje na vida desta juventude, sob o
olhar metodológico da teoria das representações sociais e da teoria dos campos, buscando
constituir um objeto dinâmico, que lançará uma análise sobre como estes jovens veem o mundo
num conjunto de representações sociais, as quais são construídas a partir dos capitais simbólicos
acumulados pelo sujeitos, e também sobre como é este mundo real.
A escola brasileira passa por uma crise de legitimidade (KRAWCZYK, 2014),
produzindo evasão escolar e altos índices de reprovação. Ela parece ter perdido seu valor para
muitos jovens, criando-se uma espécie de contracultura escolar (GOMES, 1997) entre as classes
mais pobres. Seja pelas necessidades de adentrar no mundo do trabalho, seja pela falta de
motivação para os estudos mesmo.
Nas avaliações educacionais, ao longo da história, os baixos índices de
aproveitamento escolar e a evasão denunciam que um dos fatores que contribuem para
esse quadro é a manutenção de uma cultura de aprendizagem da escola, onde os
saberes hegemônicos se colocam distantes dos saberes, dos contextos, dos desejos e
das necessidades desses alunos. E porque mantemos até os nossos dias esse cenário
escolar? (NASCIMENTO & RODRIGUES, 2018, p. 7).

Embora tenha havido uma diminuição de jovens fora da escola nos últimos quinze anos
no Brasil, dados de 2017 informam que ainda há mais de 1,5 milhões de jovens de 15 a 17 anos
que não estão estudando. Dos que estão na escola, 59,2% chegam aos 19 anos tendo concluído
o ensino médio (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018).
Importa entender, entretanto, por que alguns conseguem manter-se na escola e outros
não? Por que a escola “serve” para uns e “não serve” para outros jovens? Trata-se de uma
questão de classes sociais? Ou, mais além, trata-se de uma questão social, cultural e familiar?
Ao desistir da escola, a ideia de um projeto de vida passa a fazer parte de um passado
distante ou, conforme Nascimento (2006, p. 3), “esses cenários, sem possibilidades de
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transformação, parecem-nos muito mais comprometidos com projetos de morte do que com
projetos de vida”. O jovem parte, então, para a luta pela sobrevivência.
A construção deste projeto de vida está relacionada ao modo como os jovens se
relacionam em sociedade: “a ideia de se ter um projeto para a vida (pessoal, profissional) se
confunde com a própria formação da identidade moderna, como um princípio organizador ou
edificador das biografias (BERGER, 1977 apud DIB & RABELLO DE CASTRO, 2010, p. 4).
O objetivo deste estudo é identificar e analisar as representações sociais de escola e de
futuro elaboradas por jovens a partir de seus capitais simbólicos, partindo-se da tese de que,
por não terem propriamente um projeto de vida, tais representações são uma forma de
resistência e uma tentativa de desconstrução dos futuros possíveis aceitos pela sociedade, não
marcada nem pelo fracasso, nem pela exclusão. Tal tese leva-nos a pensar, em acordo com
Chamon & Santana (2018), que as representações sociais que os jovens fazem do futuro podem
se espelhar na noção de presentismo que, por sua vez, mantém relação direta com a forma como
constituem seus projetos de vida.
Faz-se necessário entender a lógica do campo social da juventude em questão, por meio
do entendimento das posições que os jovens ocupam no espaço social de acordo com a estrutura
de poderes que atuam sobre eles (capital cultural, capital social e capital econômico – todos
capitais simbólicos), o entendimento dos instrumentos de dominação que regem seu espaço
social, e o modo de engendramento de suas práticas. Vamos, também, entender se as
representações sociais que os jovens fazem do futuro se organizam, ou não, em torno de um
projeto de vida. As relações estabelecidas por estes grupos nos seus diversos espaços de
convivência e socialização, sejam eles a casa, a rua, a festa ou a escola, serão também
importantes; além de identificar de que forma a escola faz parte de todas essas construções.
Para contemplar os objetivos propostos, optou-se por dividir o estudo em três eixos
temáticos, dispostos da seguinte forma:
O primeiro eixo temático, no capítulo 1 fará uma contextualização da juventude,
situando-a como uma fração de classe constituída por grupos que se estabelecem a partir de
condições culturais específicas. Este eixo busca estabelecer a juventude como o fenômeno a ser
estudado nesta pesquisa, fazendo um resgate histórico do termo para então posicioná-lo no
debate da atualidade.
O capítulo 2 contemplará o segundo eixo temático, que abordará os dois objetos deste
estudo e suas relações complementares: a escola e o futuro. A escola será abordada como um
“evento psicossocial” (LIMA & CAMPOS, 2015, p. 65), como um espaço de construção de
realidades sociais, fundamental na socialização dos sujeitos. Em virtude deste papel que lhe é
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atribuído, sobretudo na escolarização brasileira, a instituição escolar gera um espaço de
conflitos que revela, ora experiências de sucesso, ora experiências de fracasso por parte da
juventude, o que impõe a necessidade de entender as diferentes “juventudes” e suas relações de
crise com o modelo escolar. O futuro, abordado sob a perspectiva do projeto de vida, faz parte
das trocas cotidianas e produz representações sociais, em geral submersas nas incertezas do
amanhã e na necessidade de se garantir a sobrevivência no tempo presente. Tal percepção
temporal, consequência de uma modernidade líquida e fluida (BAUMAN, 2007), torna inviável
aos sujeitos projetar um futuro, pois o presentismo (HARTOG, 1996) os obriga a suprir o
imperativo do aqui e do agora.
No terceiro eixo temático, exposto no capítulo 3, faremos a articulação das duas teorias
que conduzem este estudo: a Teoria das Representações Sociais, discutindo desde sua gênese
até as proposições atuais, demonstrando que atuam como condensadoras do capital simbólico;
e a Teoria do Campo Social, que apresenta o espaço social como lócus de lutas pelo poder
simbólico, regido pela mediação do habitus, que é, ao mesmo tempo, um produto e um produtor
das relações sociais. O conceito de habitus, neste trabalho, será apresentado para se demonstrar
que ele é um elemento presente no campo social e que existe uma relação entre habitus e
representações sociais, tal como pressupõem Domingos Sobrinho (2016), Campos & Lima
(2015). Porém, optamos por um recorte que vai se concentrar no estudo das representações
sociais e na discussão das questões simbólicas ligadas ao campo social, demonstrando as
tensões que recortam a vida destes sujeitos. O conceito de campo social será aplicado ao
universo da escola e da “não-escola” 2.
Após a apresentação dos três eixos temáticos, o capítulo 4 trará a condução
metodológica, que contemplará uma pesquisa de campo, do tipo levantamento, dividida em
duas etapas de estudo: I) a primeira etapa, de caráter quantitativo, onde foi aplicado um
questionário de perfil contendo questões relacionadas com os capitais econômico, cultural e
social, com dois grupos de sujeitos, sendo o grupo 1, os estudantes matriculados no 1º, 2º e 3º
ano do ensino médio em três escolas da rede pública de ensino da cidade de Belém; e o grupo
2, jovens que estão fora da escola, residentes dos bairros do Jurunas e da Terra Firme, ambos
considerados bairros de periferia3 da cidade de Belém, mesma localização das escolas

2

Optamos por utilizar esta definição para nos referir aos dois grupos que vamos estudar: o dos jovens que estão
na escola, mais precisamente na etapa do ensino médio, e o dos jovens que não estão mais na escola, tendo
interrompido os estudos sem concluir o ensino médio.
3
De acordo com Durham (2004, p. 382), “a população pobre está em toda parte nas grandes cidades […] mas há
um lugar onde se concentra, um espaço que lhe é próprio e onde se constitui a expressão mais clara de seu modo
de vida. É a chamada periferia”.
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pesquisadas; II) a segunda etapa, de natureza qualitativa, onde foram selecionados alguns
jovens dos grupos 1 e 2 do primeiro estudo e realizados dois grupos focais, utilizando técnicas
projetivas a partir de videoclipes de músicas que fazem parte de seu universo social e cultural
e que veiculam um universos de valores, para entender de que forma eles seus capitais
simbólicos atuam na elaboração das representações sociais de escola e de futuro.
O capítulo 5 apresentará os resultados e a discussão do estudo empírico, possibilitando,
assim, a construção do último capítulo, o das considerações finais deste estudo, que pretende
discutir as representações sociais sobre futuro e escola nos dois grupos estudados e buscar
identificar suas relações com os capitais simbólicos.
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CAPÍTULO 1: A JUVENTUDE COMO FENÔMENO DE PESQUISA

O presente capítulo pretende discutir alguns pontos do debate atual acerca da temática
da juventude, resgatando, em linhas gerais, as origens do termo como categoria de análise, para
atingir um entendimento sobre este campo de conhecimento que deu origem a diversos estudos
interdisciplinares sobre as condições de ser jovem na atualidade. Entende-se que, para se ter
uma abordagem coesa da condição juvenil, é preciso olhar o cotidiano dos jovens e a forma
como a sociedade penetra em suas vidas.

1.1 Juventude: múltiplos sentidos
As arguições contidas neste trabalho buscam ampliar o debate para as diversas questões
que vão de encontro à tematização “clichê” da sociedade: a da que a juventude é um problema;
e trazer elementos que ajudarão a compreender como os jovens vivem e organizam suas
situações cotidianas, experiências, percepções, expectativas e formas de sociabilidade
(ABRAMO, 1997).
Sempre quis falar
Nunca tive chance
Tudo que eu queria
Estava fora do meu alcance
(Charlie Brown Jr, 2000) 4

O trecho acima, de uma canção de rock, reforça crença comum na sociedade, a de que
as atitudes dos jovens não merecem a credibilidade dos adultos.
A juventude pode ser pensada como um emaranhado de problemas que se apresentam
na trajetória dos sujeitos entre uma primeira e uma segunda etapa do processo de socialização
(LEVI & SCHMITT, 1996). Nesta fase, as relações caracterizam-se como bastante complexas,
marcadas por etapas de solidariedade ou mesmo de conflito.
Para entender as contradições da juventude, é preciso se envolver com as questões
culturais que simbolizam os grupos e que vão revelar, dentre outros pontos, se os jovens
compartilham os mesmos significados; de que forma os compartilham; e as razões de
compartilhá-los ou não (PAIS, 1990).

4

Trecho da música “Não é sério”, da Banda de rock brasileira Charlie Brown Jr. (2000). Letra completa disponível
nos anexos. Fonte: https://www.letras.mus.br/charlie-brown-jr/6008/
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É necessário entender seus contextos, suas interações e construções cotidianas, suas
crenças, e as representações sociais que elaboram sobre esta dinâmica pois, de acordo com
Carrano & Fávero (2014, p. 13), “as identidades juvenis se constituem em espaços-tempos de
sociabilidades e práticas coletivas, colocam em jogo interesses em comum que dão sentido ao
“estar junto” e ao “ser” dos grupos e também constitui o “nós” que se diferencia dos “outros”.
Sociabilidades estas que só começam a existir quando os sujeitos formam sociações para
satisfazer a interesses comuns. Os interesses coletivos, então, se sobrepõem aos individuais, ao
passo que constituem uma nova unidade, um terceiro domínio, entre o coletivo e o individual
(SIMMEL, 2006).
Mas, de que jovens estamos falando? Muitos daqueles que chamamos de “jovens”, hoje,
estão vivendo uma pseudo autonomia para a qual ainda não estão preparados: saem da infância
e entram no mundo adulto ainda sem ter estrutura pessoal e afetiva para lidar com diversas
questões. A transição para a vida adulta, conforme afirma Dayrell & Carrano (2007, p. 111),
se encontra cada vez mais fluida e indeterminada, fazendo com que os próprios
marcadores de passagem para a “adultez” (terminar os estudos, trabalhar, casar, ter a
própria casa e ter filhos) ocorram sem uma sequência lógica previsível ou mesmo não
ocorram com o avançar da idade, caso dos indivíduos que vivem em uma “eterna
juventude”.

Estes marcadores que definiriam, historicamente, a transição para a vida adulta, se
prolongam cada vez mais na atualidade, passaram por ressignificações e perderam, de acordo
com Weller (2007, p. 137), “o status de ritos de passagem, transformando-se em ritos de
impasse” e fazendo com que as trajetórias juvenis de cada indivíduo variem de acordo com cada
contexto social. Assim, as “condições que assinalam o término da juventude podem ser
relativizadas e, isoladamente, não bastam para caracterizar um ou outro estágio da vida”
(ABRAMO & LÉON, 2005, p. 7). Há jovens diferentes vivendo experiências de vida de
maneiras diferentes. E a escola é uma das instituições onde se pode perceber, por exemplo,
jovens com trajetórias singulares pouco ou nada identificadas com as categorizações lineares
que a sociedade pretende lhes atribuir.
Conforme afirma Dayrell & Carrano (2007, p. 104), “um ponto de partida para
construirmos uma noção de juventude passa por conhecer as representações que são produzidas
sobre os jovens”. E é a partir das visões que a sociedade tem dos jovens da atualidade que as
crenças vão se formando a respeito desta condição juvenil.
A denominação da juventude como categoria de estudos só tomou forma nas ciências a
partir do século XX. Isto porque, antes, a juventude, era apenas uma designação de uma fase
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de vida situada entre a infância e a idade adulta, constituída pelos indivíduos que estavam na
faixa etária do período que hoje é identificado como a adolescência.
Até mesmo a fase da infância enfrentou diferentes conotações culturais e sociais ao
longo de cada período da história; somente assumindo uma noção semelhante à dos dias atuais
no século XVII, quando a ideia de criança e de família passou a adquirir novos sentidos, em
virtude das transformações que aconteciam na sociedade ao longo da transição para a
modernidade (ARIÈS, 1981).
Da antiguidade clássica até por volta do século XVI, os jovens eram preparados para
aderir aos valores e padrões da política e da sociedade vigente. Suas vidas giravam em torno
de práticas e rituais que garantissem a continuidade dos modelos existentes, inclusive entre os
jovens das classes dominantes. A imagem que a sociedade tinha do jovem era de desordem e
fraqueza de espírito. Neste extenso período, mais especificamente na idade média, esta imagem
negativa do jovem era sempre testada até que se tornasse um cavaleiro e, portanto, digno de
confiança (LEVI; SCHMITT, 1996).
Mais adiante, na Idade Moderna, o destino dos jovens dizia respeito à perpetuação da
família e do patrimônio por meio dos matrimônios arranjados ou da incursão na vida religiosa.
Por volta do século XVIII, instâncias de socialização vão ganhando força e exercendo controle
sobre a vida dos jovens, como a escola e o exército.
É no século XIX, a partir das rebeliões liberais, que os jovens começam a ser
representados como sujeitos que poderiam se libertar dos padrões da sua época. Sendo assim,
na história ocidental, a noção da juventude como fase específica da vida, anterior à idade
considerada adulta, com gostos, peculiaridades e saberes específicos, é relativamente recente.
O conceito de juventude está ligado a uma etapa da vida, correspondente a uma
determinada faixa etária (PORTINARI & COUTINHO, 2006), onde, na transição da infância
para essa nova fase, diversas mudanças psicológicas e sociais acontecem (ABRAMO, 1994).
Nos termos das leis brasileiras, o Estatuto da Criança e do Adolescente5 denomina como
adolescente aquele sujeito entre os doze e os dezoito anos de idade. E, de acordo com o Estatuto
da Juventude6, são consideradas jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade.

5
6

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12852.htm
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Na adolescência, o meio social torna-se essencial para organizar as experiências dos
jovens. Nesta fase, a preocupação com a opinião ‘dos outros’ é muito nítida; a sociedade
representa uma “unidade mais vasta indefinida em seus contornos e, no entanto, imediata em
suas exigências” (ERIKSON, 1976, p. 29). Falar nesta categoria adolescência, momento em
que a ruptura com a infância culmina com uma fase de mudanças psicossociais, remete, de
imediato, a uma etapa de vida ligada ao conceito de juventude (PORTINARI & COUTINHO,
2006; ABRAMO, 1994).
De acordo com Dayrell (2007), a psicologia se utiliza da noção de adolescência ao
analisar o sujeito particular e seus processos de transformação. Ao voltar o olhar para as
relações estabelecidas por sujeitos e grupos, as ciências sociais se apropriam da noção de
juventude para dar conta dos fenômenos das interações sociais. Percebe-se na literatura
sociológica e psicológica brasileira atual o uso simultâneo de ambos os termos: adolescência e
juventude. Ora dizem respeito a visões complementares, ora se distinguem em abordagens
opostas. O fato é que, consensualmente, ambos os termos estão ligados a uma noção de fase
entre a infância e a maturidade. Porém, a superposição dos dois termos pode resultar em
“invisibilidades e desconsiderações de situações específicas que geram, em decorrência, a
exclusão de múltiplos sujeitos do debate e do processo político atual” (ABRAMO & LÉON,
2005, p. 8).
No Brasil, até muito recentemente, o termo adolescência predominou nos debates, por
toda uma representatividade social e estatal oriunda das conquistas do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) em busca da defesa dos direitos de ambos. A partir de meados da década
de 1990, emerge a necessidade de falar sobre as questões sociais vividas pelos jovens e seus
problemas de inserção no mercado de trabalho e na sociedade, o que faz com que o termo
juventude tenha se tornado mais específico para abordar essa tematização, que ganhou muito
mais força, buscando-se observar o jovem e suas percepções, experiências, sociabilidade e
atuação (ABRAMO, 1997).
Cabe trazer à tona alguns conceitos de adolescência e de juventude, para que se possa
justificar a escolha do termo “juventude” não só como categoria de análise, mas também como
uma fração de classe a ser utilizada no decorrer deste trabalho.
A adolescência culmina com um período de mudanças não só de ordem física, mas
também de ordem estrutural do pensamento. É nesta fase de vida que, além da constituição da
capacidade reprodutiva e da fase final do crescimento, começa o desenvolvimento cognitivo
acompanhado de um raciocínio social, onde se destacam os processos de formação de
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identidade vinculados aos pensamentos coletivos e sociais. É na adolescência que aumenta a
capacidade de entendimento de si mesmo, ampliam-se as relações interpessoais e as práticas
sociais.
A par das intensas transformações biológicas que caracterizam essa fase da vida, e
que são universais, participam da construção desse conceito elementos culturais que
variam ao longo do tempo, de uma sociedade a outra e, dentro de uma mesma
sociedade, de um grupo a outro. É a partir das representações que cada sociedade
constrói a respeito da adolescência, portanto, que se definem as responsabilidades e
os direitos que devem ser atribuídos às pessoas nesta faixa etária e o modo como tais
direitos devem ser protegidos (GRUPO TÉCNICO, 2002, p.7 apud ABRAMO &
LÉON, 2005, p. 12).

Esta consciência da juventude e da adolescência como grupo reconhecido teve seu ponto
de partida nos estudos do psicólogo G. Stanley Hall, que publicou, em 1904, a obra
Adolescence. Em seu tratado, Hall cria um novo conceito – adolescência – que engloba jovens
com idades entre 14 e 18 anos. O psicólogo trata do fenômeno da adolescência como algo
essencialmente biológico, marginalizando as bases sociais e culturais que envolvem o conceito,
o que deu à sua obra um caráter deveras evolucionista. Porém, apesar das críticas, seus estudos
abriram um novo campo de investigação da adolescência, inclusive para suprir as lacunas
psicossociais que sua obra deixara (BRITO, 2014).
Naquelas primeiras décadas do século XX, os estudos sobre a temática ganharam
notoriedade no campo científico. Mead (1969), ao observar as adolescentes das ilhas de Samoa,
provocou um questionamento a respeito dos problemas que afligiam os adolescentes
americanos: eles se deviam ao fato de esta idade da vida ser de fato problemática ou eram
oriundos de um processo de civilização? Assim, instalam-se, nas ciências sociais, os debates
acerca da adolescência e da juventude, fases que se relacionam com o contexto social e suas
características peculiares, conferindo-lhes a obtenção de papéis sociais a partir de questões
exteriores aos sujeitos.
Na psicanálise, a adolescência é vista como uma fase de desenvolvimento marcada pelo
crescimento da sexualidade, mudanças psíquicas que culminam com oscilações de
personalidade, e variações de comportamento relativo às relações familiares, criando-se novas
relações sociais que interferem na formação da identidade (ABRAMO & LÉON, 2005).
Na visão de Piaget (1993/1972), a adolescência é de grande importância para o
desenvolvimento cognitivo e intelectual dos sujeitos. Nesta fase, o sujeito submete o mundo em
que vive aos sistemas e teorias que o seu pensamento é capaz de criar, unindo-os às suas
interações sociais.
Pode-se, então, pressupor que a adolescência, como categoria de análise, seria uma
primeira instância de uma fase que, inclusive nos termos da lei brasileira, é reconhecida como
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juventude. Ainda assim, é importante ressalvar a amplitude deste conceito, visto que ele passa
por idades de desenvolvimentos fisiológicos bem distintos, o que faz com que haja, assim como
muitas semelhanças, peculiaridades em cada fase. Demarcar as diferenças entre adolescência
e juventude apenas sob o critério etário não é suficiente para dar conta do fenômeno, mas é um
bom ponto de partida para se fazer algumas inferências preliminares.
As heterogeneidades que são percebidas entre jovens e adolescentes fortalecem o
sentido de que tais categorias são construídas social, histórica e culturalmente.
Ainda sobre a categorização das fases de vida em faixas etárias, comenta Bourdieu
(1983, p. 1): “as divisões entre as idades são arbitrárias... De fato, a fronteira entre a juventude
e a velhice é um objeto de disputas em todas as sociedades”.
Fazer parte da categoria denominada juventude, muito embora refira-se a uma fase
biológica de amadurecimento sexual, afetivo, social, intelectual e físico, em que os jovens se
veem “assediados pela revolução fisiológica de sua maturação genital e a incerteza dos papéis
adultos a sua frente” (ERIKSON, 1976, p. 29), é um fenômeno inseparável dos processos
sociais e históricos da sociedade moderna (PERALVA, 2007).
O termo juventude refere-se a um entendimento socialmente construído e representado,
ora pelas transformações vividas pelos sujeitos em determinada faixa de idade, ora pelas
diferentes construções históricas e sociais ligadas a esta fase da vida (DAYRELL, 2007).
A juventude é entendida, assim, como um processo de transição que envolve três
elementos interligados: a adaptação familiar, a entrada no mundo do trabalho e a independência
econômica (LEON, 2009).
Conforme menciona Diógenes (1998, p. 93), “a juventude é uma invenção moderna”.
E ser jovem, na cultura contemporânea, é uma forma de identidade que constitui uma realidade
plural. Identidade esta que é necessária para se constituir a base segura da existência, não só na
juventude, mas também em qualquer fase de vida, pois vê-se que a formação da identidade é
uma questão geracional (ERIKSON, 1976).
É possível afirmar, também, que o sentido de localidade é um dos aspectos constitutivos
da identidade jovem. O local de pertencimento representa, frequentemente, uma referência de
identidade, enraizada na cultura, no bairro, na família, na escola, nas redes de relações
(BOURDIN, 2001). Essa relação dos jovens com os espaços que frequentam é determinante em
suas práticas. Magnani (2003) acredita que há determinantes no comportamento dos sujeitos e
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que certas práticas sociais e culturais derivam do padrão de relação destes com os espaços. Este
debate é muito salutar no sentido de resgatar a escola como um destes espaços, influenciando
positivamente a produção de sociabilidades.
Não existe apenas uma juventude contemporânea, existem “juventudes”. Jovens iguais
na faixa etária vivem juventudes desiguais nos campos sociais e culturais. E “existem grupos
e segmentos juvenis organizados que falam por parcelas da juventude, mas nenhum grupo tem
a delegação de falar por todos aqueles que fazem parte da mesma faixa etária” (NOVAES,
2006, p.105).
Essas múltiplas experiências resultam em diferentes maneiras de ser jovem
(ANDRADE, 2007), pois existem inúmeras vivências juvenis possíveis dentro de uma mesma
faixa etária, variando de acordo com o cenário. Afirma Velho (2006):
[...] há várias maneiras de “ser jovem”, como também de “ser velho”, sem esquecer
que essas próprias classificações não são dadas, e sim fenômenos socioculturais.
Todas essas categorias e sua duração são discutíveis e sujeitas a constantes revisões,
redefinições e reinterpretações (p.193).

Conhecer a diversidade de expressões da juventude representa para o pesquisador uma
dupla tarefa de diferenciar o familiar e o exótico. De acordo com Velho (1978, p. 5):
O que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente
conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser exótico, mas, até certo ponto,
conhecido. No entanto estamos sempre pressupondo familiaridades e exotismos como
fontes de conhecimento ou desconhecimento, respectivamente.

Este trabalho propõe-se, portanto, a compreender o fenômeno da juventude, iniciando
primeiramente pela tarefa de conhecê-la, entender suas experiências, seus conhecimentos,
sonhos, práticas e perspectivas.
As singularidades que o termo juventude sugere tornam o assunto objeto de amplo
debate na atualidade, produzindo, de acordo com Abramo & Leon (2005, p. 6), “interferências
como uma categoria social”.
As culturas juvenis estão associadas a um conjunto de percepções, crenças, valores e
práticas que são compartilhados por determinados grupos de jovens. De acordo com Pais,
(1990), todas essas variáveis tanto podem fazer parte da própria fase de vida que estão vivendo
como podem fazer parte dos hábitos das gerações precedentes, assimilados pelos jovens, ou
fruto das relações de classes sociais. Tal abordagem da sociologia da juventude divide as
diferentes maneiras de olhar para esta juventude em duas correntes teóricas: a geracional e a
classista.
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A corrente geracional concentra-se nas experiências dos jovens em interdependência
com as gerações a que pertencem, pressupondo que as relações entre sujeitos da mesma geração
são compartilhadas, já que, por terem vivências similares, possuem afinidades específicas de
uma mesma geração. Não querendo dizer que não possam desenvolver diferentes perspectivas
sobre um mesmo assunto. Nesta corrente, fala-se em uma cultura juvenil que pode representar
“descontinuidades intergeracionais” (PAIS, 1990, p. 153) ao passo que pode gerar rupturas já
que, ao se criar uma cultura da geração em questão, esta passa a se opor à cultura das gerações
que a antecedem. Ao se criar este conceito, há uma tendência a se pensar a juventude como uma
categoria homogênea, o que gera problemas de análise quando se lida com práticas juvenis tão
diversas. O enfoque geracional foca nas questões da juventude como categoria etária, o que
também se torna um problema da corrente.
A corrente classista associa a juventude às relações de classe. Nela, o conceito de cultura
juvenil está ligado ao de cultura dominante, assim como a corrente geracional também o faz (só
que ligada a uma oposição à cultura dominante das gerações anteriores). Na corrente classista,
a resistência da cultura juvenil se dá no âmbito da cultura das classes dominantes. A corrente
critica a juventude como uma categoria associada a uma fase de vida, pois esta se encontra
dominada pelas relações de classe (PAIS, 1990). Para a corrente classista, as culturas juvenis
sempre revelam uma cultura de resistência à dominação de classes. Mesmo as formas de
expressão típicas das culturas juvenis são um desafio aos elementos dominantes.
Para além desta abordagem da sociologia das juventudes, a ideia deste trabalho é lançar
um olhar sobre este grupo, para se revelar tanto experiências positivas como problemas que
envolvem suas vivências escolares e que desfocam sua socialização para outros elementos,
levando ao entendimento de como constroem e desconstroem representações sociais de escola
e de futuro em suas vidas. É importante entender que sentidos são atribuídos à escola, que lugar
a escola ocupa nos seus projetos de futuro; existe algum tipo de vínculo ou memória afetiva que
os faça ter vontade de retornar aos estudos? Eles acreditam que a escola fará diferença em suas
vidas no futuro?
No Brasil, de acordo com o último censo demográfico do IBGE (2010), existem
34.234.526 de jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos. No estado do Pará, este número é de
1.536.181 jovens. E, na capital Belém, local deste estudo, a população de jovens nesta faixa
etária é de 261.445. Este período de vida marca, de fato, uma transição e afirma novas atitudes
perante a vida. Neste sentido, a escola tem (ou poderia ter) um papel fundamental na formação
destes indivíduos. Porém, é comum observar que a relação dos jovens brasileiros com a escola
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é conflituosa. Ela “se mostra distante de seus interesses, reduzida a um cotidiano enfadonho”
(DAYRELL & CARRANO, 2007, p. 106).
Há uma tendência notória, expressa em imagens, opiniões e comportamentos, de
considerar o jovem como um problema na sociedade. Para os adultos, jovem muitas vezes é
sinônimo de indecisão e confusão (WELLER, 2014). A mídia também cria estereótipos da
imagem do jovem, interferindo bastante na maneira como toda a sociedade o percebe.
[...] plasmou-se a ideia de que a juventude é uma idade difícil; uma etapa conturbada
pelas profundas transformações envolvidas no processo de transição, que muitas vezes
dizem respeito a rupturas profundas e abruptas e que produzem uma relação
conflituosa do jovem com seu ambiente. Todas as mudanças trazidas pela puberdade
e pela necessidade de desenvolver uma personalidade própria, a ambiguidade do
status social, a necessidade de efetuar uma série de escolhas, provocariam uma série
de crises: de autoestima, conflitos com familiares e outras autoridades e, por fim,
choques com a própria ordem social na qual devem efetuar a sua entrada (ABRAMO,
1997, p. 13).

Ao entrar no “mundo adulto”, a sociedade pressupõe que o sujeito adquiriu
responsabilidade para arcar com seus atos e assumir as ocupações típicas da vida adulta. Sendo
assim, a idade da juventude é vista como irresponsável, pois não se credita ao jovem essa
capacidade de adquirir responsabilidades (PAIS, 1990).
Talvez por ser um período declaradamente de transição, justifica-se essa postura
negativa em relação ao jovem, enxergando-o como aquele que ainda não se tornou um adulto
e, portanto, não tem voz ativa. Segundo Dayrell & Carrano, 2007, p. 106:
Os índices alarmantes de violência, principalmente os homicídios, o tráfico de drogas,
o consumo do álcool e de outras drogas, a ameaça da AIDS e a gravidez na
adolescência são fenômenos que contribuem para cristalizar a imagem de que a
juventude é um tempo de vida problemático.

Tal entendimento, porém, é uma construção social que acaba por reduzir este tempo de
vida a uma fase problemática, esquecendo-se que muitas destas questões antecedem a juventude
e afligem toda uma sociedade.
Nas representações que muitas vezes se faz da juventude, é comum referir-se aos jovens
como um grupo só, que constitui uma cultura juvenil homogênea. As ciências sociais, bem
como a psicologia social, porém, intencionam focar não somente no que é comum e similar
entre os chamados jovens, mas, especialmente, nas diferenças sociais existentes entre eles
(PAIS, 1990).
Afirma Nascimento (2006, p. 4),
[...] a formação do sujeito processa-se em espaços educativos e de sociabilidade, cuja
característica é a presença constante do diálogo, do debate, do planejamento e da
realização de novas ações. Estes e outros espaços dessa natureza é que possibilitarão
aos (às) adolescentes mediações para a elaboração e superação de dificuldades e
conflitos.
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De acordo com Weller (2014), na perspectiva da psicologia social e das teorias do
desenvolvimento humano, as maiores expectativas quanto ao desenvolvimento na fase da
juventude referem-se ao aprendizado de competências sociais e intelectuais com vistas a ter um
bom desempenho profissional; ao exercício do papel de gênero e da capacidade de se relacionar
para assumir um papel conjugal e familiar; ao saber se relacionar com o mercado para ter um
papel cultural e como consumidor; e à assimilação de um sistema de normas e valores para
exercer um papel de cidadania política.
Espera-se então que os sujeitos, na fase da juventude, conquistem independência
financeira, tenham responsabilidade de assumir um lar e ter filhos, e assumam papéis de
participação na cultura, no consumo e na política da sociedade. Assim, conforme Santana &
Chamon (2018, p. 208), “independentemente da abordagem ou perspectiva, o ponto comum é
que o processo de escolha profissional tem início efetivo na fase da adolescência, no decorrer
do Ensino Médio, sendo o término desse período um marco no início de uma nova trajetória de
vida”.
Uma das maiores razões de conflitos e problemas nesta fase são as dificuldades de
conquistar autonomia financeira para a sobrevivência, face à falta de oportunidades de emprego.
Dubet (2001, p. 12) afirma que o desemprego é maior entre jovens do que entre adultos e que
eles, os jovens, “estão condenados a um longo período de incerteza e de precariedade antes de
conseguirem um emprego estável”. A prematura entrada na vida adulta, constituindo desde cedo
família e filhos, também é uma questão muito comum e fato de mudança de projetos e
expectativas anteriormente planejados.
Surgem, a partir do que a literatura propõe, diversas questões que remetem às
expectativas e projetos de vida que os jovens costumam ter nesta fase de vida. A luta pela
sobrevivência, os problemas familiares, o conflito entre estudo e trabalho, o desestímulo em
frequentar a escola, a maternidade e paternidade precoces; todas essas questões estão presentes
na vida dos jovens do presente estudo e influem, sobremaneira, nas suas experiências e
expectativas criadas em relação ao futuro.
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CAPÍTULO 2: ESCOLA E FUTURO

O presente capítulo procura articular os objetos deste estudo – a escola e o futuro –,
buscando compreender de que forma a escola, como espaço de vivências juvenis, está presente
na construção dos projetos de vida e de futuro dos jovens.
Como objetos de representações sociais a serem investigados, a escola e o futuro
possuem força (SÁ, 1998), pois se revestem de grande importância social à medida que as
políticas públicas e as diretrizes nacionais da educação discutem continuamente a melhoria da
escola como forma de discutir o projeto de vida e pensar no futuro dos jovens. Além disso, a
escola é debatida frequentemente dentro da sociedade contemporânea, inclusive quanto a
questões políticas que influenciam no contexto psicossocial, pois há um grande contingente de
jovens cujo futuro é impactado pelas dificuldades socioeconômicas em prosseguir os estudos e
seguir um curso escolar regular. A escola, por fim, faz parte do sistema de trocas cotidianas dos
grupos envolvidos, pois as experiências escolares são continuamente compartilhadas e
repercutem nas escolhas de futuro do grupo.

2.1 Escola para Todos (?)
A visão da escola como instituição que transmite conhecimentos e auxilia na formação
do indivíduo é relativamente recente na história da sociedade. Até o século XVIII, a escola não
fazia parte da rotina de vida das pessoas. Nem mesmo havia separação entre crianças e jovens
em salas de aula, como forma de dividir o aprendizado nas escolas da época.
Somente a partir do século XVIII, junto com a nova configuração das estruturas de
família que aquele século desenhara, é que a escola passou a ser um lugar de socialização,
contribuindo para que a demarcação de faixas etárias para o aprendizado – assim sendo:
crianças menores em salas separadas das maiores e estas separadas dos adultos –, caracterizasse
melhor as diferentes fases da vida e, mais especialmente, a noção de juventude fosse introduzida
à sociedade (ARIÈS, 1981).
Acontecimentos marcantes da segunda metade do século XIX como a urbanização, a
revolução industrial, o fortalecimento do capitalismo, a revolução francesa, provocaram
mudanças também no cenário das práticas educacionais.
As escolas públicas passaram a seguir uma tendência liberal e laica – com o Estado
intervindo diretamente neste sistema – introduzindo novos caminhos de aprendizagem e
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apregoando os pressupostos de uma escola universal e obrigatória. Este laicismo agora
praticado na escola buscava educar por meio da transmissão de conhecimentos, independente
das ideologias religiosas, o que foi constituindo um novo conjunto de atribuições, definições e
explicações sobre o que seria uma ciência da educação.
A escola, a partir de tais desmembramentos históricos, passou a representar uma etapa
na formação intelectual e na construção de identidades dos sujeitos (WELLER, 2014). Às
crianças e jovens, a escola passou a representar uma garantia do direito ao saber e ao
conhecimento.
Neste sentido, a escola integra um tema fundamental da vida social, pois, conforme Corti
(2014), representa uma parte primária (infância) e secundária (juventude) da socialização dos
sujeitos. Afirma Campos & Lima (2015, p. 41, tradução nossa)7,
Em primeiro lugar, a escola é um espaço de aprendizagem das categorias sociais (que
constituem o tecido social), tanto em relação à criança diante das categorias que a
escola transmite (inteligente-burro, rico-pobre, masculino-feminino, católico-espíritaevangélico, etc.) como em relação à aprendizagem do próprio processo de categorizar.

Porém, organizada ainda em moldes bastante tradicionais, a escola não vem
conseguindo acompanhar a diversidade dos estudantes que a cada dia nela ingressam, para
tornar suas experiências escolares bem-sucedida ou mesmo mantê-los na escola. O MEC –
Ministério da Educação (2018, p. 463) –, por meio da base nacional curricular comum – BNCC
afirma que “considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola que acolha as
diversidades, promovendo, de modo intencional e permanente, o respeito à pessoa humana e
aos seus direitos”. A escola deve, ou deveria, garantir estas condições aos jovens.
O cotidiano escolar, porém, é identificado como cansativo, repetitivo e problemático
para muitos jovens (DAYRELL; CARRANO, 2007). Eles parecem encarar a escola como
apenas uma obrigação, o que gera constantes atritos entre estudantes e professores e relações
permeadas por culpas e desculpas:
E sei que o estudo é uma coisa boa
O problema é que sem motivação a gente enjoa
O sistema bota um monte de abobrinha no programa
Mas pra aprender a ser um ignorante
(...)
Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida
Discutindo e ensinando os problemas atuais

7

En primer lugar la escuela es un espacio de aprendizaje de las categorías sociales (que constituyen el tejido
social), tanto en lo relacionado con que el niño enfrente las categorías sociales que la escuela transmite
(inteligente-burro, rico-pobre, masculino-femenino, católico-espiritista-evangélico, etc.) como en lo que se
refiere al aprendizaje del propio proceso de categorizar.
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E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais (GABRIEL O
PENSADOR, 1995) 8.

A canção de rap acima, do cantor Gabriel o Pensador, demonstra o quanto o estudo está
errado: o aluno só aprende a decorar, e, apesar da escola ser um lugar de construção de
identidades, ela trata a educação do aluno com bastante indiferença.
A escola procura mostrar ao jovem o quanto a formação para o futuro é importante,
porém ampara-se em moldes que não “falam a sua língua”. E o futuro promissor que é
estabelecido para os jovens resume-se em uma fórmula padronizada de sucesso. E, quando o
jovem não atende a este padrão, sua relação com a escola é considerada um fracasso.
O sociólogo francês Bernard Lahire (1997) busca relativizar as noções de sucesso e de
fracasso escolar ao observar o cotidiano de crianças estudantes do ensino fundamental, vivendo
em famílias dos meios populares da cidade de Lyon (França). Diante de razões “improváveis”
para o sucesso de alunos possivelmente destinados ao fracasso, o autor pontua algumas questões
que muito dizem respeito às questões norteadoras deste estudo: “como é possível que
configurações familiares engendrem, socialmente, jovens9 com níveis de adaptação escolar tão
diferentes? Quais são as diferenças internas nos meios populares suscetíveis de justificar
variações, às vezes consideráveis, na escolaridade dos jovens10?” (LAHIRE, 1997, p. 12).
Isso advém tanto da influência dos valores e atitudes que a família mantém em relação
à escola, como também dos próprios moldes de educação escolar atuais, que não mais se
adequam à realidade juvenil, o que leva a constantes reprovações e à evasão escolar (GOMES,
1997).
Ao que parece, à escola é atribuído o papel de agente de ordem quando, no contexto
familiar, algo parece desordenado e capaz de comprometer o futuro daquele estudante. Da
escola é cobrado o papel de atuar na preparação do jovem para ser bem-sucedido no mundo do
trabalho, independentemente de sua trajetória pessoal. Porém, a dinâmica dos processos
culturais vivenciados pelos jovens na sua fase escolar e na fase de transição da escola para o
trabalho contribui para a reprodução e a manutenção de uma ordem social (WILLIS, 1991) que,
muitas vezes, por diversas razões, aponta para certa resistência à escolarização.

Trecho da música “Estudo Errado, do cantor e compositor Gabriel O Pensador (1995). Letra completa
disponível nos anexos. Fonte: https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/66375/
8

A citação do autor menciona “crianças” no lugar de “jovens”. A citação foi modificada, neste caso, para referirse aos sujeitos deste estudo em questão.
10
Foi substituída, também, a palavra “crianças” por “jovens”, pelas mesmas razões da nota anterior.
9
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No Brasil, as questões ligadas ao que se denomina fracasso ou sucesso da escolarização
estão intimamente relacionadas aos resultados de exames nacionais de desempenho, como o
Enem, por exemplo. Porém, nessa dinâmica social, para além dos indicadores de qualidade, é
preciso voltar o olhar para outros fatores indicativos de uma trajetória escolar entrelaçada com
as perspectivas de futuro dos jovens em questão.
A influência familiar contribui para a repetição de padrões de comportamento na vida
estudantil. Bourdieu (2007/1979, p. 9) afirma que “o peso relativo da educação familiar e da
educação propriamente escolar (...) varia segundo o grau de reconhecimento e ensino
dispensado às diferentes práticas culturais pelo sistema escolar”. A família e a escola formam
uma rede interdependente, em que o sucesso ou o fracasso de um estudante pode ser resultado
do maior ou menor grau de consonância entre estas duas instâncias (LAHIRE, 1997).
A dinâmica escolar que envolve professores, alunos, gestores, familiares, representa
uma parte da sociedade em que se vive e por isso é um espelho de problemas e questões sociais
maiores (DAYRELL, 2007).
Uma sociedade baseada em meritocracia, de acordo com Dubet (2004), desconsidera as
desigualdades sociais produzidas fora do ambiente escolar. Assim, a escola, ao promover o
ideal de igualdade, promove, também, a exclusão. Este, segundo o autor, não é um “modelo”
de escola justa que atende aos projetos de vida da juventude. O autor afirma:
Existe uma clara injustiça quando se constata que os filhos das famílias desfavorecidas
têm toda chance de ser conduzidos para ocupações não qualificadas e que, no fundo,
a escola não é totalmente responsável por essa situação de fato. No entanto, existe
uma injustiça ainda maior quando essa reprodução das desigualdades vem
acompanhada de uma estigmatização e de uma desvalorização dos indivíduos. É ao
mesmo tempo inútil e cruel, é uma injustiça feita aos alunos mais fracos, aos vencidos
na competição escolar. É difícil fracassar e ser conduzido para os empregos pouco
valorizados, mas úteis, é cruel ser desprezado durante esse percurso (Ibid, p.552).

Na escola democrática, com o lema da educação para todos, “os alunos já não são
selecionados na entrada do sistema escolar, mas, sim, durante os estudos, em função unicamente
de seu desempenho” (DUBET, 2001, p. 16).
A escola que hoje acolhe este estudante reproduz as desigualdades sociais que já existem
“do lado de fora”, praticando políticas de aprendizagem excludentes. Assim, o paradigma da
exclusão torna-se, um paradigma societário. Em outras palavras, de acordo com Campos (2017,
p. 4), o paradigma societário é
[...] um conjunto de representações de ordem social, suficientemente concordantes e
estabilizadas no tempo, as quais organizam, na perspectiva do conjunto de uma dada
sociedade, uma reflexão sobre os fundamentos e os modos de regulação desta mesma
sociedade.
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Diante deste quadro de exclusão e diferenciação, muitos jovens deslocam seus interesses
da escola para outras instâncias da vida social, seja por necessidade de sobrevivência imediata,
seja por desistência do projeto normatizado pela sociedade. Afirma Bourdieu (1983, p. 3-4):
Ainda hoje uma das razões pelas quais os adolescentes das classes populares querem
abandonar a escola e começar a trabalhar muito cedo, é o desejo de aceder o mais
rapidamente possível ao estatuto de adulto e às capacidades econômicas que lhes são
associadas: ter dinheiro é muito importante para se afirmar em relação aos colegas,
em relação às meninas, para poder sair com os colegas e com as meninas, portanto
para ser reconhecido e se reconhecer como um "homem”.

Por meio de todos os processos que derivam em relações bem ou mal sucedidas com a
escola, refletimos sobre o papel desta como instituição responsável não somente pela formação
educacional dos indivíduos, como também pela construção de sua realidade social. Nesta linha
de pensamento, trata-se de abordar a escola como “uma instituição social, mais precisamente,
como evento psicossocial” (LIMA & CAMPOS, 2015, p. 65).
2.2 A Identidade do Ensino Médio
A etapa do ensino médio se encontra no meio do caminho entre o ensino fundamental e
o ensino superior. Ao ensino médio coube a árdua tarefa de aperfeiçoar a formação dos
primeiros anos de aprendizagem do aluno. Afirma Castro (2008, p. 115), “de fato, é nesse nível
que se burila o espírito de cidadania e a identidade cultural”.
De acordo com as diretrizes praticadas no ensino médio brasileiro, os jovens estudantes
são os sujeitos de todo o processo educativo (DAYRELL; CARRANO, 2007) e a educação
deve ter como função básica, especialmente nesta etapa, promover a cidadania construindo nos
jovens,
[...] novas perspectivas culturais para que possam expandir seus horizontes e dotá-los
de autonomia intelectual, assegurando-lhes o acesso ao conhecimento historicamente
acumulado e à produção coletiva de novos conhecimentos, sem perder de vista que a
educação também é, em grande medida, uma chave para o exercício dos demais
direitos sociais (MEC, 2013, p. 145).

Porém, a realidade de exclusão social de uma grande parte dos jovens e,
consequentemente, o distanciamento cada vez maior da escola, vem produzindo dados bastante
deficitários no Brasil: em 2010, de acordo com dados do último estudo do MEC (2013), mais
de 50% dos jovens brasileiros de 15 a 17 anos, ainda não haviam atingido a etapa do ensino
médio, e milhões de jovens e adultos acima de 18 anos não chegaram a concluir o ensino médio,
mais precisamente, 59,2% dos jovens chegam aos 19 anos tendo concluído esta etapa da vida
escolar. No estado do Pará, por exemplo, o número cai para 41,5% (TODOS PELA
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EDUCAÇÃO, 2018). É provável que este percentual seja incrementado pelo contingente de
jovens que abandonam a escola pela necessidade de trabalhar.
Conforme a letra de rap abaixo, essa fase da vida é marcada pela subversão da ordem
“natural” dos acontecimentos, o que nem sempre (ou nunca) é culpa do próprio jovem:
Com 17 já na fase de se alistar
rezando pra não pegar, e é repetente no ensino médio
tá sem trampar, nem pensa em vestibular
só quer saber de zuar, sua cabeça não tem mais remédio
18 anos responsável pelos próprios atos
tomando tranco pra acordar e encarar os fatos
é mais pesado o fardo daqui pra frente
quem corre pra ser adulto se esquece de ser adolescente (SIMPLES, 2007) 11

O trecho da música expõe uma situação rotineira no contexto escolar brasileiro: altos
índices de distorção idade/ano, sobretudo na etapa do ensino médio, provocando, futuramente,
evasão escolar e necessidade de reorientar um projeto de vida antes sonhado, o qual não terá
mais a escola como um pilar de apoio.
As múltiplas realidades juvenis resultam em diferentes formas de apreensão dos
conhecimentos transmitidos pela escola e isso é bem perceptível a partir do momento em que o
acesso ao ensino médio foi ampliado no Brasil, a partir da década de 1990, por via da ampliação
do número de vagas nas escolas públicas.
A etapa mais curta dentre as etapas escolares é, por assim dizer, a que carrega o maior
peso de responsabilidades bastante conflitantes. Conforme Castro (2008), o ensino médio
carrega quatro objetivos: formação cultural dos cidadãos, estimular as habilidades do aluno,
preparar para o mercado de trabalho considerando a possiblidade de o indivíduo não ingressar
no curso superior, e, finalmente, preparar o estudante para ingressar no ensino superior. Não
há, portanto, sistema educacional, em País nenhum, que não precise administrar tamanhos
conflitos para lidar com tantos objetivos.
Apesar de compreender apenas três anos de educação básica, a etapa do ensino médio é
a que mais gera debates na sociedade: “fala-se da falta de interesse por parte dos jovens, dos
altos índices de evasão e fracasso escolar, da perda da identidade, quando na verdade o ensino
médio nunca teve uma identidade muito clara” (KRAWCZYK, 2014, p. 77). Mas, conforme
dito anteriormente, o ensino médio em outros países também enfrenta desafios e contradições
similares.

Trecho da música “Juventude”, do grupo de rap Simples (2007). Letra completa disponível nos anexos. Fonte:
https://www.letras.mus.br/simples/760960/
11
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O modelo único de escola que é praticado no Brasil, sobretudo no ensino médio, é
adotado por poucos países. Aqui, as disciplinas são iguais para todos, independente das
habilidades de cada um. Há um currículo oficial recomendado pelo Ministério da Educação e
todas as escolas seguem esta mesma diretriz que, no final, dá um diploma de conclusão do
ensino médio obrigatoriamente aceito em qualquer instituição de ensino superior para a qual o
candidato seja aprovado. Aparentemente, é um sistema democrático, pois não diferencia
ninguém e traz o ideal da escola para todos. “Na teoria, é o sistema mais democrático de todos”,
afirma Castro (2008, p.119). Mas, na prática, os problemas são visíveis, pois os jovens que
chegam a esta etapa vêm de origens econômicas, sociais, raciais e culturais bastante distintas e
não existe um currículo que adote essa diversidade (ARROYO, 2014).
A maioria dos Países segue modelos de escola diferentes do Brasil. Nos Estados Unidos,
por exemplo, a escola também é única, a chamada comprehensive high school, mas, apesar de
todos frequentarem a mesma escola indistintamente, cada aluno pode escolher seu percurso
acadêmico de acordo com suas aptidões, o que será foco da reforma do ensino médio brasileiro
prevista para os próximos anos. Este modelo americano, aparentemente, segue um padrão
altamente democrático, possibilitando a alunos de diferentes classes sociais, dentro do mesmo
ambiente, realizar tarefas diferentes, privilegiando suas habilidades, com oferta de disciplinas
que preparam para o ensino superior ou para a formação profissional, e níveis diferenciados de
exigência conforme os interesses de cada um. Uns têm mais inclinação para as artes, outros
para as ciências, outros para trabalhos manuais, e assim, na teoria, há uma convivência
democrática.
No entanto, os preconceitos e divergências ficam latentes nesta convivência, pois no
sistema de escolhas, a maioria dos mais pobres, que em geral são alunos com mais dificuldades,
tende a optar pelas tarefas que exigem menos aptidões intelectuais e que são menos prestigiadas
dentro da Instituição (CASTRO, 2008). Os academicamente mais fortes são incentivados a
optar pelas disciplinas como as matemáticas e as ciências, que preparam para as universidades
mais concorridas.
Nas escolas europeias, em geral, existem escolas diferentes para cada perfil de aluno. A
seleção é feita antes de o aluno entrar na escola: para cada perfil de egresso, há uma escola
apropriada. Neste modelo, admitem-se as diferenças e busca-se especializar cada escola, para
oferecer uma formação coerente. Na França, por exemplo, há várias áreas (baccalauréats) que
levam ao diploma do ensino médio, como as matemáticas, as letras, e as ciências biológicas.
Não se trata propriamente de um ensino profissionalizante, e sim de uma divisão por áreas desde
o ensino médio. Existem também outros modelos, como os que levam ao ensino técnico desde
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o ensino médio visando o ensino superior (Lycée technique12) e outros como o Certificat
d’Aptitude Professionnel13, que não dão acesso ao ensino superior (CASTRO, 2008).
O modelo Brasileiro está entre os dois modelos anteriores, estando mais próximo do
modelo francês, sobretudo a partir dos próximos anos, em que os alunos serão separados, desde
o ensino médio, por áreas de interesse, já visando o ensino superior. Mesmo com a reforma do
ensino médio em curso, não é possível afirmar que os problemas sejam eliminados, em face de
uma série de fatores que não desaparecerão, conforme será exposto nos próximos parágrafos.
Primeiramente, muitos alunos recebem uma base educacional fraca no ensino
fundamental e chegam ao ensino médio semialfabetizados, sem chances de acompanhar o ritmo
acelerado dos conteúdos exigidos. Segundo, há uma carência de professores aptos para
ministrar disciplinas fundamentais: eles são herdeiros, também, de um ensino superior de baixa
qualidade que não os prepara adequadamente para os desafios curriculares do ensino médio.
Em terceiro lugar, a sobrecarga de conteúdos exigidos no vestibular impede que o aluno se
aprofunde nos temas, tornando o aprendizado bastante superficial (CASTRO, 2008).
Por todas estas razões, o modelo inédito do ensino médio brasileiro traz mais
desvantagens do que vantagens e, como resultado, temos um ensino médio marcado pelo
abandono e pela reprovação.
Podemos dizer, inclusive, que a etapa do ensino médio sempre foi, no Brasil, um
privilégio das elites. Apenas aqueles que um dia iriam cursar uma faculdade tinham acesso ao
ensino médio.
Nos últimos trinta anos, porém, o ensino médio passou por uma intensa expansão e um
novo contingente de jovens estudantes brasileiros, integrantes de famílias de classes populares,
as quais muitas vezes não têm histórico familiar de frequência escolar, passou a ter mais acesso
às salas de aula do ensino médio. Anteriormente, estes mesmos jovens mal podiam frequentar
a escola.
As razões dessa ampliação de acesso vão desde as mudanças socioeconômicas,
tecnológicas e culturais dos tempos atuais até as mudanças constantes ocorridas no mundo do
trabalho que marcam, sobremaneira, a entrada do jovem na vida adulta. Este momento de
transição, para muitos deles, se torna bem longo e complexo porque chega à idade adulta e não
há entrada no mercado de trabalho (MEC, 2010). O ensino médio abriu suas portas para uma

12
13

Sistema que corresponde à Escola Técnica.
Certificado fornecido após o Ensino Médio, que confere qualificação profissional para uma profissão
específica.
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juventude das classes populares de “forma degradada, simulando democratização de
oportunidades” (CARRANO & FÁVERO, 2014, p. 11).
Conforme Arroyo (2014, p. 60), “ao ensino médio estão chegando outros jovensadultos. Aqueles que não chegavam, os jovens dos coletivos populares, trabalhadores”. Isso,
por si só, já foi uma conquista. Contudo, a inclusão educacional chegou às escolas trazendo
junto os problemas conjunturais da desigualdade social brasileira (KRAWCZYK, 2014), o que
acaba por colocar estudantes de escolas públicas em posição inferior aos estudantes de escolas
privadas, pois estes supostamente chegam ao ensino médio com uma bagagem de aprendizados
extraescolares que as condições financeiras lhe permitiram ter, como o estudo de língua
estrangeira, viagens, conhecimentos de informática.
A histórica dualidade da escolarização brasileira, promovendo, de um lado, uma
educação preparatória e acadêmica para as elites e, do outro, uma educação técnica e
profissional para as camadas populares, gera uma falta de identidade para o ensino médio
(MEC, 2010), pois diante da dura realidade de grande parte dos jovens que ingressam no ensino
médio, esta etapa do ensino se incumbe, também, de preparar o aluno para o mercado de
trabalho. Tarefa que, de fato, exige que a escola reveja suas práticas educacionais.
A garantia do padrão de qualidade da educação brasileira é um princípio assegurado na
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
onde a educação deve ser compreendida como um projeto de socialização da cultura, que deve
garantir a permanência dos sujeitos na escola, reduzindo não apenas a evasão escolar, mas
também o índice de repetência. Tais direitos foram reafirmados no Plano Nacional de Educação
(PNE), Lei 13.005, de 2014, o qual determinou a necessidade de estabelecimento de diretrizes
pedagógicas para a educação brasileira nos próximos dez anos, com a criação de uma base
nacional curricular comum (BNCC) para todas as unidades da federação.
A construção da primeira versão da nova base nacional curricular teve início em 2015,
através da Portaria 592. Após longo processo de debates e audiências pública, o MEC entregou
a versão final da BNCC em 2017, referente à educação infantil e ao ensino fundamental. As
novas diretrizes referentes ao ensino médio foram finalizadas em dezembro de 2018, cumprindo
assim as aprendizagens previstas para toda a educação básica. O novo currículo é composto de
uma base nacional comum curricular – cujas disciplinas com mesmo peso de obrigatoriedade
durantes os três anos do ensino médio são Língua Portuguesa e Matemática –, e de itinerários
formativos, divididos por áreas de conhecimento, como 1) Linguagens e suas Tecnologias; 2)
Matemática e suas Tecnologias; 3) Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 4) Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas; e 5) Formação Técnica e Profissional. O aluno, ao ingressar no
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1º ano do ensino médio, já escolhe a área que concentra as competências específicas de sua
preferência.
Os ideais de educação no ensino médio recomendados por estas leis nacionais
preconizam que todos os jovens devem ter acesso a uma escola abrangente de conhecimentos
que lhe permitam transitar produtivamente na sociedade durante a vida adulta, sendo providos
de uma educação de qualidade comprometida com seu sucesso e permanência na escola.
O que se vê no cenário da educação brasileira, porém, ainda está distante desta
expectativa, pois a estrutura do ensino médio não atende às necessidades deste jovem, que tem
por urgência uma formação voltada para o futuro profissional e que vem de trajetórias de vida
diferentes, que fogem de uma homogeneidade. Conforme afirma Arroyo (2014, p. 62),
Apesar de as diretrizes curriculares enfatizarem conceitos universalistas como
direitos, conhecimento, ciência, cultura, cidadania, formação humana, ensinoaprendizagem, núcleo comum, esses conceitos têm como referente um determinado
protótipo de cidadão, de humano, de criança, de adolescente, jovem ou adulto,
estabelecido em padrões históricos de trabalho, de conhecimento. São conceitos
construídos tendo como referente o Nós humanos, cidadãos, racionais, cultos,
civilizados. Conceitos não construídos tendo como referentes os Outros povos, etnias,
raças, territórios, gêneros, trabalhadores.

A reformulação do ensino médio chega ao País, portanto, enfrentando números difíceis.
De acordo com dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP (2017), 12,9% e 12,7% dos alunos que ingressaram respectivamente no
1º e no 2º ano do ensino médio no Brasil, entre 2014 e 2015, abandonaram essa etapa da
educação básica. A evasão escolar no 3º ano é de 6,8%.
Além deste alto índice de evasão escolar, os números também apontam que, dos
estudantes que permaneceram no ensino médio, 12,2% ficaram reprovados ao final do ano
letivo, o que cria um outro indicador: a taxa de distorção idade-série que, no ensino médio
brasileiro, é muito elevada: 30,1%.
No Pará, a situação não é nada diferente do restante do País. Com uma população
estimada, para 2019, em 8.602.865 de habitantes14, tendo um total de 359.331 alunos
matriculados no ensino médio15, nas 842 escolas existentes no Estado (IBGE, 2019), o Pará tem
a mais alta taxa de evasão escolar em todas as etapas de ensino, chegando a 16% no ensino
médio (INEP, 2017). Em termos de desenvolvimento humano, que engloba os indicadores de
saúde, educação e renda da população, dos 26 Estados da Federação e mais o Distrito Federal
(totalizando 27 unidades), o Pará está em 24ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano
14

População estimada para 2019, pelo site do IBGE Cidades: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/panorama.
Estimativa do total de matrículas na etapa do ensino médio, em todas as escolas cadastradas no Estado do
Pará, em 2018. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/pesquisa/13/5913?tipo=ranking&indicador=5913.
15
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(IDH), com uma taxa de 0,64616 (IBGE, 2019). Com este índice, ele empata com o Estado do
Piauí e perde apenas para os Estados do Maranhão e Alagoas. Vale lembrar que o IDH é uma
referência numérica que varia entre 0 e 1.
Informações referentes à cidade de Belém (INEP, 2017), fornecem estatísticas nada
animadoras também. Com uma população de 1.492.745 de habitantes17, e um total de 62.366
matrículas no ensino médio18 (IBGE, 2019), dentre as 101 escolas municipais, estaduais ou
federais de ensino médio de Belém, cadastradas na base de dados da SEDUC - Secretaria de
Educação, 8 delas tiveram, em 2017, um índice de reprovação entre 30% e 50% no ensino
médio. Isso quer dizer que, a cada 100 alunos destas escolas, de 30 a 50 deles reprovaram o ano
letivo. Quanto aos índices de abandono escolar no ensino médio, as escolas da área
metropolitana registram 14 escolas com índice de evasão escolar entre 20% e 33,3%, ou seja, a
cada 100 alunos destas escolas, entre 20 e 30 deles abandonam a escola antes do final do ano
letivo. As três escolas selecionadas para este estudo integram as estatísticas de reprovação e de
abandono escolar no ensino médio, conforme veremos no capítulo 4.
Paralelamente aos percentuais de reprovação e abandono, dados da mesma pesquisa
INEP (2017) também indicam alguns números vitoriosos: 13,86% das escolas de ensino médio
cadastradas segundo os mesmos critérios apresentaram índices de aprovação superior a 80% no
ensino médio, em 2017. Este dado indica que possivelmente há sutis diferenças de rendimento
escolar entre uma escola e outra, fenômeno este que precisará ser acompanhado de perto,
justamente para se entender as relações que os alunos destas ou daquelas escolas estão
mantendo com suas instituições de ensino.
Estes dados revelam que jovens pertencentes às classes menos favorecidas
economicamente, não estão apenas integrando os índices de abandono e de reprovação escolar:
alguns deles estão, também, conquistando bons rendimentos escolares.

As

escolas

municipais e estaduais selecionadas para este estudo possuem grande parte de alunos
pertencentes aos níveis socioeconômicos mais baixos, de acordo com o Indicador de Nível
Socioeconômico das Escolas de Educação Básica – INSE (2015), conforme será indicado no
capítulo 4. Em Belém, 39% da população ocupada possui um rendimento nominal mensal de
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Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/panorama. 9
População estimada para 2019, pelo site do IBGE Cidades:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/belem/panorama.
18
Estimativa do total de matrículas na etapa do ensino médio, em todas as escolas cadastradas na cidade de
Belém, em 2018. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/belem/panorama.
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até ½ salário mínimo (IBGE, 2019)19. Portanto, estamos falando de sujeitos de baixa renda,
cujas experiências de fracasso escolar são bem mais elevadas que as experiências de fracasso
em outras camadas da população.
Que méritos podem ser atribuídos à escola e também à família neste sentido? Como
explicar casos que contrariam os modelos pré-concebidos de que os desempenhos escolares em
meios populares são mais propensos ao “fracasso” do que os resultados escolares das elites?
(LAHIRE, 1997).
Em 2010, o MEC publicou uma pesquisa intitulada “Melhores práticas em escolas de
ensino médio no Brasil”20, em que buscou identificar as práticas educacionais consideradas
bem-sucedidas em 35 escolas estaduais de quatro capitais brasileiras (Rio Branco, Fortaleza,
São Paulo e Curitiba), onde os estudantes do ensino médio apresentavam bons desempenhos.
Os números apresentados, considerados eficazes, indicam que tais escolas possuem ambientes
onde há forte exercício de liderança dos gestores; normas e valores claros de convivência são
repassados aos alunos; as expectativas de bom desempenho são fortemente trabalhadas por
docentes e discentes; e há espaço para trabalhos em coletividade e atividades de reforço e
recuperação.
Integrando mais um exemplo de boas práticas educacionais, Pernambuco foi um dos
estados pioneiros, no ano de 2018, a trabalhar as dez competências gerais da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), através de conteúdos interdisciplinares ministrados em disciplinas
como “Projeto de Vida e Empreendedorismo”, nas escolas de tempo integral. Nestas aulas,
trabalha-se, por meio de atividades lúdicas, a identidade, o autoconhecimento, os projetos e
planos para o futuro. Tal disciplina está alinhada com a premissa do protagonismo juvenil, que
é a base da BNCC. Assim como Pernambuco, os estados do Ceará, Espírito Santo e São Paulo
vêm implementando atividades relacionadas ao projeto de vida em seus componentes
curriculares21.
Diante de dados que, por um lado, indicam um esvaziamento progressivo do ensino
médio brasileiro e, por outro, indicam que há desempenhos escolares que divergem desta
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Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/belem/panorama.
A publicação está citada nas referências deste trabalho.
21
Fonte: Reportagem “Reflexão sobre o projeto de vida atribui sentido à escola”. Disponível em:
https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/52/.
20
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fatídica estatística, faz-se necessário olhar a juventude que hoje ingressa neste ensino médio
marcado por contradições.
A idade de ingresso no ensino médio acontece a partir dos 14 anos. Sendo assim, a
realidade de abandono e de reprovação escolar é muito típica da fase identificada com a da
juventude. Mas de que juventude estamos falando? E que escola é esta que deixou de ser
prioridade na vida destas pessoas?
Afirma Pereira (2013, p. 12),
O Ensino Médio tradicional já demonstrou sua inadequação, concretizada nos
resultados negativos, e sua incapacidade de responder às necessidades formativas da
nossa juventude, particularmente dos que necessitam da educação pública. Não
consegue produzir a educação de qualidade social necessária aos educandos que,
nessa etapa da vida, deveriam ter acesso a um conhecimento estimulador da
construção de seu projeto de vida, um conhecimento pertinente a sua formação como
cidadão, agente da vida social e com as capacidades técnicas necessárias para a
inserção no mundo do trabalho.

Os jovens são constantemente cobrados a construir uma relação bem-sucedida entre seu
tempo de vida e seu tempo na sociedade (LECCARDI, 2005), mas sentem-se solitários nesta
empreitada, pois a sociedade e as instituições não conseguem acompanhar as novas maneiras
de “ser jovem”. Se as diretrizes hierárquicas que hoje conduzem o sistema educacional
permanecerem as mesmas, assim sendo, com parâmetros de comparação e nivelamento que só
fazem reafirmar a inferioridade dos jovens de classes populares, a relação entre trabalho,
sobrevivência e estudo continuará sempre tensa. É preciso, de acordo com Arroyo (2014, p.
70), “entender que o caráter seletivo, meritocrático do sistema escolar já vivido e a viver no
Ensino Médio faz parte dos padrões segregadores de trabalho, de conhecimento, de poder, de
apropriação da terra, do espaço, da justiça, de renda de que eles e seus coletivos são as vítimas
históricas”.
Por todas as razões expostas, a escola revela-se em crise com a juventude, vivendo hoje
uma relação de distanciamento com o aluno. Segundo Dayrell & Carrano (2007), essa realidade
não se explica por si mesma, e não se pode culpar nem somente a juventude, nem somente a
escola e tampouco os professores pelo problema. Pois todos fazem parte de um quadro social
bem mais amplo, com seus desafios e questões.

2.3 O Projeto de Vida e o Futuro
Pra ser alguém na vida você tem que estudar
Eu sei que é difícil, mas você tem que tentar
Força de vontade você tem que lutar
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Agora vou dizer o que você vai enfrentar (Wesley, 2017) 22

O trecho acima, de uma música do ritmo rap23, interpretada por um cantor jovem, que
também é estudante, demonstra que, apesar dos problemas, a escola é importante para a vida.
A ideia de que os estudos representam a única forma de garantir um futuro promissor
habita o imaginário social desde a tenra infância. Afinal, dentro do que já foi apresentado sobre
o contexto escolar, a escola é o primeiro ambiente de socialização, onde os sujeitos aprendem
a se reconhecer como parte da sociedade; é ela “que permite ao sujeito moderno reconhecer-se
como produto de uma trajetória” (CAMPOS & LIMA, 2015, p. 41, tradução nossa)24.
A escola é vista como uma das instâncias – senão a única – que ajudará os sujeitos a
construírem um projeto de vida e, consequentemente, um projeto de si próprios: “projetando
que coisa se fará no futuro, projeta-se também, paralelamente, quem se será”, afirma Leccardi
(2005, p. 36).
À escola, sempre se atribuiu um papel de preparar as gerações para a vida. De acordo
com o MEC (2018), a escola deve garantir que o jovem tenha uma formação voltada para definir
seu projeto de vida em relação aos estudos, ao trabalho e às próprias escolhas de vida. As
aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (MEC,
2018), devem garantir o desenvolvimento de dez competências gerais ao longo de todas as
etapas da educação. O projeto de vida figura dentre uma destas competências:
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade
(MEC, 2018, p. 9).

Dessa forma, à escola cabe também o papel de orientar os jovens na construção de seus
projetos de vida, explorando suas potencialidades e visualizando oportunidades de crescimento
pessoal. E isso, aparentemente, tem sido apregoado na escolarização brasileira, até mesmo em
função da ampliação do tempo que os jovens permanecem na escola. Teoricamente, a escola
deveria ir além dos conteúdos obrigatórios e procurar dar sentido a eles colocando o estudante
em posição de protagonista de seu aprendizado, valorizando seu papel como cidadão e
contribuindo para construir sua identidade e seu projeto de vida. Esta seria, afirma o MEC
(2018, p. 472-473), a escola que acolhe as juventudes e assim assume uma parceria com o
Trecho da música “RAP da Escola”, do cantor rapper Wesley (2017). Letra completa disponível nos anexos.
Fonte: https://www.ouvirmusica.com.br/wesley/1455071/
23
O termo RAP significa rhythm and poetry (ritmo e poesia). O ritmo surgiu na Jamaica, na década de 1960 e tem
uma batida rápida e acelerada. As letras vêm em forma de discurso, muita informação e pouca melodia. Fonte:
https://www.suapesquisa.com/rap/
24
Que permite al sujeto moderno reconocerse como produto de una trayectoria.
22
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desenvolvimento social e pessoal do estudante: “o projeto de vida é o que os estudantes
almejam, projetam e redefinem para si ao longo de sua trajetória, uma construção que
acompanha o desenvolvimento da (s) identidade (s), em contextos atravessados por uma cultura
e por demandas sociais que se articulam, ora para promover, ora para constranger seus desejos”.
Toda essa discussão sobre projeto de vida no âmbito escolar, na prática, acontece muito
mais no sentido de preparar os sujeitos para o mercado de trabalho, ou seja, para a escolha da
profissão que irão seguir. Os projetos de vida, que representam condutas mais amplas,
articulados com as escolhas de vida, estes não vêm sendo discutidos pela escola atual como
item de formação humana. É como afirmam Nascimento & Rodrigues (2018, p. 7): “ainda
somos devedores de uma escola que possibilite o respeito e a tolerância com as diferenças
culturais no desenho lógico do currículo escolar: uma escola que contribua com a formação do
sujeito para a vida e para a realização de seus projetos futuros”.
Além disso, diante de tantas incertezas que a vida moderna apresenta aos sujeitos,
projetar o futuro se torna cada vez mais distante do alcance de muitos jovens, até mesmo da
responsabilidade da escola:
É possível perceber, então, que, embora seja imprescindível saber de si e dos desejos
de realização futuros, estes saberes não parecem suficientes para a continuidade
biográfica dos jovens. A um dado momento, os jovens se veem atravessados por
variáveis externas que podem condicionar ou moldar as suas escolhas e perspectivas
profissionais (DIB & RABELLO DE CASTRO, 2010, p. 11).
.

A ideia de projeto de vida, conforme Nascimento (2006), refere-se às aspirações que são
projetadas para o futuro, cujas expectativas são construídas nas relações dos sujeitos com o
mundo que os cerca.
Importante ressaltar que a noção ideal de “projeto de vida” que se forma na mente de
muitos jovens, está ligada a “condutas organizadas” (SCHUTZ apud WELLER, 2014, p. 139)
que são apreendidas ao longo da vida, desde a infância, nos processos de socialização vividos
na escola e na família. Os projetos de vida, portanto, “buscam atribuir sentido à biografia como
um todo” (WELLER, 2014, p. 141) e experimentá-los envolve buscar possibilidades, vivenciar
sonhos e reunir condições de realizá-los.
É na fase da juventude que os projetos de vida assumem uma importância peculiar, pois
é a fase de formação das escolhas profissionais e pessoais da vida adulta futura. É o período em
que se criam muitas expectativas com relação ao futuro, quando os jovens se questionam e
entram em conflitos e crises de identidade com mais frequência.
Muitas dessas expectativas, no entanto não se concretizam ou demoram para se
concretizar, nem sempre por “culpa” do jovem, mas, na grande maioria das vezes, pelas

49

contingências da atualidade. Até porque, conforme Nascimento & Rodrigues (2018), há um
redimensionamento constante dos projetos de vida, já que o que se pregava como a ordem
natural dos acontecimentos em gerações anteriores, como estudar, se formar e trabalhar, não
mais perdura na atualidade.
A ideia linear que se faz do futuro, como algo que vem do passado e passa pelo presente,
como algo que se pode planejar e controlar, é uma concepção moderna que remonta ao século
XVIII. A partir deste período é que se começou a levar em conta que o futuro depende das
formas de agir dos sujeitos, e não essencialmente dos ciclos da natureza (LECCARDI, 2005).
De acordo com Hartog (1996), na transição para a modernidade, o ponto de vista do
futuro era dominante. O progresso era a tônica daquele momento histórico. Entre os
historiadores, a partir do início da década de 1990, essa relação da sociedade com o tempo
passou a viver uma maior crise.
O futuro passou a ser guiado pelo medo e pela incerteza, frutos do acelerado
desenvolvimento e dos dilemas gerados pelo avanço e pelo progresso. De acordo com
Nascimento & Rodrigues (2018, p. 3), apesar do desenvolvimento da humanidade e do
rompimento com o pensamento arcaico, a modernidade “gerou a ditadura da produção, a
alienação do indivíduo nas aparências e, consequentemente, o desencantamento com o mundo”.
A partir da modernidade, impulsionada pelo capitalismo, os sujeitos passaram a vivenciar
maiores conflitos e desigualdades sociais.
Surge, então, uma linha de estudo que perpassa a noção de época e de tempo linear;
surge a noção de um regime de historicidade (HARTOG, 1996) que se refere mais a uma
experiência do tempo, não o marcando de forma neutra. As desilusões e incertezas quanto ao
futuro, abriram caminho para uma nova linha de pensamento em que o “horizonte estritamente
limitado ao presente” (Ibid, p. 11) fez com que os sujeitos passassem do futurismo ao que
Hartog (1996) chama de presentismo, ou seja “um presente hipertrofiado que tem a pretensão
de ser seu próprio horizonte: sem passado sem futuro, ou a gerar seu próprio passado e seu
próprio futuro” (Ibid, p. 11).
O presente onipotente, classificação do próprio historiador (Ibid, 1996), cria um vazio
no horizonte de futuro dos sujeitos pois, fincado em bases pouco sólidas, o gera perspectivas
de medos e inseguranças quanto ao amanhã.

Conforme afirma Bauman (2007, p. 32), “o medo é reconhecidamente o mais sinistro
dos demônios que se aninham nas sociedades abertas de nossa época. Mas é a insegurança do
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presente e a incerteza do futuro que produzem e alimentam o medo mais apavorante e menos
tolerável”.
Em crise com o futuro, o jovem passa a se relacionar com o tempo de acordo com as
possibilidades que o presente, também incerto, lhe proporciona. Ele vive tentando “não se
deixar engolir pela velocidade dos eventos, de controlar a mudança equipando-se para agir
prontamente, de não desprezar o tempo deixando que ‘as coisas aconteçam’, de não se deixar
encurralar pela insegurança difusa” (LECCARDI, 2005, p. 53).
O futuro passa a ser, de acordo com Dib & Rabello de Castro (2010), um presente
estendido, pois as dúvidas e medos do amanhã não permitem criar um horizonte de vida; partese para o que se pode e para o que se tem, que é o presente imediato, o qual não escapa do
domínio social e torna-se a única possibilidade de ação.
Pensar em futuro, no presente, é pensar no que é possível, dentro de uma atmosfera de
insegurança e indeterminação. O amanhã, visto como uma incógnita em muitas realidades
juvenis, é marcado pela trajetória das “idas e vindas”, onde os projetos não acontecem ou
mesmo são interrompidos frequentemente; os sujeitos vivem uma vida imprecisa, relacionandose com o tempo de forma angustiante, e concebendo o futuro como “algo que não lhes pertence
ou lhes é marginal, na medida em que não veem possibilidades de atuar sobre ele” (DIB &
RABELLO DE CASTRO, 2010, p. 6).
Concentramo-nos naquilo que podemos influenciar, pois nos tornamos, conforme
Bauman (2007, p. 17), “incapazes de reduzir o ritmo estonteante da mudança, muito menos
prever ou controlar sua direção”. Vivemos a era onde o presente é a única opção para muitos;
o futuro representa uma zona de constantes incertezas e as relações entre os sujeitos tornam-se
cada vez mais frágeis, por consequência dessa sociedade em turbulência (SOUSA, 2018).
Essa “tirania do instante” é justamente o “presentismo” do qual falamos (HARTOG,
1996), onde os sujeitos vivem presos a um presente sem horizontes, fruto de um passado
igualmente sem perspectivas. O futuro é um luxo que não existe para muitos.
A luta pelo “aqui” e “agora” impede os sujeitos de pensarem no futuro. As dificuldades
de sobrevivência e a constante luta para suprir as necessidades básicas do dia-a-dia impedem
os sujeitos de ter um projeto de longo prazo. O presentismo é a única opção vivenciada “por
aqueles a quem foi recusado um projeto, um sonhar de futuro” (SOUSA et al, 2018, p. 21).
O dinamismo e a aceleração da vida moderna exigem que os sujeitos se posicionem e
tomem decisões de forma tão rápida e dinâmica, que a satisfação e os resultados de longo prazo
parecem perder a importância para a satisfação imediata que o presente traz (LECCARDI,
2005).

51

Essa sensação de instabilidade ditada por um ritmo de vida frenético e perturbador,
alimenta um medo constante do futuro e atinge as instituições sociais que, assim como a escola,
“perderam sua capacidade de garantir aos sujeitos uma dimensão fundamental na construção da
individualidade: o sentido da continuidade biográfica” (LECCARDI, 2005, p. 49). Os sujeitos se
sentem desamparados e sozinhos, sem vislumbrar alternativas que lhes permitam mudar o presente
e pensar no futuro.

As circunstâncias vividas nesse novo modelo de sociedade fluida e líquida (BAUMAN,
2007), geram uma crise de identidade que obviamente atinge a educação e conduz “ao
individualismo e à falta de esperança quanto ao futuro” (SOUZA et al, 2018, p. 185).
Somado às incertezas típicas da idade, os jovens acabam por “privilegiar o presente, o
imediato. A isso soma-se a transitoriedade do mundo atual, com uma variedade cada vez maior
de cenários possíveis para o futuro e, portanto, ausência de qualquer previsibilidade”
(KRAWCZYK, 2014, p. 88).
Vive-se em um mundo que torna o futuro cada vez mais complicado: luta contra a
pobreza, violência, criminalidade, são alguns dos aspectos que cercam o cotidiano de muitos
jovens brasileiros. Para se ter uma ideia, entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de jovens
entre 15 e 29 anos aumentou de 1.263 para 2.451 no Pará. O Estado é o 5º do Brasil em número
de homicídios. Este tipo de violência letal acomete principalmente a população jovem e de
baixa renda:
A morte prematura de jovens (15 a 29 anos) por homicídio é um fenômeno que tem
crescido no Brasil desde a década de 1980. Além da tragédia humana, os homicídios
de jovens geram consequências sobre o desenvolvimento econômico e redundam em
substanciais custos para o país. (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019).

Tais estatísticas demonstram a fragilidade das políticas públicas com relação ao
investimento no desenvolvimento socioeconômico, com acesso à educação de qualidade, que
permita ao jovem vislumbrar outros futuros, que não os marcados pela desigualdade social.
Outro dado bastante significativo, é o número de mortes por suicídio. De acordo com o
Atlas da violência (2019), o Pará é o 10º colocado no ranking no ano de 2017; com um número
de 301 mortes por suicídio; quase o dobro de uma década atrás. Este dado é um reflexo de uma
sociedade adoecida, confusa e, muitas vezes, frustrada por suas vidas, e intolerante a fracassos.
Assim, o modelo biográfico padronizado pela sociedade entra em colapso, e as
transições tanto da juventude para a idade adulta, como da escola para o trabalho, não seguem
um percurso natural, que envolva amadurecimento para se passar a outra fase; pelo contrário, a
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ordem linear dos acontecimentos se subverte e o jovem passa a ser adulto antes mesmo de ser
jovem, começa a trabalhar antes mesmo de estudar: o futuro chega sem um projeto.
Conforme Leccardi (2005, p. 48), este “percurso previsível para o ingresso na vida
adulta, constitui não mais a regra, mas a exceção”. E isso não é, de fato, uma desordem que a
escola ou a estrutura familiar tenham causado. Pelo menos, não sozinhas. É, conforme Bauman
(2007), um sinal dos tempos líquidos, em que a sociedade se torna, cada vez mais, uma estrutura
de conexões e desconexões que geram um tempo fragmentado onde os projetos de vida passam
a ser de curto prazo, desconstruindo a ideia de que desenvolvimento ou progresso baseiam-se
em maturação e planejamento.
O ideal de futuro, aquele que é sonhado ou esperado, é constantemente ressignificado
frente à expansão dos meios de comunicação, sobretudo os digitais, onde os processos de
significação e os processos socioculturais atuam simultaneamente, criando uma dinâmica cujas
vivências e práticas são frutos das mediações culturais, sociais e midiáticas vividas. De acordo
com Martin-Barbéro (2008/1987), os sentidos são produzidos a partir das experiências
cotidianas e das formas como os sujeitos se comunicam na sociedade. Estas instâncias atuam
com mediadoras das práticas.
Ao mesmo tempo em que representa uma grande dúvida para muitos jovens, o futuro é
também encarado como uma possiblidade de realização e progresso (SOUZA et al, 2018). O
que faz com que a escola ainda “resista” e seja vista, conforme Arruda (2018, p. 12), como
“facilitadora para abrir horizontes, questionar, co-construir perspectivas de futuro”. Isso nos
leva ao pensamento de que, mesmo a escola sendo ruim para muitos jovens, sem ela é quase
impossível visualizar um futuro promissor.
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CAPÍTULO 3: A DIMENSÃO CONSENSUAL DO CONHECIMENTO E A
REPRODUÇÃO SOCIAL
Este capítulo apresentará primeiramente as principais proposições em torno da Teoria
das Representações Sociais – a qual trata da construção de conhecimentos do senso comum,
que se tornam consensuais, em determinados grupos, a respeito de determinados objetos –, e,
em seguida, fará a exposição da Teoria do Campo Social, que revela as tensões entre as
dinâmicas sociais no sentido de estabelecer uma reprodução de habitus.
O resgate da gênese de ambas as teorias procurará dar conta das aproximações e
articulações entre a noção de grupo (Serge Moscovici) e campo (Pierre Bourdieu), entendendo
que, assim como a representação social constitui uma realidade, esta é fruto de uma apreensão
relacional no campo social, e em sua construção atuam capitais simbólicos formados a partir da
cultura dos grupos.

3.1 As bases da Teoria das Representações Sociais
As bases da Teoria das Representações Sociais foram estabelecidas no início da década
de 1960, pelo psicólogo social francês Serge Moscovici, em seu livro seminal “La
Psychanalyse, son image et son public”.
A inauguração deste campo de estudos por Moscovici tomou por base a sociologia de
Emile Durkheim e sua noção de Representações Coletivas, teoria da qual Moscovici extraiu
conceitos úteis para o entendimento dos fenômenos sociais da atualidade, fazendo frente, por
assim dizer, às perspectivas individualistas de que a psicologia social se ocupara, na época.
A Teoria das Representações Sociais, assim, surgiu com o propósito de realizar uma
psicologia social voltada não só para os comportamentos individuais, mas também para a
influência destes na construção das realidades sociais. A oposição entre individual e coletivo
representaria um entrave para a psicologia social que, segundo Moscovici (1988, p. 218), ficava
“impedida de olhar para as relações entre os indivíduos e a coletividade e seu espaço comum”.
A TRS criticava a psicologia predominantemente individualista da época, cujas
concepções focalizavam no indivíduo, que recebe e processa as informações externas,
reproduzindo-as em julgamentos e crenças, sem muita interferência e participação ativa nestas
opiniões grupais. Esta oposição entre individual e coletivo, presente também em Durkheim, era
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um entrave para a psicologia social que, segundo Moscovici (1988, p. 218), ficava “impedida
de olhar para as relações entre os indivíduos e a coletividade e seu espaço comum”.
Foi assim que Moscovici (2012/1961) propôs o termo “Representações Sociais” (RS),
com o intuito de constituir uma modalidade de conhecimento à qual chamaria de
psicossociologia do conhecimento, onde os fenômenos estudados exercem uma dupla função:
psicológica e social, e são categorias que merecem uma análise conjunta e não isolada ou
dicotômica. Ou, de acordo com Jodelet (apud SÁ, 1999, p. 27), “trata-se de conhecimentos
inerentes à própria sociedade ou de pensamentos elaborados individualmente? Trata-se, com
certeza, de uma compreensão alcançada por indivíduos que pensam. Mas, não sozinhos”.
A Teoria das Representações Sociais representou, assim, um rompimento com a clássica
distinção sujeito-objeto da abordagem behaviorista, os quais, para Moscovici, formavam um
conjunto indissociável (ABRIC, 2000 e ALVES-MAZZOTTI, 1995).
Moscovici, no entanto, sofreu diversas críticas à sua teoria, durante muitos anos. Muitas
delas relacionavam-se com a “aparente frouxidão” da TRS (RATEAU, MOLINER,
GUIMELLI e ABRIC, 2012). Porém o amadurecimento da teoria vem mostrando que é,
justamente por conta de seus termos flexíveis, que ela se consolida como uma teoria cuja
estrutura conceitual adapta-se a diversas áreas do conhecimento. As críticas, pois, não
impediram Moscovici de “continuar a construir uma teoria cujas abordagens já são ‘admitidas
como verdadeiras e comumente compartilhadas’” (MOSCOVICI, 1988, p. 25).
Ao demonstrar que a Representação Social possui uma estrutura de dupla natureza:
conceptual e figurativa, Moscovici (2002) demonstrou que as duas faces, ‘figura’ e
‘significação’ são complementares, uma dá sentido à outra pois se engendram reciprocamente.
Estas duas faces, uma figurativa e outra simbólica são, para Moscovici, como uma folha de
papel e seus dois lados indissociáveis. A figura poderia representar o processo de objetivação;
e a significação, o processo de ancoragem, que são dois processos cognitivos formadores da
representação social (ALVES-MAZZOTTI, 1995).
Para se entender como se dá esse processo, Rateau, Moliner, Gumelli e Abric (2012)
reforçam à obra original de Moscovici (2012/1961) que o aparecimento de uma representação
social se concentra em três fenômenos: a) dispersão da informação: informações diversas e
novas que são espalhadas, ainda que incompletas, pelos grupos envolvidos; b) pressão para
fazer inferências: o novo objeto imediatamente desperta atenção e movimento em busca de
tentar entendê-lo e controlá-lo; c) enfoque: após esse movimento, os indivíduos selecionam as
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informações, especulações e crenças que foram criadas, focando nos aspectos que interessamlhes em particular.
A objetivação dá corpo aos esquemas conceituais na medida em que representa a
maneira como um novo objeto de representação social é significado, imaginado e estabelecido
(MOSCOVICI, 2012/1961). Objetivar significa dar materialidade a um conceito abstrato,
transformá-lo em algo concreto. Um determinado objeto é separado de seu campo de
pertencimento para ser projetado dentro da realidade dos grupos por intermédio da
comunicação. Ao penetrar o corpo social, este objeto é simplificado pelo grupo, que o incorpora
em sua própria realidade, simplificando-o para que seja plenamente aceito e torne-se uma
representação social. Este processo acontece em três fases (JODELET, 1993/1989): a) fase da
seleção e separação do objeto de seu contexto; b) fase de transformação dos elementos
escolhidos em uma estrutura imaginante que reproduz o conceito - formação de um núcleo
figurativo; c) fase de naturalização, em que os elementos constituintes do núcleo figurativo são
concretizados e passam a ser uma realidade do conceito.
Na ancoragem, a representação é socialmente enraizada e acontece a “inserção orgânica
do conhecimento em um pensamento constituído” (JODELET, 1990, p. 7). O objeto então,
“ancora” e encontra seu lugar em um sistema de pensamento, onde fará parte de um esquema
pré-existente de significados. Uma condição para que a ancoragem seja estabelecida é que o
novo objeto consiga se integrar de imediato ao sistema de crenças, opiniões, valores e normas
já existente naquele grupo. De acordo com Campos (2017), a ancoragem se estabelece na
passagem do conhecimento científico para o senso comum, estabilizando a representação
social.
A partir desta base teórica, podemos destacar o desenvolvimento de um amplo campo
de pesquisa da TRS em três importantes linhas, protagonizadas por Denise Jodelet (abordagem
processual), Jean-Claude Abric (abordagem estrutural) e Willen Doise (abordagem
sociodinâmica).
As reflexões teóricas e conceituais de Jodelet (1993/1989, 1990, 2001) examinam o
papel regulatório das RS nas interações sociais, tendo um caráter mais etnográfico, com
metodologias que privilegiavam as abordagens do discurso, entrevistas em profundidade,
levantamentos estatísticos, observação participante e utilização de informantes, dando a ela uma
característica “processual”, com ênfase maior na dimensão social. Para Jodelet (1990), a
compreensão das RS permite localizar as estruturas sociocognitivas que atuam no pensamento
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social e isto é uma novidade para os estudos psicológicos pois relaciona elementos simbólicos
e descritivos com as condutas.
A abordagem proposta por Abric (2000, p. 37) considera “a compreensão e a evolução
das mentalidades, a ação sobre as atitudes e as opiniões, a influência social e, enfim, a
organização interna e as regras de transformação social”. A linha segue um modelo estrutural,
cuja abordagem possibilita localizar as interações entre indivíduos e o seu contexto de
desenvolvimento no ambiente social por meio da teoria do núcleo central, que divide os
elementos que fazem parte de uma representação em duas estruturas com funções diferentes,
porém complementares e que dão significado à representação: uma central (determinada pela
natureza do objeto apresentado e pelas relações que o grupo tem com este objeto de acordo com
suas normas e valores) e outra periférica (onde se encontram todos os demais elementos que
constituem a representação, organizados em torno do núcleo central e que são passíveis de
mudança face às transformações sociais). O sistema atua como “amortecedor da representação”
(RATEAU, MOLINER, GUIMELLI e ABRIC, 2012, p. 485), flexibilizando o seu conteúdo
para proteger o sistema central.
A abordagem adotada por Doise (2002) retoma o conceito de ancoragem da
representação, em que certas crenças, práticas e opiniões dependem do sentimento de
pertencimento social de certos indivíduos, buscando estabelecer paralelos entre a abordagem
estrutural e os contextos sociais e ideológicos. A pesquisa experimental leva em conta as
representações elaboradas em cima das relações vividas pelos sujeitos e ele propõe estudar as
representações sociais em quatro níveis de análise: dos processos intraindividuais, dos
processos interindividuais, dos processos intergrupais e dos processos societais (provenientes
da sociedade e dos costumes).
Uma representação social é um conhecimento construído na esfera social, com o
potencial de ser transformadora (GUARESCHI e ROSO, 2014). Uma representação constitui,
conforme Moscovici (2009), um tipo de realidade. Representações sociais são prescritivas, ou
seja, atuam sobre os sujeitos com uma força irresistível que é fruto da combinação entre uma
estrutura de pensamento já existente com uma tradição que lhe é imposta.
O objeto de uma representação social apresenta um conjunto de elementos cognitivos
que a definem. Este conjunto possui quatro características principais: a primeira delas é a
estrutura de organização, ou seja, a cooperação dos sujeitos no estabelecimento de relações
entre os diversos elementos de uma representação social; a segunda característica que define
uma representação social é capacidade de ser partilhada pelos membros de um grupo, cujo
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consenso pode se revelar homogêneo ou não; a terceira característica do objeto de representação
social é o seu método de construção pelas vias de comunicação global com o grupo, permitindo
uma construção consensual da representação; e a quarta característica é relacionada aos
propósitos de uma representação social, ou seja, ela precisa ser socialmente útil (RATEAU,
MOLINER, GUIMELLI E ABRIC, 2012).
Após mais de 50 anos de sua proposição (MOSCOVICI, 2012/1961), a Teoria tem sua
importância reconhecida nos mais diversos campos do conhecimento, por diversas razões
(RATEAU, MOLINER, GUIMELLI e ABRIC, 2012): a primeira delas é o fato de ser uma
teoria situada entre o psicológico e o social, o que lhe confere um caráter interdisciplinar e um
status transversal, capaz de conectar diferentes áreas de pesquisa. A segunda razão de sua
importância é sua adaptabilidade às várias áreas do conhecimento, por ter uma estrutura
conceitual flexível. E uma terceira razão é o fato de ser uma teoria de coesão social, que engloba
o indivíduo em suas diversas possibilidades dentro do campo da psicologia social.
De acordo com Jodelet (1993/1989, p. 34), “as representações sociais são fenômenos
complexos sempre ativos e agindo na vida social”. Sendo assim, ela finaliza: “pensar a cognição
como algo social abre de fato caminhos para novas pesquisas. O mesmo pode ser dito sobre as
ciências sociais, que não integraram em sua abordagem do pensamento social, a dimensão
propriamente cognitiva e ainda não avaliaram pensar o social do cognitivo” (JODELET,
1993/1989, p. 60). A convergência da TRS com outras correntes do saber só vem a confirmar
o caráter versátil da teoria. É válido ressaltar que a teoria trata da articulação entre três
indagações básicas a respeito dos sujeitos que as elaboram (JODELET, 1993/1989): “quem
sabe e de onde sabe?”, “o que e como sabe?”, “sobre o que sabe e com que efeito?”. Domingos
Sobrinho (2003), sugere mais uma indagação a esta articulação: “a partir de que condições
sabe?”. Questão esta que vai ao encontro da aproximação da TRS com a praxiologia
Bourdieusiana, pois trata dos elementos de dominação que regem o espaço social.

3.2 Práticas e Representações Sociais
A temática da juventude, em articulação com o campo de estudo das representações
sociais, traz grandes questões em torno das relações entre as práticas sociais desenvolvidas
pelos grupos sociais e seus pensamentos coletivos. Moscovici (2012/1961) leva em conta estas
relações entre os indivíduos nas formações simbólicas que geram representações.
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As representações sociais servem para orientar as práticas e articular os elementos
presentes nas relações dos sujeitos. Só é possível observar representações sociais se olharmos
para as dinâmicas sociais, ou seja, os sujeitos em situações de interação social. Ou seja, se não
houver compartilhamento no grupo, não haverá representação social.
O estudo das representações sociais que os jovens fazem do futuro e da escola leva em
conta as práticas, vivências, conceitos e interpretações que os grupos fazem acerca do ambiente
que os envolve, situando-os dentro de um senso comum, de um conjunto de informações que
constroem sobre suas realidades. Estas teorias do senso comum criam um universo de
pensamentos consensuais responsáveis pela construção das representações sociais e
constituem, junto com o universo dos pensamentos reificados, duas classes distintas de
construção da realidade (MOSCOVICI, 1981).
Sousa et al (2018), ao tratar das representações sociais de futuro por docentes, gestores
e alunos, traz à tona um tema urgente no contexto brasileiro atual, o de se pensar de que forma
a escola exerce um papel decisivo nesta construção. Em seus estudos, o respaldo teórico da
TRS leva a uma compreensão maior de como os jovens estão comunicando e compartilhando
suas construções acerca do futuro.
Os estudos de Nascimento (2002; 2006) sobre as representações sociais de futuro, sob
o ponto de vista do projeto de vida, por jovens da cidade de Belém, utiliza a TRS para entender
como são produzidos os anseios que os jovens comumente criam para o futuro, tendo a escola,
também, como uma via de construção desses sentidos.
Considerando-se que as representações podem condicionar as práticas e que as práticas
podem ser agentes transformadores das representações sociais, entendemos que o objeto desta
pesquisa, por ser complexo e dinâmico, demanda práticas igualmente complexas.
Sendo assim, é possível que este estudo de representações sociais forneça compreensões
múltiplas acerca desta dinâmica social, onde “práticas e representações se autodeterminam
reciprocamente” (CAMPOS, 2003, p. 32), necessitando de um conhecimento dos sistemas de
representações em funcionamento, onde as práticas reveladas darão sustentação (ancoragem
sociológica) à manutenção da representação social.
As práticas são condutas que ativam esquemas reestruturantes das representações
sociais. Determinadas práticas podem provocar mudanças abruptas, resistentes ou progressivas
em uma representação social. Este estudo observa se e quais práticas podem reorientar as
representações sociais que os jovens elaboram sobre o futuro e sobre a escola em suas vidas.
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Para que estes grupos de jovens elaborem representações sociais acerca de futuro e de
escola, esta dinâmica precisa ter implicações identitárias, isto quer dizer que, para se constituir
uma representação social em torno deste objeto, é preciso que a identidade deste grupo esteja
pautada na relação com suas práticas. De acordo com Campos (2003, p. 29), “a noção de prática
teria como referência básica a ação, o agir dos grupos; e a ação comporta então,
necessariamente, dois componentes, o vivido e o cognitivo”.
A importância das representações sociais reside sobretudo no fato de que elas se
orientam nas práticas dos sujeitos. O que é expresso, tanto no nível do discurso como no nível
cognitivo são coisas indissociáveis. A identidade pessoal e a identidade construída nas relações
com os grupos se imbricam ao ponto de não se destacar, ao certo, o que é construção individual
e o que é construção social, ou quem vem primeiro (BRAGA & CAMPOS, 2016).
Uma questão muito pertinente para se pensar a articulação entre práticas e
representações sociais, é a que aponta Campos (2003, p. 29): “são as práticas que determinam
as representações ou é o inverso?”. De acordo com Wolter & Sá (2013), as práticas podem agir
como transformadoras da representação, assim como a representação pode afetar aspectos das
práticas.

3.3 A noção de Grupo nas Representações Sociais
Muito embora a ideia da influência do pensamento social nas práticas individuais seja
uma discussão que remonta a Durkheim – aquele que foi o “abrigo conceitual” de Moscovici
(SÁ, 1999, p. 23) –, a noção de grupos não foi discutida em sua obra, ficando para seus
“herdeiros às avessas” (CAMPOS, 2014, p. 2) o legado de debater a relação dos grupos com as
representações sociais. A ideia de grupo, portanto, apesar de muito frequente em Serge
Moscovici, não é explicitamente definida, dado talvez ao fato de ora se referir a grupos
psicológicos, ora se referir a grupos sociológicos.
Amâncio (1993), dentro do quadro atual das teorias das relações intergrupos, expõe os
conceitos de grupo na ótica de alguns autores, como Marisa Zavalloni, por exemplo, que associa
o sentido de grupo a um conjunto de elementos que atuam na identificação de seus respectivos
membros. Henri Tajfel estabelece que os sujeitos de um grupo mantêm uma relação de
interdependência, “visto que as características que permitem a identificação dos membros dos
grupos adquirem o seu significado através da comparação social” (AMÂNCIO, 1993, p. 388).
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Complementando este pensamento, Jean-Claude Deschamps (apud AMÂNCIO, 1993),
considera que a interdependência nem sempre é equivalente em todos os grupos sociais: ela se
relaciona a universos simbólicos comuns.
Os indivíduos estão num mundo social onde muitos valores são reforçados nas
dinâmicas de convivência em grupos, as quais os fazem acreditar, por vezes, que sua visão de
mundo (a qual é também partilhada pelo grupo) é a mesma de toda uma sociedade.
A partir desta perspectiva, o estudo dos grupos na psicologia social se preocupa em
analisar as situações grupais internalizadas nos sujeitos, ou seja, como o ‘outro’ participa da
constituição do ‘eu’.
Na sociologia, grupos são denominados de categorias sociais com critérios bem
definidos e que podem analisar traços de comportamento próprios e formas de agir dos
integrantes.
Categorias sociais não necessariamente constituem grupos psicológicos, pois na
psicologia social existem alguns condicionantes teóricos, como a existência de uma relação
específica entre os integrantes do grupo e a observação de aspectos comportamentais de suas
interações (TORRES & CAMINO, 2013).
As questões colocadas nos estudos iniciais sobre grupos em psicologia social
basicamente giravam em torno da questão: é o social que produz as disposições psicológicas
individuais ou o contrário? A partir da década de 1950, o estudo dos grupos como objeto de
análise na psicologia social ganhou mais força através das pesquisas de Kurt Lewin, com a ideia
de que os grupos possuem características próprias e influenciam fortemente o pensamento dos
indivíduos. Lewin lançou as bases para uma teoria de grupos, que estaria na fronteira entre o
que seria um grupo sociológico e um grupo psicológico. Ele propôs não só uma definição de
grupo para a psicologia social, como também uma descrição das relações indivíduos/grupos e
as formas como eles se inserem no sistema social (TORRES & CAMINO, 2013). Para ele, a
sociedade é uma trama formada por grupos.
De acordo com Jesuíno (2002) apud Campos (2014), os grupos psicológicos podem ser
constituídos a partir de uma categoria social, quando os indivíduos deste grupo se percebem
como pertencentes a uma mesma categoria e possuem ao menos um atributo em comum que os
distingue dos demais. Já os indivíduos que pertencem a uma categoria sociológica possuem
como fundamento classificações semelhantes, como gênero, idade, classe social ou profissão.
Para Moscovici, a noção de grupos está filiada ao pensamento lewiniano de que o grupo faz
parte de um campo onde atuam forças internas e externas (apud CAMPOS, 2014).
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Este entendimento, sobretudo mais nítido quando Moscovici trata das minorias ativas
(2011), demonstra que existem grupos de maiorias e grupos de minorias, de acordo com práticas
que são consensuais entre eles. Assim, o estudo dos grupos em representações sociais pode se
aproximar mais de uma noção de grupo psicológico quando considera grupos homogêneos, ou
mais de uma noção de grupo sociológico quando dá conta de identificar posições e atitudes
(CAMPOS, 2014). As condições de funcionamento destes grupos são, portanto, da ordem dos
aspectos psicossociais.
Muito embora o universo dos capitais simbólicos seja um caminho mais forte do que os
processos de influência para falar em representações sociais, optamos por também destacar,
neste estudo, o fenômeno da influência social no seio dos grupos sociais, visto que se observa
um processo de construção de identidade nos grupos que traz muito da influência do outro.
Os processos de influência remontam as práticas de dominação nas relações sociais da
era moderna, onde as elites, para exercerem seu poder, precisavam mobilizar as massas
utilizando-se de práticas coercitivas (GOUVEIA, 2013).
Os estudos de influência na psicologia, no entanto, não tinham importância até meados
do século XIX. Esta disciplina privilegiava as questões relativas ao indivíduo e deixava para a
antropologia, as preocupações com o homem e a compreensão de suas ações num contexto
cultural. O interesse pela observação dos fenômenos que mostravam como a convivência social
pode contribuir para a formação dos valores, crenças, atitudes e opiniões, culmina com a origem
da psicologia social (GOUVEIA, 2013).
A influência social é um processo psicológico que promove a modificação de
comportamento de determinado indivíduo quando está na presença do outro. Não se trata de
uma predisposição do indivíduo a uma mudança de comportamento: a influência social existe
quando este indivíduo emite um comportamento que não emitiria caso não estivesse na presença
deste outro. Vale ressaltar que este “outro” nem sempre é “real”; ele pode ser imaginado, o que
reforça a adequação da definição de influência ao campo de estudos da psicologia social
(GARCIA-MARQUES, 1993).
Via de regra, a influência social revela uma oposição entre indivíduo e grupo. No
entanto, e ao mesmo tempo, o grupo pode corroborar para a estabilidade das crenças dos
indivíduos.
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As pesquisas neste campo da influência foram importantes para a própria constituição
da psicologia social e foram iniciadas dentro dos pressupostos da teoria funcionalista, por
Musafer Sherif e Solomon Asch, os quais abriram duas linhas de investigação que lançaram as
bases para estudos sucessores, como os de Moscovici, e serviram de referenciais para entender
os fenômenos de mudanças de comportamentos, atitudes e crenças dos grupos em psicologia
social (GARCIA-MARQUES, 1993).
O psicólogo social Musafer Sherif, conforme afirma Garcia-Marques (1993), baseou
seus estudos no conceito de “quadro de referência”, o qual refere que os indivíduos buscam
organizar suas experiências estabelecendo conexões internas e externas que permitem significar
aquilo que vivem. É como se dispusessem suas experiências em um quadro com diversas
referências e percepções para cada atividade vivida. O pesquisador atribuía a este processo o
sentido psicológico da formação das normas culturais, que esclarecia como as normas e as
atitudes individuais se entrecruzam com as normas grupais e culturais.
Sherif pesquisou situações em que indivíduos, sozinhos ou em grupos, vivenciassem
condições onde não tivessem nenhum padrão de aprendizado anterior, para ver a forma como
explicariam tais situações. Ele percebeu, nos casos em que indivíduos estavam sozinhos, a
ocorrência do efeito autocinético, isto é, os indivíduos experimentavam sensações ambíguas,
sem uma aprendizagem anterior, e tentavam organizá-las em quadros de referência. Como
exemplo de efeito autocinético, pode-se citar um indivíduo que, após olhar fixamente para um
ponto de luz estático, acha que aquele ponto está se movendo. Vivendo as mesmas situações
em grupo, após terem construído quadros de referência individuais, os indivíduos buscavam
projetar suas crenças para os outros. Porém, quando não partiam de nenhum quadro de
referência individual anterior e colocados em grupo, baseavam-se no comportamento dos
demais para construir seus quadros de referência.
As conclusões de Musafer Sherif para este estudo apontaram que há uma clara tendência
dos indivíduos a organizar suas experiências em quadros de referência, mesmo quando não há
qualquer pressuposto ou sentido para tal. Estando em grupos, o comportamento dos outros no
grupo também é um fator decisivo para a criação de regras. As experiências de Sherif, de acordo
com Garcia-Marques (1993, p.236), apontam para o fato de que “as atitudes tanto podem
basear-se em experiências individuais como em interações com outros indivíduos”.
Ainda de acordo com Garcia-Marques (1993), o psicólogo polonês Solomon Asch
considerava os estudos de Sherif um ponto fundamental de partida para a mudança de
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pensamento acerca do tema influência social. As conclusões anteriores a Sherif caíam no que
Asch chamava de “sonambulismo social”, comportamento tratado por muitos estudiosos como
uma regra e não exceção nos estudos de influência social. Esta “sonolência” pressupunha um
conformismo social em que indivíduos imitavam o comportamento do grupo, adquirindo os
costumes e crenças dos que eram considerados líderes do grupo. Asch, então, sentia-se
insatisfeito com tais modelos e apontava que aquelas conclusões desmereciam o papel que os
próprios indivíduos teriam na construção de suas realidades sociais. Na perspectiva do
sonambulismo social, não havia espaço para uma análise funcional válida do consenso social,
pois não se levava em conta a necessidade de cooperação recíproca.
De acordo com Asch, a influência não ocorre em apenas um sentido e as mudanças de
um indivíduo por um grupo não acontecem arbitrariamente. Asch era a favor do livre arbítrio e
contra o sonambulismo social. O autor desenvolveu uma experiência engenhosa em que os
sujeitos precisavam observar o comprimento de três linhas verticais dispostas em um cartão,
compará-las com a linha disposta em outro cartão e responder qual delas tinha o mesmo
comprimento da única que estava no outro cartão. A resposta era bastante óbvia; porém, nos
grupos observados, Asch colocava um sujeito “comparsa”, que simulava outras respostas para
confundir as percepções das pessoas e fazê-las acreditar em outro resultado possível. Para o
comportamento dos sujeitos críticos registrado nas situações experimentais, Asch elaborou uma
tipologia em que classificou-os em independentes (aqueles extremamente convictos de suas
escolhas), falsos independentes (mesmo sabendo que o que responderam estava errado,
conformavam-se às instruções de comando e mantinham suas respostas erradas) e os
conformistas, os quais foram categorizados em três tipos GARCIA-MARQUES (1993): a)
conformistas de percepção, que não percebiam a estranheza da situação e diziam ter respondido
àquilo que realmente viram; b) conformistas de julgamento, que reconheciam que haviam
respondido contrariamente ao que acreditavam ter visto, porém preferiam acreditar que, se
todos estavam respondendo diferente, eles deviam então mudar de opção; c) conformistas de
comportamento, que sabiam qual era a resposta certa, mas, para não serem diferentes e se
sobressaírem demais, preferiam se conformar com a opção errada.
As experiências de Asch representaram um complemento aos experimentos de Sherif,
contribuíram para os estudos do conformismo social e ajudaram na definição dos limites da
influência social. Ele demonstrou que o comportamento individual pode se modificar com a
pressão de um grupo, mesmo quando o indivíduo está convicto de suas indicações. Isso poderia
pressupor que a tese do sonambulismo, tão combatida por Asch, não seria de todo errada.
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Porém, em que pese o fato de o sonambulismo ainda continuar vivo em algumas situações do
cotidiano, as contribuições de Asch são inegáveis. Seus estudos deixaram algumas limitações
teóricas, porém instauraram várias questões acerca da conformidade social.
Serge Moscovici, ao estudar o fenômeno da influência social, evidenciou a seguinte
questão: o alvo da influência social só pode escolher entre manter-se independente ou
conformar-se?
Parece bastante razoável considerar uma nova opção para este dilema: tentar modificar
a opinião do grupo. A partir deste ponto, onde surge conflito, iniciam-se situações de mudança,
de inovação. Isto representou um marco para a teoria da influência social.
Moscovici (2011), estabeleceu um contraponto com as correntes funcionalistas de
influência social – onde a influência está diretamente ligada às relações de poder – e propôs
uma nova abordagem para estes fenômenos, à qual chamou de teoria genética ou interacionista.
Enquanto o modelo funcionalista focalizava o controle social, a incerteza e a redução da
incerteza, o modelo genético focaliza a mudança social, o conflito e as negociações do conflito.
O conflito, sob este aspecto, é visto como algo positivo pois, onde há uso da força, não se tem
influência, se tem coerção.
Para Moscovici (GARCIA-MARQUES, 1993, p. 266), “a influência social é uma forma
de negociação, a partir da qual se conserva ou modifica uma dada definição mais ou menos
consensual da realidade”. A influência social, analisada sob a teoria genética, acrescenta o
elemento da mudança neste processo e, mais, aborda a questão da mudança oriunda das
minorias (MOSCOVICI, 2011).
Diante do modelo de conformidade e estabilidade até então dominante na psicologia
social, Moscovici gera polêmica ao contestar os estudos clássicos vigentes e apontar que as
minorias têm capacidade de desestabilizar a ordem e exercer a influência social no sentido da
mudança. O autor debruçou-se, então, sobre os estudos referentes à inovação. Para isso,
dedicou-se a revisitar as concepções de Solomon Asch sobre a prevalência do comportamento
de uma maioria unânime em detrimento de uma minoria de indivíduos. Ora, em situações de
laboratório, a maioria citada nos experimentos, se for analisada pela totalidade dos seres
humanos, é uma minoria: a maioria de laboratório é minoria no mundo externo. Porém, ao
contrário do paradigma de Asch, Moscovici mostra que um emissor minoritário pode obter a
aceitação privada da sua influência, independente da aceitação pública. Resume GarciaMarques (1993, p. 272), “o impacto de uma minoria é determinado conjuntamente pela
consistência percebida do seu comportamento e pela autoconfiança percebida nas suas
respostas”.
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Voltando à questão da inovação, Moscovici procurou mostrar o poder inovador e nãodicotômico das minorias que inspiram mudanças e geram conflitos, combatendo a
conformidade e o controle social. As minorias, em situações de conformismo, são anômicas,
ou seja, não têm força, não conseguem se impor. As minorias representam opiniões desviantes,
divergentes, o que induz ao pensamento de que a opinião da maioria é a única opção justa.
Porém, nas situações de inovação, há uma resistência à pressão coletiva, uma necessidade de
ruptura com o conformismo, onde as minorias ganham vez, exercendo influência sobre a
maioria e tornando-se, portanto, “minorias ativas” (MOSCOVICI, 2011).
A teoria genética de Moscovici aborda, então, os processos de influência sob três pontos
de vista: o do conflito, o da inovação e o do reconhecimento social. Onde o conflito é o principal
agente impulsionador do processo de influência, provocando a mudança e gerando inovação ao
evidenciar o poder das minorias.
Para além da influência dos grupos sociais sobre os indivíduos, a teoria genética de
Moscovici interessa-se pelos processos de mudança nas normas dos grupos em questão
(GOUVEIA, 2013). Nos processos de interação social, Moscovici considera que as questões
retóricas e da linguagem são fundamentais na produção das crenças e valores.
Ao se falar em conflito, as questões de alteridade e identidade tomam parte do processo
da psicologia social e se observam posições de “defesas identitárias” (JODELET, 2002). A
noção de alteridade pressupõe uma oposição entre “eu” e “outro”, sugerindo que, na formação
de identidade, o que é próprio “do outro”, também interfere no processo. De acordo com AUGÉ
apud JODELET (2002, p. 49), “é sempre a reflexão acerca da alteridade que precede e permite
toda definição identitária”. A alteridade se constrói no reconhecimento da identidade.
A noção de identidade, no seio da psicologia social, traz a chancela de Henri Tajfel, que
propôs uma teoria da identidade social, buscando aproximar as formas de pensamento
individuais das vivências sociais. Afirma Duveen (2002, p. 98) que “antes de ser tematizada
como a luta pela individualidade, a identidade é primeiro um lugar social”. O que significa que
a identidade se cria a partir do indivíduo vivendo em sociedade. Essa discussão profunda, tão
abordada por diversos autores na sociologia, dialoga com as discussões em psicologia social,
pois as identidades surgem a partir das representações que os indivíduos fazem acerca das
questões que os envolvem.
O significado de identidade é, em si mesmo, um paradoxo: ao mesmo tempo em que
remete a algo único e próprio de um indivíduo, também está ligada à semelhança com o outro.
Identidade social refere-se à consciência de um indivíduo pertencer a um grupo social e o
significado deste pertencimento para ele (TORRES & CAMINO, 2013).
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As questões acerca de identidade se entrecruzam com as questões de grupos de
referência, pois a identidade “se forma no jogo das relações sociais na medida em que o sujeito
se apropria das regras, valores, normas e formas de pensar de sua cultura” (SANTOS, 2000, p.
153).
Falar de identidade, alteridade e de grupos é também falar de representações sociais.
Ou, também, o inverso: falar de representações sociais é falar de todos estes temas.
Assim, o estudo dos grupos na teoria das representações sociais torna-se fundamental
para contextualizar as interações sociais, as práticas culturais, a influência dos grupos e a
formação de identidade dos indivíduos. As representações sociais articulam, pois, todos estes
elementos presentes nas relações dos sujeitos.
3.4 A Teoria do Campo Social e a noção de Habitus
Pierre Bourdieu deixou um legado que abriu diversos caminhos para os estudos da
sociologia. Seus conceitos-chave são relacionais e, conforme Wacquant, (2002, p. 102),
“habitus, campo e capital são todos constituídos de ‘feixes’ de laços sociais em diferentes
estados – personificados, objetivados, institucionalizados – e funcionam muito mais
eficazmente uns em relação aos outros”.
A ciência social não deve construir classes, mas sim espaços sociais no interior dos
quais as classes possam ser recortadas – mas que existem apenas no papel. Ela deve,
em cada caso, construir e descobrir (para além da oposição entre o construcionismo
e o realismo) o princípio de diferenciação que permite reengendrar teoricamente o
espaço social empiricamente observado (BOURDIEU, 1996, p. 49).

Sua teoria dos campos buscou o entendimento dos instrumentos de dominação que
regem o espaço social, caracterizando-o como um espaço de lutas, empreendidas pelos agentes
ou grupos, cujas diferenças de posição se dão no nível dos capitais econômico, social e cultural.
Domingos Sobrinho (2016) afirma que a sociologia da cultura, para Bourdieu, é indissociável
do conceito de dominação, pois a cultura é produto das percepções dos sujeitos sobre o mundo
que os cerca, onde há uma disputa pela imposição do que cada um acredita ser legítimo e válido.

Segundo Bourdieu (1989), os campos de poder e privilégio, determinados por relações
materiais, simbólicas ou culturais entre os sujeitos, constituem a estrutura social. Os sistemas
simbólicos exercem um poder estruturante na construção da realidade, cujas posições de cada
sujeito neste sistema são definidas de acordo com o conjunto dos capitais acumulados em suas
trajetórias sociais.
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O autor criou os pressupostos da noção de campo para além do campo econômico
(fundador dos demais), entendendo que a origem social de um campo reside em um universo
de relações específicas que abrangem não somente as de capital econômico, mas diversas
outras:
A teoria geral da economia dos campos permite descrever e definir a forma específica
de que se revestem, em cada campo, os mecanismos e os conceitos mais gerais
(capital, investimento, ganho), evitando assim todas as espécies de reducionismo, a
começar pelo economismo, que nada mais conhece além do interesse material e a
busca da maximização do lucro monetário (BOURDIEU, 2009/1989, p. 69).

Na teoria dos campos, Pierre Bourdieu incorpora a própria noção de sociedade, pois o
campo representa diversos microcosmos sociais autônomos, com dinâmicas próprias e
desigualdades de distribuição de capital, o que determina a estrutura do campo, onde se
produzem relações de dominação e de domínio (BOURDIEU, 2009/1989).
Este campo social, conforme dito inicialmente, representa um espaço de lutas pelo poder
simbólico, onde cada classe que o constitui busca atribuir sua visão de mundo social conforme
seus interesses, impondo um campo de tomada de decisões regido pela lógica da dominação,
de acordo com as posições ocupadas. O campo social, é um “mercado de bens simbólicos”
(DOMINGOS SOBRINHO, 2016, p. 35), onde os agentes lutam não somente pelos bens e
capitais econômicos, mas também por outros capitais simbólicos.
Bourdieu (apud CAMPOS & LIMA, 2015) propõe três dimensões de estruturação do
campo social: na primeira os sujeitos se distribuem no espaço social de acordo com o volume
de capitais que detêm; na segunda a distribuição se dá de acordo com o peso do capital
econômico e do capital cultural em seu patrimônio; e na terceira dimensão os sujeitos se
distribuem no espaço conforme a evolução do volume e da estrutura de seu capital, que são
construídos a partir de sua trajetória e potencial no espaço social.
Pode-se descrever o campo social como um espaço multidimensional de posições tal
que qualquer posição atual pode ser definida em função de um sistema
multidimensional de coordenadas cujos valores correspondem aos valores das
diferentes variáveis pertinentes” (BOURDIEU, 2009/1989, p. 135).

No campo social, a realidade é fruto de uma apreensão relacional do mundo social,
composta por elementos exteriores (BOURDIEU, 1996).
Para explicar a lógica de dominação que rege o campo social, Bourdieu (2007/1979)
retomou os conceitos marxistas de classes sociais e de luta de classes. No entanto, referiu-se
sempre à noção de campo, e não à noção de classes sociais, para explicar que o espaço social é
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o locus das relações de luta e de forças entre os diversos agentes que detêm o acúmulo dos
capitais.
O campo representa um sistema, um espaço ocupado por diferentes posições em que os
agentes integram classes distintas entre si. É um lugar de conflitos e de diferenças, um espaço
de lutas pelo poder simbólico, em que cada classe que o constitui busca atribuir sua visão de
mundo social conforme seus interesses, impondo um campo de tomada de decisões ideológicas.
Conforma afirma Bourdieu (2009/1989, p. 7/8), “o poder simbólico é, com efeito, esse poder
invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que
lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”.
O campo de produções simbólicas representa um microcosmo da luta simbólica entre as
classes, produzida pelas ideologias que “devem sua estrutura e suas funções mais específicas
às condições sociais da sua produção e da sua circulação (BOURDIEU, 2009/1989, p. 12).
Cada posição ocupada pelos agentes no campo social fala sobre as diferentes estruturas
de capital em que estão organizados e pelas quais se diferenciam: “A lógica específica do
campo, do que está em jogo e da espécie de capital necessário para participar do mesmo, é que
comanda as propriedades através das quais se estabelece a relação entre a classe e a prática”
(BOURDIEU, 2007/1979, p. 106).
A estrutura do campo social, então, é determinada pela distribuição destes diferentes
tipos de capitais: o econômico, o cultural e o social.
O capital econômico compreende os ganhos e processos de concentração de renda,
salários, bens, imóveis. Este capital é o elemento “fundador” da distinção social e representa um
instrumento de poder com que os agentes atuam na vida social. Poder este, que, para além da
visão economista, é simbólico (BOURDIEU, 1999).
O capital cultural diz respeito aos saberes e aos conhecimentos, em geral, apreendidos
por meio da educação. Bourdieu (1999) destaca que o capital cultural pode existir de três
formas: o capital incorporado, uma espécie de capital pessoal, o qual é adquirido por
incorporação individual, trabalhada pelo próprio sujeito, ou mesmo hereditária (maneira de se
expressar, postura corporal); o capital objetivado, expresso sob a forma de bens adquiridos,
como instrumentos, obras, quadros, livros; e o capital institucionalizado, o qual é adquirido
através das instituições por meio de diplomas, títulos, certificados.
O capital social representa os recursos obtidos por via das relações sociais, por meio da
vinculação a grupos, institucionalizados ou não, os quais podem ser convertidos em
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instrumentos de dominação e prestígio. Estes grupos podem ser encontrados em clubes, bairros,
escolas, espaços culturais, associações de classe, associações de comércio etc (Ibid.).
Todos os capitais são também simbólicos, têm uma representatividade que vai além do
objetivismo, pois são construídos tanto estruturalmente (nas hierarquias de poder) e como
também nas práticas dos agentes, ou seja, constituídos em uma estrutura estruturada, que
também é estruturante (BOURDIEU, 2009/1989).
A noção das estruturas estruturadas, que também são estruturas estruturantes, é o que
integra a noção de habitus de Bourdieu (2009/1989), que são sistemas de disposições que
orientam as práticas dos agentes no campo. O campo é entendido a partir de sua
interdependência com os habitus e com o conceito de capital.
É isso que acredito expressar quando descrevo o espaço social global como um campo,
isto e, ao mesmo tempo, como um campo de forças, cuja necessidade se impõe aos
agentes que nele se encontram envolvidos, e como um campo de lutas, no interior do
qual os agentes se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua posição
na estrutura do campo de forças, contribuindo assim para a conservação ou a
transformação de sua estrutura. (BOURDIEU, 1996, p. 50).

Todo tipo de capital assume um valor e uma forma simbólica quando é percebido
“através das categorias de percepção, produtos da incorporação das divisões ou das oposições
inscritas na estrutura da distribuição desse tipo de capital (BOURDIEU, 1996, p. 107).
A luta pelo reconhecimento no campo social segue uma dinâmica de se atribuir
prestígio, reputação e reconhecimento conforme o acúmulo de capitais simbólicos. De acordo
com Bourdieu (2004/1987), o acúmulo do capital econômico em relação ao capital simbólico,
social e mesmo cultural, ainda é dominante na sociedade, o que torna necessário compreender
a fragilidade do capital simbólico enquanto percepção e representação.
O capital simbólico nasce da relação entre os diferentes capitais e se introduz no campo
social de lutas, ele “depende de categorias de percepção, de sistemas de classificação e de
estruturas cognitivas dos sujeitos, que são consideradas segundo a lógica do Estado no processo
de concentração e acumulação de diferentes tipos e capital” (CAMPOS & LIMA, 2015. p. 38,
tradução nossa)25.
A visão de Bourdieu integra uma abordagem praxiológica que incorpora e supera a
dicotomia objetivismo/subjetivismo a partir do momento em que propõe uma relação dialética
entre campos e habitus, ou seja, de um lado o objetivismo das relações entre sujeitos em

25

depende de categorías de percepción, de sistemas de clasificación y de estructuras cognitivas de los agentes,
que se deben considerar según la lógica utilizada por el Estado en el proceso de concentración y de
acumulación de diferentes tipos de capital
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diferentes situações de poder e de acúmulo de capitais simbólicos – campos, e do outro, o
subjetivismo dos esquemas simbólicos socialmente adquiridos e internalizados pelos sujeitos –
habitus (PETERS, 2013).
Tal

conhecimento

praxiológico

incorpora

a

dupla

translação

teórica

objetividade/subjetividade responsável pelo processo de interiorização da exterioridade, que é
exterior ao indivíduo e se integra às suas práticas, e pelo processo de exteriorização da
interioridade, que capta aquilo que é próprio do indivíduo e que age como estruturante das ações
coletivas (WACQUANT, 2007). Bourdieu (2003) parte da orientação estruturalista, mas
confronta os limites dessa abordagem, por entender que não é capaz de integrar, em sua teoria,
o que se refere às práticas, e cria um método analítico próprio.
Assim, dentro da teoria da prática, o autor reinterpreta o conceito de habitus, e incorpora
as estruturas estruturadas (estruturas externas que condicionam as ações dos sujeitos) e as
estruturas estruturantes (estruturas interiores, subjetivas e individuais ligadas às experiências
dos sujeitos). As práticas tornam-se resultado dessa inter-relação causal dialética (BOURDIEU,
2003).
O modelo praxiológico resgata “o papel causal, na reprodução do mundo social, dos
estoques subjetivos de representações/significados mundanos e de competências/habilidades
práticas que os indivíduos mobilizam na interpretação dos seus universos de atuação e investem
cronicamente na produção de suas condutas” (PETERS, 2013, p. 50).
Os habitus estão presentes nas ações dos sujeitos, pois se constroem a partir de valores,
crenças e julgamentos dos sujeitos, portanto eles atuam como princípios articuladores de
representações sociais, eles representam um conhecimento adquirido (BOURDIEU,
2009/1989).
Wacquant (2012), ao tomar a concepção de habitus como um feixe de relações, entende
que as relações entre os sujeitos englobam um sistema de disposições que incluem crenças,
julgamentos, atitudes, valores e práticas. Conforme afirma Peters (2013, p. 48), habitus são
[...] esquemas simbólicos subjetivamente internalizados de geração e organização da
atividade prática dos agentes individuais, esquemas que tomam a forma de
disposições mentais e corporais, isto é, modos potenciais socialmente adquiridos e
tacitamente ativados de agir, pensar, sentir, perceber, interpretar, classificar e avaliar.

Bourdieu buscou as contribuições de Weber, Durkheim e Marx na proposição da
construção de um saber que fosse além do estruturalismo e do interacionismo, e que pudesse
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entender a estrutura do habitus. A análise estrutural tem em vista as estruturas estruturadas, o
opus operatum, sem privilegiar o poder estruturante exercido pelos sistemas simbólicos
(BOURDIEU, 2009/1989). A teoria de Bourdieu buscava diferenciar-se da filosofia
existencialista de Jean-Paul Sartre, bem como do estruturalismo de Claude-Lévy-Strauss,
privilegiando o olhar para além do indivíduo/sociedade e do objetivismo/subjetivismo
(DOMINGOS SOBRINHO, 2016).
Diante da perspectiva de uma “construção de ciência experimental da dialética da
interioridade e da exterioridade” (ORTIZ,1983, p. 60), o legado de Bourdieu, porém, deixou
alguns pontos a serem discutidos. O rompimento com o objetivismo em busca de um
subjetivismo na teoria da prática, para alguns críticos, não foi atingido por Bourdieu.
Neo-objetivista ou objetivista sofisticado para alguns, a maior crítica à obra de Bourdieu
foi o fato de negligenciar o controle reflexivo que os sujeitos podem exercer sobre seus sistemas
de disposições: “a sociologia reflexiva de Bourdieu é tremendamente cética quanto à
possibilidade de que os próprios atores tematizem reflexivamente as propriedades de seus
habitus e transformem-nas criativamente em certa medida (PETERS, 2003, p. 54).
Afirma Domingos Sobrinho (2016) que, com o passar do tempo, Bourdieu foi
evidenciando melhor a ênfase no caráter relacional do habitus, demonstrando que seus
princípios podem ser em parte substituíveis. Ou seja, o habitus precisa ser tratado de maneira
dinâmica, através de um modo mais interpretativo e construtivo que permita maior
flexibilização. Conforme Alain Touraine apud Domingos Sobrinho (2016), o determinismo em
Bourdieu não era exatamente implacável; o habitus não representa uma prisão para os sujeitos:
em alguns contextos, ele permite certa liberdade.
Uma questão conceitual em aberto na obra de Bourdieu refere-se à existência ou não de
habitus de grupos. Existe, de fato, a exteriorização da interioridade, assim sendo, os esquemas
simbólicos subjetivamente internalizados individualmente refletem-se em um grupo? De
acordo com Domingos Sobrinho (2016), as experiências que os sujeitos acumulam ao longo da
vida vão gerando percepções e ações que acabam por se tornar práticas constantes; ou seja, os
sujeitos vão desenvolvendo formas inconscientes de ação e reflexão a partir de condições
sociais vivenciadas. Este pode ser um caminho para responder à questão colocada pois, se o
habitus é um feixe de relações, é possível pensar que existem habitus de um grupo com relação
a um objeto. E é possível que estes se manifestem nas representações sociais.
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3.5 Campo e Grupo: o poder simbólico ligado às práticas
A aproximação entre dois autores contemporâneos – Serge Moscovici e Pierre Bourdieu
– abre um caminho amplo de possibilidades investigativas dentro da psicologia social. Ao
estudarmos as proposições de cada um, sendo um na sociologia e, o outro, na psicologia,
percebemos similaridades em suas linhas de pensamento, as quais contribuem para um melhor
entendimento dos fenômenos sociais: “ambos privilegiam a dimensão simbólica na construção
do mundo social, propondo rupturas com dicotomias que consideram limitadoras para os
estudos de fenômenos sociais, como subjetividade x objetividade, indivíduo x sociedade”
(CAMPOS & LIMA, 2018, p. 102).
Em comum, portanto, entre os dois autores, reside a ideia de que as relações de trocas
entre os sujeitos são mediadas por um poder simbólico (BOURDIEU, 2009/1989) e por atos de
consensos e/ou conflitos (MOSCOVICI, 2012/1961).
Vale lembrar que as representações sociais (MOSCOVICI, 2012/1961), ao serem
socialmente enraizadas, “ancoram” em um sistema de pensamento. Isso quer dizer que elas
interagem com um sistema simbólico preexistente (BOURDIEU, 2009/1989).
Com relação à noção de senso comum, que é o ponto de partida do entendimento da
teoria de Serge Moscovici, Pierre Bourdieu reconhece, em sua obra, o papel do senso comum
como uma modalidade prática do conhecimento, que permite uma construção imediata e
intuitiva da realidade (BOURDIEU, 2014); embora não concorde que senso comum seja o
mesmo que consenso. O senso comum representa uma “ferramenta necessária, porém não
suficiente para uma investigação dos mecanismos por meio dos quais o mundo social perdura
em sua existência” (PETERS, 2013, p. 49).
Tanto para Bourdieu como para Moscovici, o espaço social atua simbolicamente na
construção de realidades, sendo concebido como um espaço de lutas (para Bourdieu) e um
espaço de comunicação consensual ou conflituosa (para Moscovici).
A noção de campo em Pierre Bourdieu sugere um espaço social de conflitos de
interesses em busca de poderes simbólicos. Para Serge Moscovici, o campo constitui um objeto
de representações sociais ligadas às práticas dos sujeitos. A composição do espaço social, para
ambos, então, gira em torno de tensões entre estabilidade e mudança, ainda que com
preocupações distintas:
Bourdieu, ao enfocar sua discussão na reprodução social, mostra que esta não implica
necessariamente imobilismo; já Moscovici, ao analisar os processos de interação
social e de produção do senso comum, tem mostrado o movimento em direção à

73

conformidade e à dimensão consensual do conhecimento (ABDALLA & BÔAS,
2018, p. 18).

Conforme foi visto no capítulo anterior, a noção de grupo, em Moscovici, embora não
tenha sido explicitamente definida junto com as postulações da TRS, fica mais clara
posteriormente (MOSCOVICI, 2011) quando o autor demonstra que os grupos se organizam
de acordo com as práticas consensuais, as quais atuam em um campo de forças que agem sobre
eles. Esta noção é próxima da visão de campo de forças simbólicas de Bourdieu, presentes nas
relações dos sujeitos.
As representações sociais articulam todos estes elementos atuantes no campo de lutas
das dinâmicas grupais, ou seja, “o ‘capital simbólico’ (da ordem do conhecimento e do
reconhecimento, dependente dos sistemas cognitivos de agentes que operam classificações no
social) está condensado em ‘representações sociais’ geradas nas interações grupais que ocorrem
em campos sociais de lutas” (CAMPOS & LIMA, 2018, p. 203).
Campos & Lima (2015) sugerem que as representações sociais devam ser tratadas como
construções simbólicas condensadoras das três formas de capitais propostas por Bourdieu: o
econômico, o cultural e o social. Ao atuarem em conjunto, estes capitais se ressignificam e
criam uma dinâmica simbólica para o campo social. Ou seja, “as adesões às representações
sociais podem ser vistas como indicadoras do capital simbólico” (CAMPOS & LIMA, 2015, p.
43, tradução nossa)26.
Um outro ponto é o que se refere à aproximação entre os conceitos de representação
social e habitus, a qual veio a ser apresentada em obra de Willem Doise de 1986 (apud
JESUINO, 2018), quando o autor procura estabelecer um elo entre Serge Moscovici e Pierre
Bourdieu ao definir a representação social como um princípio gerador de posições ligadas aos
processos simbólicos presentes nas relações sociais. Doise (2002) reafirma os postulados
básicos de Moscovici de que as teorias sociológicas se valem das articulações sobre o
funcionamento individual, assim como as análises psicológicas necessitam das explicações
sociológicas para dar conta do entendimento dos ‘jogos societais’. O autor propõe uma
articulação entre o indivíduo e a natureza societal dos sistemas, que possa distinguir opiniões,
atitudes e estereótipos (ALVES-MAZZOTTI, 2008), e essas proposições levam ao

26

Las adhesiones a las representaciones sociales se pueden tomar como indicadores del capital simbólico.
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entendimento de que as representações sociais são orientadas – mas nem sempre determinadas
– por um universo simbólico.
Diferentes tipos de capital passam a funcionar como capital simbólico quando este se
estrutura e assume a forma de habitus. Os capitais acumulados a partir do reconhecimento
externo geram novas posições para os sujeitos em função das possiblidades de dominação pelo
acúmulo de capitais e isso é um aspecto que aproxima o capital simbólico das representações
sociais, pois, a partir dessa dinâmica, as práticas se instauram junto com relações de poder. Tais
práticas podem gerar representações sociais.
Os estudos empíricos Bourdieusianos buscam formar indicadores a partir da
identificação dos bens materiais, culturais e das relações sociais, referentes, respectivamente,
aos capitais econômicos, culturais e sociais. Campos & Lima (2015) indagam, então, que
indicadores definiriam os capitais simbólicos, uma vez que estes representam o reconhecimento
do valor dos outros capitais, expressos em bens materiais, culturais e relações sociais? Neste
ponto, entra a contribuição das representações sociais, pois, para se atribuir valor e
reconhecimento aos capitais, é preciso que haja um sistema de representações. Para que um
determinado valor seja atribuído a um bem material como um celular ou um carro, por exemplo,
é inevitável que ele esteja inscrito em um sistema de signos, de representações simbólicas, de
representações sociais.
A aproximação dos dois autores torna-se também muito pertinente para dar conta do
entendimento da dinâmica social da escola. Em termos de capital cultural, a escola ensina a
escrita, a qual coloca os sujeitos em posição diferenciada no controle simbólico das práticas.
Quanto mais forte for a experiência dos sujeitos com a escola, mais acúmulo de capitais
culturais e, portanto, maior reconhecimento simbólico ele terá nas suas relações e vivências
(CAMPOS & LIMA, 2015).
Somente a noção de habitus não dá conta de explicar a estabilidade que reside nas
crenças e apreensões que crianças e jovens adquirem na dinâmica escolar. A aproximação da
obra de Bourdieu com a obra de Moscovici sugere, então, novos caminhos conceituais para
avançar na compreensão da dimensão simbólica do campo social. A relação entre capital
simbólico, escola e representações sociais pode explicar essas lacunas, buscando compreender
as construções simbólicas dos sujeitos, advindos de contextos sociais e culturais amplos, dentro
da instituição escolar.
A contribuição de Bourdieu a respeito da natureza simbólica do campo social permite
que os estudos de representações sociais não sejam meramente descritivos e pensem os grupos
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sociais dentro de um universo simbólico, onde os conflitos e consensos estabelecidos conferem
dinamismo ao campo social. As representações “criam uma forma de pensar como os habitus
se produzem em contradição com as distribuições de poder estabelecidas em um espaço social”
(CAMPOS & LIMA, 2015, p. 43, tradução nossa) 27.
Conforme dito anteriormente, este trabalho buscará discutir as relações entre as
representações sociais e o capital simbólico. O conceito de habitus, ora apresentado, demonstra
que ele se faz presente no campo social e tem relação com as representações sociais. No entanto,
o foco do estudo é discutir as tensões que recortam a vida dos sujeitos no campo da escola e no
campo do abandono da escola, em sua dimensão simbólica. Entendemos, assim como em
Domingos Sobrinho (2016), que a forma de inserção dos jovens no campo social da escola e da
“não-escola” é condicionada pelos capitais que eles acumulam em suas vidas.

27

Crean una vía para pensar cómo los habitus se producen en contradicción con las distribuciones de poder
establecidas en un espacio social.
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CAPÍTULO 4: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, ESCOLA, FUTURO E CAPITAL
SIMBÓLICO
A condução metodológica definida para este estudo considerou uma abordagem plural,
com o objetivo de alcançar a dinamicidade do objeto pesquisado. Assim, optamos por uma
diversidade de procedimentos, trabalhando na confluência entre a psicologia e a sociologia, por
meio das já mencionadas aproximações conceituais entre a Teoria das Representações Sociais
(MOSCOVICI, 2012/1961) e a Teoria do Campo Social (BOURDIEU, 2007/1979).
A seleção dos instrumentos metodológicos da pesquisa varia em função da natureza do
fenômeno, do objeto de pesquisa e do problema a ser estudado (LAKATOS & DE ANDRADE
MARCONI, 2003). A problemática do estudo gira em torno do entendimento dos sentidos que
os jovens, em contextos de exclusão socioeconômica e cultural, atribuem à escola e o lugar que
ela ocupa em seus projetos de vida.
Dessa forma, a pesquisa qualitativa foi a opção selecionada, por sua diversidade e
flexibilidade, aplicando-se adequadamente às necessidades do estudo e buscando conhecer
percepções, sentimentos, valores e crenças dos sujeitos do estudo (GEWANDSZNAJDER &
ALVES-MAZZOTTI, 1998).
Primeiramente, foi feita uma pesquisa exploratória, com revisão bibliográfica e análise
documental, para dar suporte às investigações projetadas. Buscamos, na base de dados do
Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP (2017), a listagem das escolas estaduais de ensino médio localizadas
na área metropolitana de Belém. A escolha por trabalhar com jovens de escolas públicas, e não
particulares, ocorreu porque é nas escolas públicas que se concentra um contingente maior de
estudantes pertencentes às camadas mais populares; e é neste contexto desigual sob o ponto de
vista econômico, onde as famílias não conseguem planejar o futuro porque vivem em constante
luta pela garantia da sobrevivência no presente, que encontramos os maiores índices de
abandono, reprovação e distorção idade/ano: é nas escolas públicas que as dificuldades em
concluir os estudos e vislumbrar um futuro profissional são mais latentes.
Para confirmar esta escolha, analisamos o último estudo do INEP sobre o Indicador de
Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica – INSE (2015), estudo que situa os
alunos matriculados nas escolas brasileiras em estratos socioeconômicos. Tais dados são
obtidos a partir da aplicação de questionários aos estudantes, com perguntas que se referem a
posse de bens domiciliares, renda familiar mensal, contratação de serviços como
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mensalista/diarista, e escolaridade do pai ou da mãe. A partir dos resultados, os alunos são
classificados em grupos de 1 a 6, com base no INSE dos alunos, sendo 1 o grupo com alunos
de nível socioeconômico mais baixo e 6 o grupo com alunos de nível socioeconômico mais alto.
As escolas públicas selecionadas para esta pesquisa (que serão citadas a seguir) fazem parte dos
grupos 2 e 3 do referido estudo. Isso significa que, nelas, se situam alunos nos níveis mais
baixos da escala de indicador de nível socioeconômico.
Além disso, foi necessário, também, selecionar sujeitos, na mesma faixa etária, que
estão fora da escola, pela necessidade de entender, dentro do contexto de estudantes com perfis
socioeconômicos e culturais similares, experiências escolares diversas, seja de “fracasso”, seja
de “sucesso”. Optamos por trabalhar com jovens moradores de bairros próximos às escolas
selecionadas, para que fosse possível equiparar suas realidades socioeconômicas.
Primeiramente tentamos a adesão destes sujeitos a partir de indicações dentro das próprias
escolas visitadas. Depois, visitamos uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) do Bairro da Cremação, onde obtivemos uma lista de cadastro de jovens de baixa renda
e entramos em contato com os que moram nos Bairros da Terra Firme e Jurunas. Para
complementar a amostra, conseguimos, também, uma relação de jovens moradores dos mesmos
bairros, que se cadastraram para vagas de emprego em uma empresa que administra
condomínios residenciais em Belém.
A partir destas escolhas, o estudo foi dividido em duas etapas, conforme explicativo a
seguir. Em ambas, trabalhamos com dois grupos que, a partir deste ponto, chamaremos sempre
de grupo da escola (1) e grupo da “não-escola” (2).
4.1 Etapa I: Perfil dos Sujeitos e Capitais
4.1.1 Grupo da escola (1)28
O INEP (2017) traz indicativos de rendimento escolar, distorção idade/ano, bem como
a média de alunos por série em cada escola. Optamos por selecionar, no universo de 101 escolas
estaduais cadastradas nesta base de dados, que possuem ensino médio, as que apresentam as
maiores taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar.

28

Nos Apêndices E, F, G e H, há fotografias das três escolas pesquisadas
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Com estes dados coletados, a pesquisadora entrou em contato com algumas escolas e, a
partir da maior facilidade de acesso às diretorias de algumas delas, foram selecionadas três para
compor o Estudo I, conforme tabela a seguir:
ESCOLA

APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO

SANTA MARIA DE BELÉM

57,2%

34,3%

8,5%

BRIGADEIRO FONTENELLE

66,1%

13,2%

20,7%

DAVID SALOMÃO MUFARREJ

58,3%

34,3%

7,4%

Tabela 1: Escolas selecionadas para o Estudo I29

De acordo com a última Sinopse Estatística da Educação Básica, publicada pelo Portal
INEP (2017), o ano de 2017 registrou um total de 63.431 alunos matriculados nos anos do
ensino médio, nas escolas públicas do município de Belém. Os dados do mesmo estudo indicam
que, entre os estudantes matriculados nas escolas escolhidas, há uma média de 34,7 alunos por
turma, do 1º ao 3º ano do ensino médio. Optamos por trabalhar com uma amostra de 61
estudantes, obtida de acordo com a adesão dos alunos ao questionário.
4.1.2 Grupo da “não-escola” (2)
Além dos estudantes regularmente matriculados nas escolas supracitadas, foi feita uma
seleção de 26 sujeitos que integram o grupo de jovens que estão fora da escola, com idades
entre 14 e 24 anos. Optamos por sujeitos residentes dos bairros do Jurunas e Terra Firme, bairros
considerados de periferia em Belém, localizados no mesmo entorno das escolas escolhidas.

Mapa 1: Localização das escolas selecionadas e indicação dos bairros (Fonte: Google Maps).

29

Índices de aprovação, reprovação e abandono escolar, na etapa do ensino médio, no ano de 2017. Fonte: Estudo
MEC/INEP (2017).
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Em ambos os grupos, foi aplicado um questionário30, com autorização prévia da
coordenação escolar 31 e dos pais ou responsáveis32.
O objetivo deste instrumento de pesquisa foi levantar o perfil dos jovens, visualizando
seu contexto socioeconômico e cultural, bem como hábitos referentes aos capitais econômico,
cultural e social. O questionário foi estruturado com perguntas de múltipla escolha e questões
abertas, solicitando ao entrevistado que cite informações que integram seus capitais simbólicos.
A utilização deste método estruturado de investigação permite a constituição de um
modelo que relacione a experiência dos sujeitos “do concreto ao abstrato e vice-versa”
(LAKATOS & DE ANDRADE MARCONI, 2003, p. 111), organizando o material de forma a
indicar os possíveis elementos centrais e periféricos das representações sociais.
Com os resultados desta etapa, que serão apresentados no item 4.3, buscamos constituir
um certo referencial do capital econômico daqueles jovens e, a partir de “pistas” sobre os
capitais cultural e social, que o questionário forneceu, constituímos a etapa II.

4.2 Etapa II: Grupos Focais
O estudo com grupos focais, para além de uma técnica de pesquisa, deve se basear em
instrumentos conceituais abrangentes, que deem conta das dinâmicas do processo,
compreendendo a dimensão simbólica e social do contexto do grupo selecionado (SOARES &
CAMPOS, 2013).
Conforme afirmam Soares & Campos (2013), os grupos exercem a mediação entre as
especificidades individuais e a totalidade social. Portanto, os grupos agem como intercessores
entre indivíduos e seus contextos sociais. É nos grupos focais que se pretende perceber a
existência de representações sociais condensadas, sobretudo, pelo capital cultural e social dos
sujeitos.
Importantes questões emergem a partir do estudo com grupos focais. O grupo focal,
assim como o campo social, é constituído por “indivíduos que circulam e convivem no mesmo
espaço e nem sempre possuem ações integradas entre si” (SOARES & CAMPOS, 2013, p. 85).

30

O questionário encontra-se no Apêndice D.
A Carta de Apresentação entregue às escolas encontra-se no Apêndice A.
32
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se nos Apêndices B e C.
31
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Nos grupos focais, assim como no campo social, há consensos, como também há conflitos
estabelecidos.
Como a pesquisa contemplou dois grupos de sujeitos aparentemente distintos do ponto
de vista dos capitais simbólicos, foram realizados dois grupos focais: o grupo focal da escola,
com 8 jovens, e o grupo focal da “não-escola”, com 7 jovens. Pressupomos que os participantes
de cada grupo partilham experiências similares em relação aos capitais econômicos, culturais e
sociais.
A técnica da entrevista aplicada nos grupos focais foi a semiestruturada, onde a
pesquisadora seguiu um roteiro previamente estabelecido e, ao mesmo tempo, teve a liberdade
de conduzir o grupo para determinada direção que considerou apropriada (LAKATOS & DE
ANDRADE MARCONI, 2003).
Inicialmente a pesquisadora pediu que cada sujeito se apresentasse, com nome, idade,
bairro onde mora, escola e ano (no caso do grupo dos “não-escola” foi solicitado que
informassem, apenas se quisessem, em que ano da escola pararam os estudos).
Após as apresentações, foi aplicada uma técnica projetiva, em que foram exibidos, em
datashow, videoclipes dos cantores e bandas que apareceram em destaque na etapa I. A
pesquisadora pediu que falassem o que lhes viesse à mente sobre as cenas vistas e sobre as letras
das músicas e os comentários foram registrados em vídeo, com autorização prévia dos
participantes.
As músicas escolhidas, que serão apresentadas no item 4.3.2 de resultados, além de
fazerem parte do repertório de canções preferidas citadas pelos jovens na etapa I e, portanto, já
terem uma identificação direta com eles, trazem letras que falam de luta pela sobrevivência,
violência, drogas, busca de reconhecimento da sociedade, elementos de distinção social, e
mensagens de otimismo e fé para que os sujeitos nunca desistam dos seus sonhos. Estes temas
têm relação íntima com os pontos que estão sendo trabalhados nesta pesquisa.
O objetivo desta atividade foi aprofundar as respostas fornecidas na etapa I, onde
selecionamos as músicas e cantores mais citados pelos sujeitos. Fizemos a opção de partir deste
universo de valores vinculados às músicas para discutir o capital simbólico. Procuramos
entender até que ponto os jovens estão imersos neste universo das músicas.
Após cada conteúdo exibido, a pesquisadora fez as provocações de debate, questionando
o que as ideias centrais daquelas canções têm a ver com a vida dos sujeitos. A pesquisadora
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também introduziu o termo futuro e o termo escola, para que os sujeitos relacionassem de que
forma utilizam aqueles conteúdos para significar suas vidas.
4.3 Resultados
4.3.1 Etapa I
Em relação às informações pessoais dos participantes, do total de 87 entrevistados,
sendo 61 jovens do Grupo da Escola e 26 jovens do Grupo da Não-Escola, tivemos os seguintes
dados:
ESCOLA

Brigadeiro
Fontenelle

TOTAL MULHER HOMEM

40

22

18

David
Muffarrej

11

5

6

Santa
Maria
Belém

10

5

5

de

Não-escola

26

10

16

TOTAL

87

42

45

IDADE
14-15
(77,5%)
16-17
(20%)
18-19
(2,5%)
14-15
(20%)
16-17
(20%)
18-19
(60%)
18-19
(100%)
16-17
(13,3%)
18-19
(46,7%)
20+ (40%)
100%

ANO
1º
(80%)
2º
(10%)
3º
(10%)

1º
(100%)

2º
(100%)

RELIGIÃO FILHOS

Evangélico:
53%
Católico:
28,8%
Não tem
religião:
15,2%
Espírita:
1,5%
Testemunha
de Jeová:
1,5%

SIM:
6,9%
(sendo
66,7%: 1
filho e
33,3%: 2
filhos)
NÃO:
93,1%

100%

100%

-

100%

Tabela 2: Resumo de dados pessoais dos participantes da pesquisa

Fazendo-se cálculos totais em cima da Tabela 2, tivemos um percentual equilibrado
entre homens e mulheres (53% mulheres e 47% homens); a faixa etária predominante de
entrevistados foi entre 14 e 15 anos (48,5%), seguida de entrevistados de 18 a 19 anos (25,8%),
16 a 17 anos (16,7%) e acima de 20 anos (9,1%). No total geral, foram 56,06% de entrevistados
do 1º ano do ensino médio, 15,15% do 2º ano do ensino médio, 6,06% do 3º ano do ensino
médio e 22,73% de entrevistados que não estão mais na escola.
Quanto à religião, observamos uma maioria de jovens evangélicos (53%), seguida por
católicos (28,8%). Apenas 15,8% declaram não ter religião. Essa informação, nas questões
sequenciais do questionário, revelou dados importantes para a constituição da etapa do grupo
focal.
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Quanto ao número de filhos, a maioria (93,1%) não tem filhos. Todos os que
responderam “sim” foram do grupo de entrevistados “não-escola”.
Após a apuração das informações gerais dos participantes, o questionário foi dividido
em três seções: capital econômico, capital cultural e capital social. Tal divisão não aparece no
modelo de questionário aplicado com os entrevistados; foi utilizada somente pela autora, para
fins de análise. A seguir, apresentaremos os resultados de cada seção.

a) Capital Econômico
Moradia: a maioria dos jovens entrevistados (93,1%) mora com a família, em casa declarada
própria (80,5%), onde residem a partir de 4 pessoas ou mais (72,4%).
Emprego e Renda: a maioria dos jovens entrevistados ainda não trabalha (82,8%). Os pais ou
responsáveis, em geral exercem atividades com remuneração inferior a um salário mínimo e a
renda familiar da maioria dos entrevistados é de até um salário mínimo (59,8%). A tabela a
seguir resume as profissões dos pais ou responsáveis pelos sujeitos entrevistados.
EMPREGO FIXO OU ATIVIDADE REMUNERADA
JOVEM

PAI
Pedreiro

Comerciante

Ambulante

Vendedor

Garçom

Auxiliar de escritório

Vendedor

Apanhador de Açaí

Vigilante

Esteticista
Zelador
Faxineiro

MÃE

Entregador
Apanhador de Açaí

Diarista
Doméstica
Manicure
Serviços Gerais
Autônoma

Tabela 3: Resumo das principais profissões citadas pelos entrevistados

Posse de bens: a maior parte dos jovens possui televisão em casa (88,3%) e aparelho celular
próprio (93,1%). Dos que possuem celular, 100% acessa a internet pelo celular, 38,3% possui
plano pré-pago de acesso à internet e 43,2% acessa a internet via wi-fi de lugares públicos. A
maioria dos jovens (75,9%) não têm TV por assinatura em casa, nem computador (63,2%). E
55,2% declaram ter sinal de wi-fi em casa (55,2%). O hábito de uso do celular e internet, dos
pais e familiares, também é similar ao dos jovens. 71,3% declaram que, em casa, todos os
familiares possuem celular com acesso à internet. Das marcas de celular que os entrevistados
possuem, a mais citada foi Samsung (52%).
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b) Capital Cultural
Grau de Instrução: percebemos que o grau de instrução dos pais ou responsáveis de cerca de 25
dos jovens entrevistados, é o ensino médio completo. Entre 20 a 25 jovens têm pais que não
chegaram a cursar ou não completaram o ensino médio. Há apenas três jovens cujos pais
concluíram o ensino superior, e apenas dois entrevistados têm pais que cursaram pós-graduação.
Alguns jovens deixaram esta questão em branco, ou porque não têm contato com o pai ou a
mãe, ou um dos dois já é falecido, ou porque não sabem.
Acesso à Internet: de acordo com os dados, podemos inferir que os jovens são heavy users33 de
internet pois a maioria deles fica conectado por mais de 3 horas por dia (59,8%). 98,9% acessa
as redes sociais, sobretudo o whatsapp (95,4%), facebook (94,4%) e instagram (69%),
acessando e postando conteúdos como memes34(64,4%), selfies35 (50,6%), fotos com a família
ou com os amigos (48,3%), e curtindo conteúdos sobre curiosidades em geral (54%), fotos e
postagens dos amigos (52,9%), festas (47,1%), e acontecimentos sociais (43,7%).
Preferências musicais: o questionário revela que os jovens estão muito ligados a estilos musicais
da moda, muito veiculados na mídia, de artistas que fazem sucesso sobretudo na internet. Dentre
o teor das músicas preferidas há muitas letras que transmitem mensagens de fé e otimismo, seja
nas músicas como funk36 e rap37, seja nas músicas de cantores gospel 38, três estilos bastante
citados entre os entrevistados. Além destes, os ritmos sertanejo e pagode também foram
bastante citados, conforme tabela 4. A maioria dos jovens costuma ouvir seus estilos preferidos
acima de cinco vezes na semana (65,5%). Isso se torna ainda mais evidente quando se percebe
que eles carregam sempre um fone de ouvido consigo, inclusive na escola. Os cantores mais
citados, conforme Tabela 5, são ligados aos estilos musicais também mais citados, ou seja, o
funk, o rap, o gospel, o sertanejo e o pagode. Dentre as músicas, foram mais de oitenta títulos
citados. Na Tabela 6, apresentamos uma listagem das músicas, onde optamos por mencionar as
que foram citadas mais de uma vez. Os resultados foram muito significativos, pois a
pesquisadora passou a conhecer um universo de canções cujas mensagens falam direto ao
emocional destes jovens, abordando temas do seu cotidiano, como violência, desigualdade

Termo que significa, em tradução literal, “usuários pesados”, ou seja, usuários que muito utilizam tal meio.
Conteúdo que é copiado ou imitado e que rapidamente se espalha entre as pessoas, especialmente nas redes
sociais.
35
Fotos da própria pessoa; autorretrato.
36
Gênero musical originado nos Estados Unidos e apropriado por músicos do mundo inteiro, cuja batida musical
é uma mistura de estilos como soul, jazz e rhythm and blues.
37
Estilo musical que contém um discurso rítmico de rimas e poesias, sendo uma variação do ritmo hip hop.
38
Estilo musical que expressa crenças predominantemente cristãs.
33
34
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social, preconceito racial, mundo do crime, drogas e relacionamentos amorosos. Essa
informação fez toda a diferença na decisão de trabalhar com técnicas projetivas na segunda
etapa, dos grupos focais.
Cite um ritmo ou estilo musical que você goste
Estilo
Entrevistados que citaram39
RAP/Funk
29%
POP
21%
Sertanejo
20%
Gospel/Rock/Eletrônica
14%
Pagode
11%
Melody
9%
Romântica/Internacional
4,5%
Reggae/MPB/Acústica/Brega/KPOP
3%
Arrocha/TRAP/ HipHop/Jazz/Eclética
1,5%
Tabela 4: Estilos musicais preferidos pelos entrevistados.

Cite um cantor ou banda que você goste
Cantor/Banda
Entrevistados que citaram40
Racionais MC’S / Marília Mendonça
11%
MC Kevin
7,6%
Hungria
6%
Projota / Isadora Pompeu / Poesia Acústica /
4,5%
Sorriso Maroto / Dilsinho / Ariana Grande
Tribo da Periferia / Imagine Dragons / Bruna
Karla / Ana Vitória / Slipknot / Anderson Freire
3%
/ MC Hariel / BTS / Baco do Exu Blues / VMZ
Rose Nascimento / Criollo / MC Pedrinho / Luís
1,5%
Lins / Ministério Zoe
Outros
1%
Tabela 5: Cantores/Bandas preferidos pelos entrevistados

Cite o título de uma música que você goste41
Música
Cantor
Agora eu quero ir
AnaVitória
Bluesman
Baco Exu do Blues
Girassóis de Van Gogh
Ao final
Bruna Karla
Me leva pra casa
Ainda há tempo
Criollo
Fulminante
Dilsinho
Trovão
Bens materiais
Hungria
Não troco
39

Cada entrevistado podia citar quantos estilo quisesse. A tabela refere-se ao percentual de entrevistados que
citou cada estilo. Por isso, a totalização dos percentuais não será igual a 100%.
40
Cada entrevistado podia citar quantos cantores quisesse. A tabela refere-se ao percentual de entrevistados que
citou cada cantor. Por isso, a totalização dos percentuais não será igual a 100%. Os nomes citados apenas por
1 entrevistado, foram categorizados como “outros”.
41
Os entrevistados podiam citar mais de um título. Foram mais de 80 músicas citadas e, a maioria delas, apenas
uma vez. Listamos apenas as músicas dos cantores/bandas mais citados na questão anterior.
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Um pedido
Toca em mim de novo
Agora é tudo meu
Salvou meu dia
Bebaça
Bye Bye
Sem Sal
Nunca foi sorte, foi Deus
Aquieto minha alma
Empatia
Pra não dizer que não falei do ódio
Rezadeira
A vida é desafio
Fórmula mágica da paz
Mágico de Oz
Clichê
Dependente

Isadora Pompeo
Kevinho
Marília Mendonça
MC Pedrinho
Ministério Zoe
Priscilla Alcântara
Projota
Racionais MC’S
Sorriso Maroto

Tabela 6: Músicas preferidas pelos entrevistados e seus respectivos intérpretes.

Hábitos musicais na internet: a maioria dos jovens costuma ouvir música pelo celular, através
de aplicativos gratuitos (70,1%). Cerca de 50% dos jovens utilizam os aplicativos de música
por mais de duas horas ao dia.
Hábitos de assistir vídeos na internet: praticamente todos os jovens entrevistados têm o hábito
de acessar conteúdos no Youtube (95,4%). E, dentro os conteúdos mais assistidos, destacam-se
os videoclipes de cantores e bandas (73,5%), vídeos de youtubers (56,5%) e tutoriais42 (51,8%).
Consumo de informação: os conteúdos acessados na internet estão mais relacionados a música
(69%), humor (49,4%) e jogos (46%). O hábito de leitura de notícias jornalísticas, pesquisas,
textos escolares ou livros é pequeno. A maioria dos jovens dedica menos e 1 hora (70,1%) por
dia à leitura, ou às vezes nem têm o hábito de ler.
Conteúdos televisivos: a maioria dos jovens entrevistados ainda assiste televisão (79,3%), mas
dedica muito mais tempo aos conteúdos da internet do que aos conteúdos televisivos. Dentre os
conteúdos que mais assistem na TV, estão os filmes (62,1%), as novelas (46%) e séries (42,5%).
b) Capital Social
Atividades de lazer: foi feita uma questão aberta para que os jovens citassem até 5 atividades
que costumam fazer em seu tempo livre. Das atividades informadas, ‘dançar’, ‘ir à missa/culto’
e ‘jogar futebol’ foram as mais citadas. Quando perguntados sobre quais dessas atividades
fazem com mais frequência e quais as que mais gostam de fazer, ‘dançar’ e ‘jogar futebol’

42 Vídeos que ensinam como fazer algo, geralmente ligados a maquiagem, artesanato, comidas.
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também foram as mais citadas. Percebemos que muitos destes jovens ainda gostam de
brincadeiras na rua, como jogar futebol, empinar pipa e outros jogos com bola. Isso, além de se
dever ao fato de que 65,2% dos entrevistados tem entre 14 e 17 anos, também reflete ainda um
hábito muito comum nas periferias urbanas de Belém, o de brincar na porta de casa ou nas ruas
do bairro onde se vive.
Frequências das atividades de lazer: em uma listagem de atividades de lazer, foi solicitado que
os jovens indicassem a frequência com que as realiza. A tabela 7 indica, em cada linha, o
número de jovens que indicou a opção ‘mais de 1 vez na semana’, ‘1 vez na semana’, ‘2 a 3
vezes por mês’, e assim por diante. Podemos perceber que os eventos religiosos, como missas
e cultos, são frequentados mais de uma vez na semana por vários jovens, assim como eventos
esportivos. As idas ao teatro, a casas noturnas, shows de música, assim como as viagens de
avião, são atividades que boa parte dos jovens entrevistados nunca realizou. Algumas atividades
como idas a museus, exposições ou centros culturais, bem como idas à praia, piscina, balneário
ou igarapé, são mais raras do que frequentes. As demais atividades, como rolês em casa de
amigos, viagens de carro, ônibus ou moto, e idas ao cinema se distribuem com uma frequência
equilibrada, que vai de semanal a anual.
ATIVIDADE

Mais de 1
vez/semana

1 vez por
semana

Algumas
vezes por
ano
20
14
5
12

1 vez
por
ano
9
15
2
4

Nunca

7
2
5
7

2a3
vezes por
mês
21
3
6
18

Cinema
Teatro
Baladas noturnas
Baladas/Rolês em casa
de amigos
Eventos esportivos
(jogos, campeonatos)
Eventos Religiosos
(missas, cultos)
Show de música
Museu, exposição ou
centro cultural
Praia, Piscina, Balneário
ou Igarapé
Viagem
carro/ônibus/moto
Viagem de avião

3
3
3
11
14

6

15

8

5

18

26

10

12

9

3

6

4
6

6
4

6
5

21
22

3
9

26
20

7

4

15

28

8

4

12

8

12

22

8

4

2

1

2

2

6

53

6
29
45
14

Tabela 7: Atividades de lazer e a frequência com que realizam.

Hábitos de uso do Whatsapp: com relação ao uso do whatsapp, por ser a rede social mais
utilizada pelos jovens respondentes da pesquisa (95,4% utilizam), a maioria tem o hábito de
conversar diariamente com namorado ou namorada (56,3%), com os amigos da escola (55,2%),
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e com os pais (50,6%). Percebemos que os que indicaram a frequência “raramente” ou “nunca”
com relação aos amigos da igreja ou ao namorado (a), o fizeram por não frequentarem uma
igreja e por não terem um relacionamento amoroso. Dentre os assuntos que mais conversam,
os sonhos e planos para o futuro foram citados por 58,6% dos jovens. Também conversam
bastante sobre escola e estudos (50,6%), relacionamentos (48,3%) e família (44,8%).
Amigos e rede de relações: foi solicitado que os jovens pensassem em dois de seus melhores
amigos e citassem a profissão de seu pai e de sua mãe. A tabela 8 indica todas as profissões
citadas pelos entrevistados. A profissão “empregada doméstica” foi a mais citada dentre as
profissões das mães dos amigos dos entrevistados. E a profissão “pedreiro” foi a mais citada
dentre as profissões dos pais dos amigos dos entrevistados. Esse resultado indica que a maioria
das profissões dos pais dos melhores amigos dos jovens são similares às profissões de seus pais.

Amigos

Profissão da mãe
(ou de quem criou)
Aposentada
Costureira
Desempregada
Diarista
Doméstica
Dona de restaurante
Dona-de-casa
Enfermeira
Farmacêutica
Feirante
Jogo do bicho
Manicure
Porteira de escola
Professora
Recepcionista
Secretária
Servidora Pública
Vendedora ambulante
Vendedora de loja

Profissão do pai
(ou de quem criou)
Bancário
Coletor de açaí
Comerciante
Cozinheiro
Desempregado
Eletricista
Feirante
Fruteiro
Garçom
Mecânico
Mototaxista
Pedreiro
Policial
Porteiro
Professor
Sapateiro
Serviços Gerais
Taxista
Uber
Vigilante

Tabela 8: Profissionais dos pais (ou responsáveis) dos melhores amigos.

A última pergunta do questionário de capital social perguntou, se na sua rede de
conhecidos e amigos, o jovem tem proximidade com grupos de profissionais das esferas
públicas ou privadas, que ocupem cargos de gestão ou de tomada de decisão. 77% dos jovens
não tem proximidade com nenhuma dos grupos citados.
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4.3.2 Etapa II
Conforme dito anteriormente, esta etapa se dividiu em dois grupos focais, um com os
jovens “da escola” e outros com os jovens da “não-escola”. O comando inicial foi igual para
ambos os grupos. Após as apresentações de cada sujeito, a pesquisadora explicou que exibiria
alguns videoclipes de cantores e bandas e distribuiu as letras das músicas, impressas, para que
melhor acompanhassem cada videoclipe.
Os videoclipes das canções exibidos foram (nesta mesma ordem):
a) Videoclipe da música “Bluesman” 43, do cantor de rap Baco Exu do Blues.
A canção apresentada fala sobre racismo e preconceito. A letra expõe uma realidade do
negro lutando para ser aceito na sociedade. O intérprete da canção, o rapper Baco Exu do Blues,
procura usar suas canções como meio de vencer barreiras e promover a transformação social.
A letra denuncia o racismo e buscar promover o empoderamento.
b) Videoclipe da música “Ao final” 44, da cantora Gospel Bruna Karla.
A letra da música fala da superação das fases difíceis da vida por meio da crença em um
propósito de Deus para tudo. A ideia central contida na canção é a de que tudo que acontece na
vida tem uma razão e que basta confiar na força divina que o amor de Deus intercederá.
c) Videoclipe da música “Bens materiais” 45, da banda de hip hop Hungria.
A letra busca uma superação da vida suburbana por meio da valorização das conquistas
e ostentação de bens materiais. A música fala de um universo de marcas desejadas e cobiçadas
por muitos, que transmitem a sensação de poder e de status social.
d) Videoclipe da música” Empatia” 46, da cantora Gospel Priscila Alcântara
A canção faz referência a várias cenas da Bíblia retratando a realidade do jovem e
despertando para questões como racismo, homofobia e suicídio. A letra convida a entender a
dor do outro e promover a igualdade.

43

Letra da música no Anexo 6
Letra da música no Anexo 6
45
Letra da música no Anexo 6
46
Letra da música no Anexo 6
44
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e) Videoclipe da música “A vida é desafio” 47, do grupo de rap Racionais MC’s
A música cria uma aproximação com o jovem negro da periferia, ao tratar toda a história
de vida e preconceitos pelos quais o negro passa. É uma letra de crônica do cotidiano, de
denúncia social, mostrando que o negro sempre sonhou em ser alguém, mas o sistema limita
seus sonhos de uma tal forma que ele vai à luta pela sobrevivência.
Ao encerrar cada videoclipe, a pesquisadora estimulou o debate perguntando qual seria
a ideia central daquele videoclipe, o que ele transmitiu para o sujeito e de que forma a
mensagem da música tem a ver com a sua vida. Conforme já foi dito, escolhemos as músicas
com base nas respostas fornecidas na etapa I, quando os jovens foram perguntados sobre seus
cantores e músicas preferidos. A letra de cada música carrega um universo de valores que, no
grupo focal, vamos verificar o quanto que os jovens estão imersos nele. Esta medida foi feita
para compreender as construções simbólicas dos sujeitos e estudar o campo social “da escola”
e da “não-escola”.
Ao longo do debate, também, a pesquisadora procurou introduzir os termos indutores
“futuro” e “escola” sempre que o assunto permitiu falar nestes dois temas. Perguntamos aos
grupos: o que você pretende fazer no seu futuro? A escola é/foi importante na sua vida? O que
você aprende/aprendeu na escola lhe ajudou a fazer suas escolhas para o futuro?
Ao provocar estas questões, a pesquisadora pretendeu destacar elementos
representacionais significativos que estão nas representações sociais que os sujeitos elaboram
da escola e do futuro. Outra questão que permeou o debate foi descobrir se esses elementos
representacionais se organizam em torno de um projeto de vida, de que forma o presentismo
aparece como regime de historicidade do tempo para eles, e se a escola aparece como lugar de
construção do projeto de vida para ambos os grupos.
O Grupo “da escola”48
O primeiro grupo focal foi realizado com jovens estudantes do ensino médio. O encontro
foi realizado em uma sala de aula da Faculdade Estácio do Pará, local de trabalho da autora
desta tese. Compareceram 8 jovens, sendo 3 homens (todos com 18 anos) e 5 mulheres (de 14
a 17 anos). Quanto ao ano em curso, três estão no 1º ano do ensino médio (Naiane, Ester e

47
48

Letra da música no Anexo 6
A foto do grupo focal está no Apêndice I
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Lilian), dois estão no 2º ano do ensino médio (KW e Raiane), e três estão cursando o 3º ano do
ensino médio (Kaio, Natasha e Vinícius).
A escolha destes jovens se deu por conta da aproximação maior que a pesquisadora teve
com a Escola Brigadeiro Fontenelle durante a etapa de aplicação dos questionários. A entrada
na escola foi muito facilitada, a adesão dos alunos menores de idade ao questionário foi
rapidamente autorizada pelos responsáveis, o que permitiu à pesquisadora que passasse mais
tempo dentro dessa escola, em contato com os alunos e, em especial, com uma das professoras,
Sra. Lilia Melo, cujo papel como educadora tem sido fundamental para tirar esta escola da “zona
vermelha” nas estatísticas de reprovação e abandono escolar, elevando os percentuais de
aprovação no ensino médio49.
Todos os jovens que participaram deste primeiro grupo focal são alunos da Professora
Lilia na Escola Brigadeiro Fontenelle, localizada na Terra Firme – um dos bairros com mais
altos indicadores de violência de Belém –, e fazem parte do Cine Clube TF (Terra Firme), um
projeto criado em 2015 pela professora, que busca levar aos jovens e crianças do bairro da Terra
Firme, o protagonismo juvenil e o acesso à cultura e educação por meio de aulas de audiovisual,
teatro, música, dança e poesia. No capítulo 5, faremos uma contextualização do projeto criado
pela professora, em parceria com a escola.
Percebemos que os jovens possuem muitas afinidades, não só por estudarem na mesma
escola e viverem no mesmo bairro, mas também por fazerem parte de uma mesma atividade, o
Cine Clube TF.
Após exibir cada o videoclipe, os jovens foram se expressando e a pesquisadora
transcreveu trechos das falas dos entrevistados, sem alteração gramatical, que serão
apresentados a seguir, na ordem em que foram sendo ditas. A discussão e articulação destes
resultados serão apresentados no capítulo 5.
a) Videoclipe Bluesman (cantor: Baco do Exu Blues)
- “Esse negócio da gente se sentir hiperativo no mundo é muito mais da gente ser esparrento50,
de ser colorido, de ser assim” (Natasha, 17 anos, 3º ano).

49

Atualmente, a Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle tem um índice de 66,1% de aprovação no ensino médio.
A taxa de abandono escolar ainda é alta: 20,7% e o percentual de reprovação vem diminuindo e hoje é de 13,2%.
Fonte: Estudo MEC/INEP (2017).
50

Que chama atenção, faz bagunça onde chega, fala alto.
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- “A parte que eu mais me identifiquei “eles querem um preto com arma pra cima, num clipe
na favela gritando ‘cocaína’, muitas das vezes só por causa do nosso jeito de andar, a própria
polícia chega e para a gente. Pelo fato de a gente andar mais diferente, mais malaquinho,
entendeu. Então, jeito de andar, jeito de vestir, muita das vezes é um fato pra eles acabarem
parando a gente. Acho que a maioria daqui, no caso os meninos, sempre foram parados. Tipo:
por estar andando na rua de noite, altas horas da noite, ou tá conversando na frente de casa, eu
mesmo já fui parado várias vezes. Eu tenho cara de ladrão né. Eu tenho cara de ladrão, mas não
sou ladrão” (Kaio, 18 anos, 3º ano).
- “Ele tem um perfil que foi construído daquela pessoa que é bandida, que é ladrão. Ele tem
esse perfil, essa característica de uma pessoa que pra eles é uma pessoa ruim” (Natasha, 17
anos, 3º ano).
- “A música passa que liberta o que há em ti. Tem muita coisa que a gente precisa falar e que
às vezes não se fala porque não se encaixa num certo padrão, num certo limite e isso tem que
ser mudado, não do dia pra noite. Isso tem que ser construído, é uma construção de mudança”
(Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “Quando ele fala que nem todo poeta é sensível não quer dizer que todo poeta seja poeta de
rima. Ninguém escuta a gente quando a gente fala. Mas seu eu transformo a minha fala, a minha
denuncia numa poesia, a pessoa diz ah é poesia, eu vou escutar. Então quando ele fala isso, ele
tá falando da gente, da nossa poesia. Ela é de denúncia, é a forma que a gente conseguiu de se
expressar” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
- “Eles tão falando do que os negros sofrem. Eu já sofri preconceito pelas músicas que eu escuto.
(...) a gente entende muito o que eles falam, porque é uma realidade nossa. Os nossos avós, não
rolou isso com eles no passado, de ser muitas vezes parado. A gente não, toda hora que a gente
pisa na rua é uma abordagem diferente” (Kaio, 18 anos, 3º ano).
- “É importante ter gente falando o que a gente não consegue falar. Tem várias pessoas que
sofrem a mesma coisa” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “Ele tá falando aquilo que a gente não consegue falar. Se ele fala só porque é famoso, então
porque eu não posso falar” (Kaio, 18 anos, 3º ano).
- “Se torna na realidade uma inspiração. Se ele consegue então eu consigo e eu vou né. Ele te
dá confiança. A música vai te ajudar a crescer como pessoa e a acreditar que tu tem voz e que
tu pode falar. E que aquele silenciamento teu, tu pode dar um jeito de te expressar. E muitas
vezes é através da arte” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
(Pesquisadora: “e a mensagem dessa música ajuda vocês de alguma forma pra vida, pro futuro
de vocês?”)
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- “É pensar no futuro com humildade” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “Resistência sempre” (Vinícius, 18 anos, 3º ano).
- “Nunca perder a esperança” (Kaio, 18 anos, 3º ano)

b) Videoclipe Ao Final (cantora: Bruna Karla)
- “Pra tudo tem um propósito” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “Às vezes a gente critica Deus porque as coisas tão demorando a chegar. Talvez não seja
agora, mas vai chegar em algum momento. Muita das vezes é só aguardar” (Kaio, 18 anos, 3º
ano).
- “A gente clama a Deus por um tempo que não é nosso. A gente quer tudo no nosso tempo, no
nosso momento” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “A música ela atinge qualquer religião porque ela fala de um ser que tu acreditas. Se tu tens
fé, isso que você tá passando vai passar. Independente de religião, o que a gente tem pra gente,
é a fé. A música não se resume a uma religião” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
- “Às vezes a gente pede um celular pros nossos pais e não tem como comprar na hora. Então
a gente esperar q vai chegar” (Kaio, 18 anos, 3º ano).
(Pesquisa: “vocês veem o futuro de vocês da forma como a música passa?”)
- “Sim. A gente tem sonhos” (Lilian, 15 anos, 1º ano)
- “Ah, eu acho que tem que ter disciplina” (Natasha, 17 anos, 3º ano)
c) Videoclipe Bens Materiais (cantor: Hungria)
- “Ele fala um monte de marca. A maioria dos jovens que querem seguir uma carreira de MC,
eles têm um sonho de andar naquele estilo. De Nike, de Adidas, de ser patrocinado por todas
essas empresas, entendeu? Tipo, fazer show e pegar dinheiro “fácil”, com mulheres do lado,
carros de gangues, dinheiro, dinheiro. É ostentação com proibidão (Kaio, 18 anos, 3º ano).
- “Ele basicamente ostenta, isso daí é falta de honestidade. Tem também aquele ponto de vista
daquela pessoa que ostenta o que tem. Ela não tem nada. Já vi muita gente em rede social com
iphone, mas não tem uma comida pra comer. Elas querem ostentar o que às vezes elas não têm.
O jovem ele quer ser aceito, querendo ou não, se a sociedade diz que pra ele ser assim, tem que
ter uma condição financeira boa, ele vai atrás de ter uma condição financeira boa porque ele
não tem mas vai aparentar que tem” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
- “Quando o jovem não tem um espelho dentro de casa, ele vai procurar na rua” (Kaio, 18 anos,
3º ano).
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- “Essas músicas não são um engajamento muito bom porque se ele não tem, tem gente que não
tem nem isso aí que tu falou, ele vai atrás do que? (Raiane, 16 anos, 2º ano).
- “De roubar” (Naiane, 16 anos, 1º ano)
(Pesquisadora: “Vocês se veem nesse videoclipe?”)
- “Quando eu era moleque sim” (Kaio, 18 anos, 3º ano).
(Pesquisadora: “e como isso foi mudando a sua cabeça?”)
- “A Lilia (professora) abriu os nossos olhos mesmo pra uma realidade, que é a realidade que a
gente vive” (Vinícius, 18 anos, 3º ano).
- É! Cine Clube TF” (Natasha, 17 anos, 3º ano)
(Pesquisadora: “vocês acham que muita coisa poderia levar vocês pra esse caminho?”)
- “As más influências também causam isso” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “Eu não diria má influência porque cada um com seu pensamento e cada um tem a sua direção
porque se eu quero ser um MC, eu vou lutar pra conquistar aquilo. Pra chegar no topo e ser
maior do que todo mundo” (Kaio, 18 anos, 3º ano).
(Pesquisadora: “o teu grupo de amigos, teu grupo de referência, são decisivos nas suas
escolhas?”
- “Não é porque eu falo com o menino que assalta ou que usa drogas q eu vou fazer o mesmo
(Kaio, 18 anos, 3º ano).
- “Também tem aquela coisa da curiosidade. Que a pessoa vai pela curiosidade” (KW, 18 anos,
2º ano).
- “Pra mim a mente fraca é o desejo de querer ser aceito. Se na minha cassa a pessoa diz que
não sou legal e lá fora o menino fala pra mim: se tu fumar isso, tu é legal, eu vou falar, é cara
isso é legal. A mente fraca não é nada mais nada menos do que uma aceitação da pessoa como
ela é. Então se dizem assim: ah, porque é má influência. A mente fraca é uma pessoa que não
tem apoio motivacional. Eu acho que depende do grupo social porque ele é construído por ti.
Quando tu decide o teu grupo social, tu decide pelas características que tu te identifica. Eu me
identifico com a pessoa, nós temos características iguais, eu vou tá com ela pela característica
igual que eu encontrei nela. Então não tem como ela influenciar ou des-influenciar na minha
personalidade” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
(Pesquisadora: “o que vocês querem pro futuro de vocês, tem a ver com o que os amigos de
vocês também querem?”)
- “Não, eu quero formatura” (Natasha, 17 anos, 3º ano)
- “Eu, concurso da Polícia Federal” (Naiane, 16 anos, 1º ano)
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(Pesquisadora: “vocês conhecem alguém que tá no mundo das drogas?”)
- “Meu irmão por parte de mãe. Ele foi criado na rua. Eu acho que foi dos amigos dele, foi
influência, ele foi preso inicialmente” (Lilian, 15 anos, 1º ano).
(Pesquisadora: “é aquela história da mente fraca? De falta de apoio?”)
- “Eu conheço uma pessoa que teve muito apoio dos pais. Ele sempre foi incentivado a sempre
fazer o melhor. Quando ele chegou na 7ª série, ele largou os estudos e começou a se meter nesse
meio. Ele sempre diz: ‘olha, mesmo q não te incentivem, nunca vai pela cabeça dos outros.
Porque eu fui pela cabeça dos outros e eu estou como eu estou. Eu tive muito apoio dentro de
casa, minha mãe me apoiava, meu pai me apoiava, minhas duas irmãs me apoiavam, mesmo
assim eu tô nesse mundo, mas porque eu fui mente fraca. Eu fui levado e eu deixei ser levado.
Então eu te digo, não deixa ser levado. Tu tem a tua opinião, demonstra a tua opinião, não te
fecha, não aceita a opinião de ninguém, o que tu tiver que fazer, tu faz se tu quiser. Vai pela tua
opinião’. Tem pessoas que se deixam levar” (Raiane, 16 anos, 2º ano).
- “Muitas vezes essas pessoas que não têm esse apoio, ele não tem uma mãe que trabalha, ele
tem um pai que é alcoólatra, então o que ele faz: ele quer sair dali” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
- “Ele me falou que antes dele ser preso, ele dizia: ‘como eu sou preto, quem é que vai querer
dar emprego pra preto, eu fui buscar onde eu sabia q eu ia conseguir. Ele falou assim, eu não
tive oportunidade de emprego, de estudo, minha mãe não trabalhava, meu pai não trabalhou.
Cara, se a minha família não pode me dar, eu vou dar, mas como é q eu vou dar pra minha
família, se eu não tive oportunidade’. Esse negócio de ‘eu fui influenciado a roubar’, a maioria
das pessoas que roubam é porque não tiveram oportunidade de emprego ou de estudo. Como é
q vai ser um cara com dinheiro se não teve oportunidade. Por isso que eu quero primeiro é ter
saúde pra correr atrás das coisas” (Raiane, 16 anos, 2º ano).
- “Essa coisa de matar é pela necessidade de sobrevivência, na lei da selva tem essa necessidade
de sobrevivência” (Kaio, 18 anos, 3º ano).
- “Minha mãe trabalhou uma época com menores infratores. Muitos deles começaram no crime
bem jovens, 10 anos de idade, aviãozinho. Te dou um picolé... A mãe já é doméstica, ela não
tem como te dar doce. Aí dizem: olha, se tu levar isso pra mim, eu te dou um picolé. O que ele
vai pensar: na oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Por necessidade, quando chega um dia
que a mãe adoece, ele vai continuar. Então minha mãe sempre contou pra gente o que eles
viviam, que era pra gente não ser levado a ter ganância” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
(Pesquisadora: “Até que ponto tu achas que podes te influenciar pelos teus amigos?”)
- “Se eu gostar do que eles tão usando...” (KW, 18 anos, 2º ano)

95

- “Olha, eu alisava porque eu queria, eu via uma série, ela tinha uma franja, aí eu peguei a
chapinha da minha mãe escondida, aí eu alisei meu cabelo. (...) e ela era atriz, ela era branca,
ela era linda, e eu queria ser branca né. Eu vou ser igual aquela menina, vou fazer meu cabelo
(...)” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
(Pesquisadora: “vocês acham que existe uma idade onde isso é mais forte?”)
- “de 10 anos a 12” (Raiane, 16 anos, 2º ano).
- “É na parte da tua vida que tu começa a socializar, que é a parte da tua vida q tu tem a
necessidade de ser aceito. Nessa parte é que tu começa a querer mudar pra agradar o outro”
(Natasha, 17 anos, 3º ano).
d) Videoclipe Empatia (cantora: Priscila Alcântara)
- “Faça por mim o que você ia fazer por você. A empatia é pensar, e sentir a dor do outro e não
se pôr no lugar do outro porque ninguém pode ser pôr no lugar do outro, pois isso é hipocrisia”
(Natasha, 17 anos, 3º ano).
e) Videoclipe A Vida é Desafio (banda: Racionais MC’s)
- “Égua, Racionais, tu é doido é. Racionais é muito o papo da gente mostrar o que a gente vive,
real, acho muito massa que eles contam porque todas as músicas deles são feitas pra vida deles,
real, da onde eles moram, do que acontece diariamente (Vinícius, 18 anos, 3º ano).
- “É muito raro tu ver uma pessoa que saia da periferia ganhar muito dinheiro” (Raiane, 16
anos, 2º ano).
- “A mãe manda ele ser duas vezes melhor, mas como ele vai conseguir ser melhor se ele já tá
100 anos atrasado” (Vinícius, 18 anos, 3º ano).
- “Retrata não só a nossa vida, mas de todos os garotos periféricos (KW, 18 anos, 2º ano).
- “Do negro principalmente” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
(Pesquisadora: “A música fala muito sobre deixar os sonhos para trás e correr atrás da
sobrevivência... Muitos deixam de estudar por causa disso, não é o caso de vocês. Mas como
vocês veem isso?”)

- “Olha, a escola não te incentiva. Se tu não tiver o teu próprio (...) ela não chega pra ti e
pergunte: ah, o que é que tu quer ser? Se eu responder, por exemplo, que eu quero ser uma

96

médica. A escola não vai chegar pra ti e dizer: ah então tu vai conseguir, tu vai persistir. Eu não
me sinto motivada pra estudar naquele colégio. Então se dissessem pra mim, se tu não quer
estudar, tu não estuda, tu para. E eu tivesse a consciência de que é só aquele caminho que eu
tenho, eu não tenho escolha, eu tenho que ir por aquele caminho. Por mais que eu diga assim,
a escola me motiva. Eu não tenho motivação, mas mesmo assim eu vou” (Natasha, 17 anos, 3º
ano).
(Pesquisadora: Vocês se sentem obrigados a estudar?”)
- “Eu não!” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “Depende, Naianne: até pra ser gari, tu tem que acabar a 8ª série, então... Eu acho a escola
uma prisão” (Natasha, 17 anos, 3º ano).
- “Merenda e dormir rsrsrsrs” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “Pra mim é educação, expectativas” (Naiane, 16 anos, 1º ano).
- “Ah, é amigos!” (KW, 18 anos, 2º ano)
- “Hoje em dia, tudo é a base do estudo entendeu? A gente consegue tudo pela base do estudo.
Tipo assim, até as próprias pessoas que têm o diploma tem dificuldade. É o q mais o meu pai
me fala: tu tá estudando, se ela engravidar, tu vai ter que parar de estudar, começar a trabalhar
pra poder sustentar o teu filho” (Kaio, 18 anos, 3º ano).
- “Tem muito o lance também da pessoa tá estudando e conseguir um emprego e não vai dar
pra conciliar os dois, aí pega, pô, tô ganhando dinheiro aqui eu acho que vou continuar aqui,
quando eu não tiver talvez eu possa voltar a estudar. É uma luta” (Vinícius, 18 anos, 3º ano).
- “Eu não vou negar. Nunca escondi isso de ninguém. Porque primeiramente eu me considero
uma pessoa burra. Porque tipo eu nunca consegui entender a matéria. Teve um dia que eu tirei
3 horas pra estudar por dia, estudei um mês e eu não consegui entender. Então eu penso assim,
eu vou parar porque eu tenho uma tia que ela parou de estudar na 7º série, hoje ela tem dinheiro,
ela mora em Marituba, ela é rica, ela tem três carros na garagem, ela tem duas motos e ela tem
uma vida perfeita, sem marido. Ela conseguiu tudo que ela queria sem estudar. E ela não tem
marido até hoje” (Naiane, 16 anos, 1º ano).

O Grupo da “não-escola”51
O segundo grupo focal foi realizado com jovens que não chegaram a terminar o ensino
médio. O encontro também foi realizado em uma sala de aula da Faculdade Estácio do Pará,
51

A foto do grupo focal está no Apêndice I
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uma semana depois do encontro com o primeiro grupo. Compareceram 7 jovens, sendo duas
mulheres (Raila, 19 anos, desempregada; Camila, 18 anos, desempregada. Ambas pararam no
3º ano do ensino médio) e cinco homens (Alailson, 21 anos, zelador; Caio, 24 anos,
desempregado; Carlos, 22 anos, desempregado; Gleison, 24 anos, garagista; Adalto, 23 anos,
faxineiro. Todos informaram que pararam no ensino médio, mas não preencheram a série em
que pararam). Já neste grupo, alguns participantes têm esposa e filhos: Gleison (2 filhos) e
Adalto (1 filho). Vale ressaltar que, neste grupo, cinco jovens são de religião evangélica e dois
jovens são de religião católica e se declaram, todos, praticantes.
Este grupo era bem mais fechado que o primeiro. Os participantes moram nos bairros
da Terra Firme e Jurunas. Mas não se conheciam (somente as duas moças se conheciam), o que
talvez possa tê-los deixado menos à vontade para falar.
O acesso a estes participantes se deu por indicação da Professora Lilian (as duas jovens
que participaram são suas ex-alunas e estão retornando ao projeto Cine Clube TF). Os demais
jovens que compareceram foram acessados por meio de visita da pesquisadora a uma unidade
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro da Cremação, onde obtivemos
uma lista de cadastro de jovens de baixa renda e entramos em contato com os que moram nos
Bairros da Terra Firme e Jurunas. Para complementar a amostra, conseguimos, também, uma
relação de jovens que se cadastraram para vagas de emprego em uma empresa que administra
condomínios residenciais em Belém. Todos os participantes também responderam ao
questionário da etapa I.
a) Videoclipe Bluesman (cantor: Baco do Exu Blues)
- “Na periferia, as vezes a gente tá tudo num canto conversando, aí a polícia chega. As pessoas
desconfiam da gente. Racismo não é só chamar de macaco. Será que se fosse branco iriam
revistar?” (Adalto, 23 anos, faxineiro)
- “É difícil a gente ver a polícia parar aqui no centro. Mas onde eu moro, a polícia para direto
os rapazes novos. Às vezes vai batendo já” (Gleison, 24 anos, garagista).
- “Sem falar no constrangimento porque tipo assim, é o trabalho deles mas tem certas coisas
que eles exageram, tipo ‘não sei o que, seu vagabundo!’ já chega xingando entendeu?” (Caio,
24 anos, desempregado)
- “Tem pessoa que leva isso muito profundamente e não é capaz de virar essa página da vida.
Eu já passei muito preconceito na escola quando eu estudava, mas eu deixava pra lá e segui
minha vida. São coisas que a gente deve saber lidar pra poder crescer no futuro, o momento
passa, a pessoa esquece” (Gleison, 24 anos, garagista).
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- “Hoje em dia tá mais complicado de arrumar emprego. Quase todo dia eu saio atrás. No futuro
eu quero me estabilizar” (Carlos, 22 anos, desempregado).
- “Eu penso mais de imediato fazer um curso técnico do que faculdade, eu quero trabalho”
(Caio, 24 anos, desempregado).
- “Hoje em dia tem gente que se formar né e tá a procura de emprego” (Carlos, 22 anos,
desempregado).
- “Querendo ou não, a faculdade é um passo à frente. Acaba virando uma vantagem. Quando
eu estudava de noite, a maioria era tudo senhor, não tinha quase nenhum jovem. Os jovens que
não tinham o ensino médio completo não queriam nem saber. Os “idosos” de 30, 40, 60 anos é
que iam pra escola. Eu vou voltar, ter mais responsabilidade” (Adalto, 23 anos, faxineiro).

b) Videoclipe Ao Final (cantora: Bruna Karla)
- “Ao mesmo tempo que teus pais esperam tu amadurecer pra te dar alguma coisa, o propósito
de deus é assim. Jesus não é uma religião. A religião que ele pregou foi o amor. A pessoa chega
comigo e fala: tu é cristã? Então porque tu anda com eles? Porque eu era do cine, e o cine tem
uma diversidade muito grande. Se eu vou criticar alguém eu tenho que me criticar antes de falar
alguma coisa. Eu não posso criticar uma pessoa, eu não posso julgar o que ela segue ou deixa
de seguir. Eu tenho que simplesmente amar ela do jeito que ela é” (Raila, 19 anos,
desempregada).
- “Tudo é um propósito na nossa vida né. A música fala que ela entregou a vida dela pra Deus
né, e tudo é um propósito que Deus tinha pra vida dela. A música diz que ela soube esperar
acontecer. Eu acho que com a dedicação a gente chega no futuro” (Gleison, 24 anos, garagista).
- “Eu acredito no tempo, de Deus ou outra coisa, mas que tu nunca vai ter nada na hora a única
coisa q tu pode ter na hora é momento de alegria. Mas tu querer alguma coisa, um trabalho, um
emprego, tu tem que ir buscar” (Raila, 19 anos, desempregada).
- “De certa forma... todos nós temos algum problema, com certeza, pode ser pequeno ou grande,
aí muitas pessoas se indagam: poxa, por que tá acontecendo isso. É isso que a música fala, é
isso que ela aprendeu, que tudo tem um propósito na nossa vida, independente da religião, claro.
Ela aprendeu a esperar. Esperar acontecer (Caio, 24 anos, desempregado).

c) Videoclipe Bens Materiais (cantor: Hungria)
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- “Ela não tem um reflexo muito bom num jovem que não tem nada, na periferia. Aí ele ouve
uma música dessa, é isso que ele vai querer. Ostentação. Se ele é machista, ideias machistas,
idiotas” (Camila, 18 anos, desempregada)
- “Mas na música ele fala assim: “Mas nada é simples, sempre batalhando. Se a vida fosse fácil
eu não nascia chorando” (Raila, 19 anos, desempregada)
- “Vida errada” (Gleison, 24 anos, garagista)
- “Ele tenta passar um status na verdade. Poder, status, ser admirado. É pai e mãe que dá. Porque
vem fácil” (Adalto, 23 anos, faxineiro).
- “Ou tem outros que vão pra onda errada” (Caio, 24 anos, desempregado)
- “Eu já fui assim. Já passei por isso, assim, festas, mas depois cai a ficha que não é certo, nem
tudo é pra sempre, entendeu? Eu comecei a ver melhor meus valores, fiquei pensando melhor,
refleti muito sobre isso. A gente vê muito por aí, pessoa com iphone, batendo foto, vê no
espelho, a casa toda quebrada atrás. A gente fica se perguntando, como é que o cara.... Então
vai nesse raciocínio aí. O cara tira foto com Iphone, posta nas redes e ao fundo a casa é toda
quebrada” (Caio, 24 anos, desempregado)
- “É muito da influência também. Vai muito da pessoa. Eles se influenciam por outra pessoa.
Acham aquilo bonito aí querem vestir, querem calçar” (Gleison, 24 anos, garagista)
- “Essa questão de andar ou de não andar com má influência, essas pessoas só vão te mostrar o
mundo delas e tu só vai ter uma percepção maior e tu só vai ter uma percepção maior, tua
percepção vai aumentar. Então pra mim ter grupo ou deixar de ter grupo, isso não importa. Não
existe a má influência, existe a pessoa que tem a mente fraca, que vai porque quer. Todo mundo
tá fazendo eu vou fazer (Raila, 19 anos, desempregada).
- “Olha, lá no cine eu podia ser eu, eu podia falar o que eu quiser, eu podia ser o que eu quiser,
eu podia expor as coisas. Mas quando eu tô com o pessoal da igreja, é totalmente diferente. Se
eu chamar um palavrão que eles não tão acostumados, cara, eles já me olham com um olhar
totalmente diferente. Eu tenho que me tornar duas pessoas pra eu poder estar nestes grupos”
(Camila, 18 anos, desempregada).
- “A questão da Camila. Ela anda com pessoas evangélica – ah tá católicas. A questão do
cristianismo, do catolicismo, tem pessoas que não aceitam o catolicismo, o cristianismo. Eu
falo por mim. Tem pessoas que eu amo demais e são espírita, tem pessoas da umbanda também,
que eu amo muito, e tem pessoas de vários lugares. Eu não posso dizer que aquele grupo ali eu
ando com vários grupos de pessoas e em nenhum momento eu julgo aquelas pessoas pelo que
elas fazem. Até porque tu não é um santo. O ser humano tem a tendência de falhar. Se tu não
falhar, tu não é um ser humano, tu é um robô. Então aquela questão de tu não julgar a pessoa
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pela classe, ah porque tu é evangélica, etc. Se a pessoa chega pra mim e fala um palavrão, eu
não ficar olhando com cara de antipática porque isso é humano, é normal tu tá falando alguma
coisa e soltar. Então assim, generalizar o grupo...” (Raila, 19 anos, desempregada).
- “Esse negócio de ir pelo grupo, quando eu fiz 18 anos eu disse: eu não quero mais alisar meu
cabelo, e tá aí” (Camila, 18 anos, desempregada).
- “Eu nunca tive necessidade de querer agradar os outros” (Raila, 19 anos, desempregada).

d) Videoclipe Empatia (cantora: Priscila Alcântara)
- “Essa mensagem se encaixa, eu acho que, em quase todas as vidas. Na vida de todas as
pessoas. Porque todos nós temos dificuldades, como eu falei, mas que mesmo assim a gente
tem que procurar sempre crescer” (Caio, 24 anos, desempregado).
- “Ela coloca essa mensagem que é pra ter mais amor a outra pessoa. Toda passagem que ela
coloca alguém ajuda a pessoa que tá passando dificuldade. Eu sempre procuro colocar tudo na
mão de Deus. Eu morava no interior, quando eu vim pra cá, eu vim com uma mão na frente e
outra atrás. Hoje eu fui conseguindo comprar minhas coisas, vim conseguindo tem uns dois
anos e meio, comecei trabalhar e fui conseguindo, sempre colocando Deus em primeiro lugar.
Claro que eu penso no futuro né, no futuro das minhas filhas, pra mim o futuro é a minha família
feliz. Eu sempre coloco a mão de Deus em todos os meus planos” (Gleison, 24 anos, garagista).
- “Ter fé é um motivo a mais pra gente ter mais força de vontade” (Adalto, 23 anos, faxineiro)
e) Videoclipe A Vida é Desafio (banda: Racionais MC’s)
- “A música fala que nós devemos sempre correr atrás. Com dificuldade, mas, como a música
fala, ele conseguiu o objetivo dele. Ajudar os irmãos dele” (Gleison, 24 anos, garagista).
- “Eu queria ser lutador de box, cheguei a treinar. Mas nasceu minha filha, deixei de treinar.
Mas eu quero fazer concurso pra bombeiro” (Adalto, 23 anos, faxineiro)
(Pesquisadora: “vocês concordam que a vida é desafio? Por quê?”)
- “Sim, é expectativa” (Camila, 18 anos, desempregada)
- “Antigamente era mais difícil, a menina quando ela engravidava, tinha que parar de estudar
pra cuidar do filho. Eu falo com a minha mãe, ela diz assim, se tu engravidar um dia tu vai ter
que aprender a conciliar, eu não vou te deixar na mão, mas tem que aprender a conciliar.
Quantas e quantas mulheres têm filho pequeno, leva o filho pra faculdade e terminaram tudo.
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(...) hoje em dia a menina tem mais apoio da família, não como era antigamente” (Raila, 19
anos, desempregada).
(Pesquisadora: “agora vamos falar um pouco sobre os estudos, sobre a escola, como vocês veem
a escola na vida de vocês”?)
- “Eu tenho saudade do meu tempo de escola, tempo bom, sinto falta..., mas é mais pelos
amigos, porque não foi a escola que me fez querer algo pro futuro, foi mais as pessoas que
tavam do meu lado” (Caio, 24 anos, desempregado).
- “Eu tive até um bom incentivo da escola, pai e mãe nem tanto. Mas a escola foi um passo pra
eu chegar onde eu tô” (Gleison, 24 anos, garagista).
- “Quando eu fiz o EJA e ainda vou voltar pra terminar, eu convivia com pessoas mais velhas.
O convívio com essas pessoas, isso ajuda. Porque elas te ajudam a ver que vou precisar disso
aqui pra ser alguma coisa” (Caio, 24 anos, desempregado).
- “Foi a família e a escola que ajudaram nos meus sonhos” (Carlos, 22 anos, desempregado). - “No meu caso, teve a família também, mas foi bem mais a escola” (Adalto, 23 anos, faxineiro).
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CAPÍTULO 5: DISCUSSÃO
Os resultados da etapa I acerca do capital econômico revelam que os jovens, em virtude
da condição financeira ou mesmo da pouca idade, ainda residem com os pais ou familiares e a
maioria não exerce atividade remunerada. Os que já trabalham, exercem atividades, em geral,
com baixa remuneração. Mesmo dentre os que não estão mais na escola, poucos exercem
alguma atividade, dependendo ainda da renda dos familiares para o seu sustento. O mesmo
ocorre com os empregos ou atividades remuneradas dos pais que, em geral, são empregos
informais. Isso impacta na renda familiar que, na maioria dos entrevistados, não ultrapassa um
salário mínimo, o que indica, portanto, que a maioria são pessoas que vivem em condições de
luta e busca de superação da pobreza. Existe um certo padrão desse modo de vida.
Apesar das condições econômicas menos favorecidas, a maioria dos jovens declara a
posse de bens e artefatos tecnológicos cujo preço é, por vezes, incompatível com a renda
familiar. Os jovens citaram marcas de celulares de valor mais elevado que o próprio valor do
salário mínimo. O acesso à internet, via celular, é uma unanimidade, sendo que grande parte ou
possui plano pré-pago ou utiliza sinal de internet de casa.
As respostas do questionário apontam para a posse e consumo de bens que muitas vezes
são incompatíveis com as possibilidades financeiras do jovem. Este é um ponto interessante
sobre o capital econômico, que o questionário revelou. O volume de capital econômico que os
sujeitos acumulam ainda são preponderantes na sociedade, pois representam elementos de
distinção social. Na ausência de capital econômico de peso, os sujeitos passam a adquirir bens
que simbolizem status e poder, como é o caso da posse de artefatos tecnológicos.
As questões acerca do capital cultural buscaram situar os jovens em relação ao acúmulo
de conhecimentos e saberes, seus interesses pela busca de informações e cultura e o quanto de
investimento de tempo eles empreendem para isso. Iniciamos o questionário buscando verificar
qual o capital cultural incorporado pelas famílias dos sujeitos no que diz respeito à formação
escolar. Também se verificou que os jovens dedicam grande parte do tempo do seu dia
conectados, seja nas redes sociais, seja em sites de conteúdos diversos. E o teor deste conteúdo,
adquirido por meio da conectividade, refere-se bem mais a assuntos relacionados a lazer e
sociabilidade do que propriamente a assuntos diretamente relacionados ao acúmulo de capitais
culturais como fonte de poder simbólico.
Em relação ao consumo musical, as informações obtidas foram de grande valia para a
constituição da segunda etapa do estudo, pois os gostos musicais de sua preferência abordam
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conteúdos de cunho social, cultural e religioso que revelam, nas letras das músicas, as
mensagens que estes jovens desejam expressar sobre suas realidades. Ao se verificar as
preferências de conteúdos audiovisuais, percebemos que os jovens estão bastante ligados nas
produções contemporâneas, cujas narrativas privilegiam as histórias de heróis e de suspense.
Há pouco ou quase nenhum ganho de capital cultural por meio da leitura de livros, notícias,
revistas, na maioria dos entrevistados. São as narrativas audiovisuais e musicais que mais
atraem os jovens no tempo dedicado ao consumo de conteúdo.
As questões sobre o capital social buscam avaliar se os jovens obtêm ganhos simbólicos
através das suas redes de relações sociais. A associação com grupos, sejam eles instituições ou
não, se convertem em prestígio e status na medida em que estes grupos exercem algum papel
influente na sociedade. Assim, percebemos que as relações sociais dos jovens se dão, em geral,
no âmbito dos ambientes que mais frequentam, a igreja, a escola e o bairro. Nestes ambientes,
os jovens costumam conversar sobre sonhos, assim como a respeito de dinheiro, festas e família.
Porém, falam pouco sobre estudo e escola. Há, também, a presença da família em parte do
cotidiano de suas relações sociais. A maioria de seus amigos, pelas profissões de seus pais, têm
a mesma condição social e econômica que eles. E há pouca aproximação com pessoas que
exercem algum tipo de atividade que represente poder simbólico quanto ao capital social.
A primeira etapa da pesquisa nos conduziu ao entendimento de que pelo menos 70%
dos jovens estão passando a maior parte do tempo conectados e, neste tempo, estão nas redes
sociais, no youtube e nos aplicativos de música, consumindo conteúdos musicais. A imersão
musical é grande. O questionário nos apontou para o fato de que o universo musical é importante
na vida deles, mais do que os assuntos da escola, por exemplo. O que nos confirmou a ideia de
trabalhar com músicas na etapa dos grupos focais.
Sendo assim, as maiores diferenças observadas entre os dois grupos (“da escola” e da
“não-escola) estão nos capitais culturais dos sujeitos, e foi essa a base que adotamos para
discutir o capital simbólico. No questionário, identificamos três grandes universos culturais
veiculados pelas músicas citadas: o universo do funk/rap da “resistência” 52, o universo do
funk/rap da “ostentação”53 e o universo do “gospel”. Partimos então para o grupo focal, para
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Músicas cujas letras defendem causas políticas, econômicas ou sociais, com o objetivo de lutar pelos direitos
de algum grupo social.
53
Músicas com foco em mostrar vaidade, luxo, riqueza, conquista de bens materiais como sinônimo de status e
poder.
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confirmar se o padrão cultural veiculados por este universo musical faz parte do universo que
os jovens estão vivendo.
Antes, no entanto, teceremos uma nota sobre as impressões do campo da escola e da
“não-escola”, ao aplicar o instrumento de pesquisa.
Os jovens entrevistados dentro das salas de aulas demonstraram mais predisposição a
ouvir e a respeitar os comandos do questionário. Já os jovens do grupo da “não-escola”
pareciam não dar tanta importância ao instrumento, encarando-o como algo enfadonho de
início. Esta conduta pode (ou não) ter relação com a rotina e disciplina presentes nas tarefas
escolares, que os fez encarar o questionário da mesma forma. Se bem que, para os que não estão
mais na escola, a rotina do mundo do trabalho e da luta pela sobrevivência também é cercada
por regras e limites. Ainda assim, apesar do contato inicial ter sido rápido e não ter permitido
maiores vínculos da pesquisadora com os sujeitos, foi possível notar essa sutil diferença de
comportamentos. Os jovens que estão fora da escola pareceram menos interessados em
responder ao instrumento.
Nas salas de aula, foi sentida uma receptividade maior por parte dos alunos mais jovens;
já os estudantes dos anos finais do ensino médio tiveram um comportamento mais “desleixado”
com relação ao preenchimento da pesquisa, comportamento semelhante ao observado com os
jovens do grupo da “não-escola”. Pode parecer mera coincidência, mas os sujeitos com mais
idade pareciam menos motivados a colaborar e a seguir regras.
Nas três escolas visitadas, a pesquisadora teve contato com os professores e monitores
que estavam com as turmas entrevistadas, no momento em que foi aplicado o questionário. Na
Escola Santa Maria de Belém, percebemos uma relação desgastada entre professor e aluno no
momento em que a pesquisadora estava em sala de aula. A professora, por várias vezes, pedia
que os alunos parassem de conversar para prestar atenção nas explicações da pesquisadora. Os
alunos pareciam pouco se importar com os comandos da professora.
Krawczyk (2014) aponta que a falta de interesse dos alunos pela escola se dá, muitas
vezes, pelo interesse maior na socialização com a rede de amigos. A rotina escolar se apresenta
como enfadonha e o jovem passa a dar mais importância a outras atividades. O professor,
quando desenvolve empatia com os alunos, é o grande responsável por resgatar essa relação
desgastada deles com a escola. Isso pôde ser percebido em outra das escolas, a Brigadeiro
Fontenelle, em que a turma do 1º ano do ensino médio estava sob a supervisão de uma
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professora bastante prestigiada na escola, Lília Melo, que desenvolve um projeto de
protagonismo juvenil muito interessante lá: o Cine Clube TF (Terra Firme).
O projeto foi criado em 2015 após uma chacina ocorrida no bairro, episódio que fez com
que algumas escolas ficassem fechadas, e a população do bairro ameaçada, com medo de sair
às ruas. O pânico se estabeleceu no bairro. Foi então que Lília, que é professora de Língua
Portuguesa e Redação na Escola Brigadeiro Fontenelle, idealizou este projeto, para mostrar que
o bairro da Terra Firme pode deixar de ser notícia apenas nas páginas policiais. Ela fez parcerias
com artistas da comunidade e hoje o Cine Clube tem vários grupos de trabalho, oferecendo
experiências de teatro, música, dança e poesia a jovens e crianças da Terra Firme. O projeto da
professora é fazer com que os jovens do projeto sejam exemplos positivos dentro da
comunidade. Em sua fala, a professora expressa que o projeto é uma forma de resistência diante
de uma sociedade desigual, excludente e sem o apoio do poder público. Além disso, o Cine
Clube é uma forma de o jovem enxergar um projeto de vida para si.
O encontro causal com a Professora Lilia Melo ressignificou todo a etapa do grupo focal.
Até então, esbarrávamos em dificuldades de conseguir aproximação com os estudantes dentro
e fora das escolas, pouca adesão dos alunos ao questionário e desinteresse por parte de
professores e diretores em ajudar na realização da pesquisa. Ao conhecer a professora Lilia,
dentro da escola Brigadeiro Fontenelle, abriram-se novas possiblidades de pesquisa pois, além
de conseguir chegar a um número de questionários desejável, foi possível selecionar os sujeitos
para o grupo focal da escola que, até então, não conseguíamos formar por falta de adesão dos
participantes que eram convidados.
Ainda sobre a experiência dos questionários nas salas de aula, ao adentrar na turma da
professora Lilian, a pesquisadora percebeu uma grande diferença no comportamento dos
estudantes; havia uma postura crítica e um grande interesse pelos objetivos do instrumento que
estava sendo aplicado. Os alunos faziam perguntas e pareciam realmente muito interessados na
tarefa. Provavelmente, a relação destes alunos com professores como ela, faz alguma diferença
na rotina escolar daqueles jovens e, sobretudo, no maior acúmulo de capitais culturais, o que os
coloca em posição diferenciada no controle simbólico das práticas.
[...] as escolas em bairros periféricos são as que mais precisam de professores
experientes e motivados, mas as precárias condições de trabalho nesses bairros levamnos a escolher sempre os lugares da cidade mais centrais possíveis. Outro problema é
o absentismo, bastante elevado entre os professores, seja pelas doenças produzidas
pela tensão cotidiana nas escolas, seja porque a maioria é mulher e tem múltiplas
funções a cumprir, seja porque o absenteísmo acaba sendo uma compensação para os
baixos salários. Isso dificulta a criação de um clima de trabalho na escola e gera uma
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sensação nos jovens de que o professor “não está nem aí” com seu trabalho
(KRAWCZYK, 2014, p. 89).

.

Na escola David Muffarrej, por exemplo, esse desgaste do professor em seu trabalho

pôde ser nitidamente percebido. Ao entrar na sala de aula, a pesquisadora foi notificada de que
a turma estava sem aula e sem professor. A mediação com os alunos se deu através da monitora
escolar, que apresentou a pesquisadora à turma e pediu silêncio. Ela explicou que o professor
daquele horário havia faltado novamente naquela semana. Nestes momentos, percebemos que
não é somente o jovem que está em crise com a escola: a dura rotina dos professores, os quais
se sentem muitas vezes desmotivados, exaustos e infelizes, influencia no desânimo do aluno
também. E (ou) vice-versa. Conforme Krawczyk (2014, p. 89), “há evidentemente uma forte
tensão entre ambos e [...] a frustração é compartilhada”.
Partindo-se para a discussão dos grupos focais, reforçamos que, desde o início deste
estudo, nos propusemos a pesquisar a realidade de dois grupos de jovens, os que estão na escola
e os que estão fora dela, por entender que não são grupos homogêneos e que, neles, portanto,
os conteúdos representacionais sobre o futuro e sobre a escola são constituídos a partir de
capitais simbólicos distintos.
Conforme dito anteriormente, saímos da etapa dos questionários com respostas que nos
levaram a suposição de que havia, nas músicas que apreciam, três universos de valores distintos
nos capitais simbólicos destes jovens: as músicas de resistência (funk ou rap), as músicas de
ostentação (funk ou rap) e as músicas que falam de fé em Deus (gospel). Destacaremos, a seguir,
trechos das músicas apresentadas aos dois grupos, e depois passaremos para os principais
comentários de cada um dos grupos, em separado.
RAP DE RESISTÊNCIA “BLUESMAN”
“Virou branco e foi aceito”
“Querem um preto com arma pra cima,
Num clipe na favela gritando ‘cocaína’"

“Eu amo o céu com a cor
mais quente”
“Querem que nossa pele
seja a pele do crime”

“A cor do meu povo, a cor
da minha gente”
“Eles têm medo pra caralho
de um próximo Obama”

Tabela 9: Trechos em destaque da canção “Bluesman”.

RAP DE RESISTÊNCIA “A VIDA É DESAFIO”
Sempre fui sonhador, é isso que
me mantém vivo
É necessário sempre acreditar
que o sonho é possível

Mas o sistema limita nossa vida
de tal forma
E tive que fazer minha escolha,
sonhar ou sobreviver
Que o sofrimento alimenta mais
a sua coragem

Acredito que o sonho de todo
pobre, é ser rico
Viver entre o sonho e a merda
da sobrevivência

Tabela 10: Trechos em destaque da canção “A vida é desafio”.
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FUNK OSTENTAÇÃO “BENS MATERIAIS”
Eu tenho pena de você
Haa ha só nas marcas só de patrão
A falsidade se apresenta de
acordo com a sua roupa

Só roupa de grife collcci
combate nas festas
Nois comanda estilo elemento
Mas nada é simples sempre
batalhando
Se a vida fosse fácil eu não
nascia chorando

As mina se amarra no estilo
bem patrão
A vida é muito dura só pra
quem é muito mole

Tabela 11: Trechos em destaque da canção “Bens Materiais”.

MÚSICA GOSPEL “AO FINAL”
Pensei em parar em meio a
aflição
Buscando em Ti uma direção

Descanso minha confiança em
Ti

Mas aprendi
Que na vida tudo tem um
sentido
Eu tenho estado contra a parede
Buscando a saída, uma solução
Clamando, orando por tua
intervenção

É tudo parte de um propósito
E o Teu amor me guardará
Mas aprendi
Que tudo que acontece
Tu sabes, tudo tem uma razão

Tabela 12: Trechos em destaque da canção “Ao Final”.

MÚSICA GOSPEL “EMPATIA”
Acredita em mim quando eu
digo
Que provavelmente não irá
viver sem chorar
Então, você
Mesmo sofrendo tem que
escolher crescer

Que mesmo se o choro durar
A vida não vai parar

Do mesmo lugar que você, eu
vim
Como você, ao pó eu voltarei

Veja o sol
Mesmo com nuvens escolheu
aparecer
Você é igual a mim
Então, faça por mim
O que faria a você

Tabela 13: Trechos em destaque da canção “Empatia”.

O Grupo “da escola”
Ao observar o grupo, constituído por jovens de uma mesma escola e que integram um
projeto social e cultural, confirmamos uma tese, presente tanto nos estudos de Moscovici como
de Bourdieu, de que mesmo em condições objetivas mais complexas, um elemento simbólico,
que é a pertença a um grupo, faz a perspectiva do capital cultural mudar. Muitos achados que
encontramos neste grupo, e que podem ter um efeito na maior parte dos sujeitos que estão na
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escola, é o fato de estarem ligados a um projeto de resistência. Trata-se de um universo cultural
construído fora das músicas, mas, ao mesmo tempo, reforçado por elas. Este grupo encontra,
nas músicas que aprecia, afinidades que se encaixam no seu universo simbólico.
O universo de valores presentes na música fala diretamente como o cotidiano destes
jovens, em sua maioria negros, pobres, moradores da Terra Firme, um dos bairros
conhecidamente mais violentos da cidade de Belém.
Nos comentários que os jovens fizeram a respeito da canção “Bluesman”, percebeu-se
uma nítida identificação com a mensagem. Eles lembraram de episódios de preconceito já
sofridos, comentaram que são frequentemente confundidos com bandidos pela polícia e
reforçaram que essa é a história pela qual o negro da periferia passa. Disseram que este tipo de
música inspira e consegue expressar, para a sociedade, todas as mazelas sofridas pelo jovem da
periferia, que, de alguma forma, se sentem representados nestas canções. Há uma crença de que
a voz da periferia será ouvida através deste tipo de música, o que pode lhes trazer algo melhor
no futuro.
Destacamos uma afirmação feita por uma das jovens do grupo, “a música liberta o que
há em ti”. Há um universo simbólico contido nesta afirmação, que exprime toda a força que
canções de resistência têm para estes jovens. Palavras como “resistência”, “humildade” e
“esperança” fizeram parte das falas dos jovens, geralmente quando se falava de perspectivas
para um futuro melhor. Discutiremos o sentido dessas palavras mais adiante.
Assim como na canção anterior, encontramos, na música “A vida é desafio”, fortes
elementos simbólicos que compõem o universo cultural dos jovens deste grupo. Ao assistir ao
videoclipe desta música, eles cantavam junto, pareciam conhecer a letra inteira e, durante a
apresentação deste conteúdo, ficaram mais concentrados do que nas demais músicas. Ao
terminar, soltavam gírias típicas do paraense como “égua54, tu é doido”, querendo dizer que
aquele grupo, em especial, é a expressão maior do que eles vivem e do que acontece todos os
dias na vida deles. Aproveitando que o conteúdo da música fala em futuro, em deixar os sonhos
para trás e lutar pela sobrevivência, a pesquisadora buscou entender melhor como eles veem a
escola neste universo de valores e pediu que falassem a respeito. As palavras “prisão”,
“merenda”, “dormir”, “educação”, “expectativas”, “luta” e “amigos” apareceu nas falas dos
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Interjeição típica do linguajar da região Norte do Brasil que pode substituir uma série de expressões, dependendo
da entonação dada, seja para denotar surpresa, alegria e satisfação, como também, indignação, impaciência e
raiva.
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jovens ao se referirem a sua relação com o contexto escolar. Os jovens reclamaram muito da
escola que estudam, lamentando-se da falta de incentivo. Disseram que encontram apoio na
Professora Lilia e no projeto Cine Clube TF para não desistir dos estudos. E concordaram que
a escola é ruim, mas pior é não terminar os estudos.
Ao apresentar o videoclipe “Bens Materiais”, abriu-se uma longa discussão que passou
por temas como crime, violência, machismo, más influências e drogas. Os jovens pareceram
bastante incomodados com o conteúdo apresentado, direcionando duras críticas aos valores ali
expressados. A música foi apresentada por figurar dentre as citadas mais de uma vez nos
questionários.
Além disso, o fato deste tipo de conteúdo musical ter aparecido nas respostas, mostrando
um mundo de ostentação de bens materiais pela necessidade de status e reconhecimento, fazia
parte de uma das constatações do estudo anterior da pesquisadora (VILHENA, 2012), em que
os jovens das festas de aparelhagem de Belém, sentiam a necessidade de estar “por dentro” da
moda, usando roupas de marcas caras, que oficialmente não condizem com seu capital
econômico, e apreciando ídolos e ícones de uma cultura musical cosmopolita, idealizando
valores que eles acreditam que a sociedade impõe a eles. Goffman (1975, p. 41) já afirmava
isso dizendo que “quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, seu desempenho tenderá
a incorporar e exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade e até realmente
mais do que o comportamento do indivíduo como um todo”.
O consumo mudou o mundo moderno, sendo um processo onde todas as categorias
sociais se definem, se afirmam ou se redefinem (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004). Assim,
pelo entendimento de que as práticas de consumo carregam significados sociais e culturais
importantes, sendo uma forma de comunicação com o grupo, tivemos a impressão de que o
universo de valores transmitido por este tipo de música teria relação direta com seu universo
simbólico. O que não se confirmou neste grupo pesquisado, cujos interesses e valores são
diferentes dos grupos de jovens estudados na pesquisa de 2012.
Os jovens comentaram que este tipo de ostentação não leva a nada, e que letras como
esta podem influenciar pessoas de “mente fraca” (palavras deles). A questão da má influência
dividiu opiniões, pois alguns jovens disseram, em outras palavras, que cada um tem seu
pensamento individual e que não existe pensamento coletivo capaz de influenciá-los a mudar
de comportamento. Porém, outros disseram que existe a questão da curiosidade, da indecisão e
da necessidade de aceitação, que pode fazer com os sujeitos sejam influenciados por outros.
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Percebeu-se alguma semelhança com a ideia da influência social descrita no capítulo 3, que
remete a um processo em que, na presença do outro, os sujeitos podem emitir comportamentos
que não teriam caso não estivessem sob aquela influência. É possível, no entanto, que os
discursos ora elaborados estejam impregnados de resistências que nem eles próprios admitem
que têm. Em meio a discussão, destacaram, mais uma vez a figura da professora Lilia como
alguém que “abre os olhos” dos jovens para a realidade que vivem, e para não se deixarem levar
pelas aparências.
A pesquisadora aproveitou os caminhos que o tema debate seguiu para perguntar se o
que eles querem para o futuro tem influência dos amigos. A maioria negou e reforçou que a
aproximação com determinado grupo acontece não porque o grupo o influencie e sim porque o
sujeito vê no grupo características que se afinam com seus pensamentos individuais (como se
esta relação não fosse uma via de mão dupla, tal qual Moscovici e Bourdieu referem). Ao falar
dos planos para o futuro, mencionaram palavras como “Cine Clube TF”, “concurso da Polícia
Federal”, “Formatura”, “Saúde”.
Quando a pesquisadora passou para a apresentação das músicas Gospel, percebeu menos
interesse dos jovens. Ao apresentar a música “Ao final”, alguns deles se distraíram e até houve
algumas conversas paralelas. É possível que o conteúdo não tenha provocado tanto interesse,
não pela mensagem da música em si, mas pela produção menos sofisticada e por não se tratar
de uma artista muito conhecida. É possível que, no questionário, a artista tenha sido citada por
outros jovens que não aqueles do grupo da Terra Firme. Ainda assim, os jovens citaram que
acreditam nos propósitos de Deus para a realização das coisas, e que o tempo para o qual
clamamos não está em nosso poder, e sim nas mãos de Deus. Ao falar de propósitos, a
pesquisadora introduziu o tema futuro, perguntando se eles veem o futuro da forma como a
música transmite. As palavras “sonhos” e “disciplina” apareceram dentre os comentários.
Já na apresentação do videoclipe gospel “Empatia”, houve maior interesse dos jovens,
tanto por ser de uma artista conhecida deles, como também pela produção muito elaborada, com
diversas referências a obras de arte e passagens da Bíblia. Apesar do aparente interesse, o tema
“empatia” pareceu mais difícil de ser debatido, com poucas contribuições dos jovens. Um deles,
apenas, comentou que as pessoas não sabem o verdadeiro significado de empatia e acham que
é se colocar no lugar do outro. Porém o sentido correto de empatia é se solidarizar com a dor
do outro.
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Nota-se que, apesar das mensagens das músicas gospel se adequaram, de alguma forma,
ao seu universo de valores, elas são menos representativas do que as mensagens contidas nos
funks e raps de resistência. Tanto os funks/raps quanto as músicas gospel tratam de temas do
cotidiano e transmitem mensagens do tipo: “nunca deixe de acreditar nos seus sonhos”, “você
vai conseguir”. Porém, com enfoques diferentes: enquanto o funk/rap passa a ideia de luta, de
resistir e vencer, o gospel passa a ideia de “fé em Deus”, “Deus proverá”. Ambos são modelos
de superação da pobreza, com referentes de capital simbólico diferentes.
A respeito do debate com o grupo focal da escola, a pesquisadora elaborou, a seguir, um
quadro dos elementos representacionais que estão contidos nas representações sociais de escola
e de futuro, a partir do universo simbólico observado:

LUTA

RESISTÊNCIA

EDUCAÇÃO

EXPECTATIVA

HUMILDADE

ESCOLA

AMIGOS

ESPERANÇA

FUTURO

PRISAO

DISCIPLINA

CINE CLUBE
TF

Figura 1: Elementos Representacionais de Escola e de Futuro – Grupo “da escola”.

Os elementos mais significativos que apareceram nas falas dos entrevistados, com
relação à escola, nos permitem pensar que as representações sociais de escola, para este grupo,
parecem ser construídas com base nos elementos luta, educação, amigos, prisão e
expectativa. Tais crenças sobre a escola ancoram na ideia de que, apesar de representar uma
luta e, ao mesmo tempo, uma prisão, a escola é a única forma de gerar expectativas e educação
com vistas ao futuro. Além disso, é um ambiente de socialização importante para o universo
simbólico dos sujeitos. Assim, o processo de ancoragem da representação social de escola, para
este grupo, está na crença de que ela é um “caminho”, talvez o único.
Os referentes de capital simbólico apontam que a centralidade do “futuro” dos jovens
‘da escola' está nos significados que transitam entre disciplina, humildade, resistência,
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esperança e Cine Clube TF. Estas objetivações, ou seja, as maneiras como o futuro é
imaginado e significado para estes jovens, criam um processo de ancoragem da crença de que
o caminho para o futuro está nestes elementos, e nos direcionam, com bastante indícios, para a
suposição de que que as Representações Sociais de Futuro deste grupo se organizam em torno
de um Projeto de Vida, cujo grupo de pertença os ajudou a construir.
A despeito da insatisfação com a escola e das condições de luta contra a pobreza,
vivendo em uma zona de extrema violência na cidade Belém, os jovens veem a escola como
parte da construção do seu futuro. Eles “resistem” e lutam pelos seus sonhos, colocando
expectativas em torno de objetivos que têm certa ancoragem no real. Ainda assim, é uma noção
de projeto de vida fincada num presente estendido, no presentismo, pois a constante condição
de superação da pobreza cria uma tensão entre os planos (muitas vezes idealizados) e o
presentismo.
O Grupo da “não-escola”
O segundo grupo focal foi formado a partir de sujeitos que não estão mais na escola, por
razões de luta pela sobrevivência e sustento da família. São jovens que chegaram até a última
ou penúltima etapa do ensino médio e declaram que pretendem um dia retornar. Todos também
se encontram em situação econômica menos favorecida, alguns desempregados e outros
exercendo atividades de baixa remuneração. Além destes traços em comum, os jovens deste
grupo são, quase todos, católicos ou evangélicos praticantes, cuja ida a missas e cultos faz parte
de suas atividades mais frequentes nas horas livres. A escolha destes jovens foi aleatória,
conforme já mencionado anteriormente. O traço religioso em comum, então, foi uma
coincidência benéfica para o estudo pois, assim como no grupo focal da escola, encontramos
neste grupo, um vínculo de pertença a um grupo social forte.
Quando foi apresentado o videoclipe “Bluesman”, assim como os jovens do grupo da
escola, este grupo citou os constantes problemas que enfrentam sendo moradores das periferias,
como sofrerem racismo e serem confundidos com bandidos. Alguns trechos da música falam
da dificuldade de o pobre e negro conseguir ser alguém na vida. A partir desta provocação, os
jovens falaram nas dificuldades em arrumar emprego e citaram que até para quem terminou os
estudos está difícil. Reconheceram que entrar na faculdade representa uma vantagem e falaram,
também, em fazer curso técnico de imediato.
O universo de valores transmitido pela música, apesar de fazer parte de algumas de suas
vivências, não pareceu ter grande afinidade com seus capitais simbólicos.
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A pesquisadora notou, neste grupo, um direcionamento maior para a busca por um
emprego. São jovens cuja escola já não faz mais parte de seu cotidiano, então seu universo
simbólico gira muito mais em torno do mundo do trabalho. Além disso, alguns deles já
constituíram família e filhos. Dentro da ideia que fazem do futuro, falam muito em “trabalho”,
“estabilidade”, “responsabilidade”, “família” e “crescimento”, “expectativa”.
Ao apresentar o videoclipe da música “A vida é desafio”, os jovens focaram mais nas
questões de luta por sobrevivência abordadas pela música do que, propriamente, nas questões
de racismo e preconceito. Falaram sobre sonhos deixados para trás por causa dos filhos, como
ser lutador de boxe, por exemplo. E mencionaram que, apesar das dificuldades da vida, nunca
se deve desistir de lutar.
A pesquisadora utilizou algumas ideias da música para tocar no assunto “escola” e
perguntou como eles encaram a escola em suas vidas. Apesar de terem deixado os estudos, foi
unânime a importância que atribuem à escola como parte de suas construções para a vida. Isso
nos faz retomar ideia apresentada no início deste estudo, a de que a escola, em crise com o aluno
por não conseguir cumprir o papel que lhe atribuído de preparar as gerações para a vida, acaba
não acolhendo este jovem. Não é o jovem que sai da escola. É a escola que “sai” dele.
O sentimento que os jovens deste grupo transmitiram à pesquisadora é o de que sentem
falta daquilo que deixaram para trás. Dentre os termos mais citados por eles quando falavam da
escola estão “conhecimento”, “mercado de trabalho”, “saudade”.
Na apresentação do videoclipe “Bens Materiais”, os jovens pareceram alheios ao seu
conteúdo. Falaram que transmite uma “vida errada” de ostentação e status que não condiz com
a realidade. Um dos jovens comentou que esse tipo de vida fácil, é “pai e mãe que dá”, o que
sugeriu que esse tipo de comportamento dos jovens retratados no videoclipe acontece por falta
de boa orientação em casa. Outro jovem comentou que já pensou daquela forma retratada na
música, mas “começou a ver melhor seus valores” e mudou. A ideia que passaram é a de que
aqueles valores da música são errados para eles. Neste grupo, um dos jovens comentou sobre a
influência de outras pessoas atuando sobre o jovem: “vai muito da pessoa”, disse ele,
acreditando que as pessoas também podem se sentir impelidas a agir conforme uma influência
do meio social. Uma das jovens citou que, em alguns lugares, como na igreja por exemplo, ela
não pode fazer ser autêntica porque é submetida ao julgamento das pessoas: “eu tenho que me
tornar duas pessoas pra eu poder estar nestes grupos”. Este depoimento revela certa
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preocupação, em determinados ambientes, em agradar a determinados grupos, precisando vigiar
seus comportamentos.
Na apresentação dos conteúdos musicais Gospel, ao contrário do que foi observado no
primeiro grupo, os jovens pareceram mais interessados e participativos. Ao apresentar o
videoclipe “Ao final”, os jovens falaram muito da necessidade de saber esperar pelo melhor
momento sem deixar de acreditar que Deus tem um propósito para cada um. Falaram em
“entregar a vida para Deus” e “esperar acontecer”. Isso nos levou ao entendimento de que, por
serem religiosos praticantes, os jovens depositam seus futuros nas mãos de Deus, sempre
acreditando que um dia tudo vai dar certo.
O videoclipe “Empatia” também chamo bastante atenção dos jovens, que observaram
as mensagens bíblicas subliminares contidas na canção. Falaram muito em procurar sempre
crescer e colocar tudo nas mãos de Deus. A fala de um dos sujeitos, “ter fé é um motivo a mais
pra gente ter mais força de vontade” indica o quanto que estes jovens significam suas vidas a
partir da crença religiosa.
Percebemos, então, que no grupo da “não-escola” a adesão aos valores do universo
gospel é mais forte que no grupo da escola. Eles articulam o futuro com a crença de que “vai
dar certo, tenho fé em Deus”.
Assim, o quadro dos elementos representacionais que estão nas representações sociais
de escola e de futuro, a partir do universo simbólico do grupo da “não-escola” ficou assim
constituído:

CONHECIMENTO

TRABALHO

ESTABILIDADE

AMIZADES

ESCOLA

SAUDADE

MERCADO DE
TRABALHO

DEDICAÇÃO

FUTURO

CRESCIMENTO

FAMÍLIA

Figura 2: Elementos Representacionais de Escola e de Futuro – Grupo da “não-escola”.

115

Os elementos consensuais citados supõem que a centralidade das representações sociais
de escola, para o grupo da “não-escola”, transita entre conhecimento, mercado de trabalho,
saudade e amizades. Apesar de estarem fora da escola, estes jovens lamentam o que foi
deixado para trás e reconhecem seu valor como caminho que leva ao conhecimento e a ter uma
profissão. A representação social de escola, para este grupo, se organiza então em torno do
caminho para se chegar ao futuro, mesmo que este caminho tenha sido “perdido” para eles.
Sobre as possíveis representações sociais de futuro elaboradas pelos jovens do grupo da
“não-escola”, os elementos representacionais mais significativos foram trabalho, estabilidade,
crescimento, família e dedicação. As crenças de que, para se chegar a um futuro promissor,
é preciso trabalhar muito, se dedicar e ter a família por perto, ancoram a representação social
de futuro à esperança de se conseguir uma estabilidade, mesmo não tendo tido a escola como
suporte para isso. O futuro faz parte de uma expectativa geral, cuja esperança em dias melhores
“é a última que morre”. A escola adquire um sentido nostálgico e idealizado e não faz mais
parte das construções de futuro. O futuro sai da esfera do projeto e se evidencia como “eu tenho
sonhos”, “eu tenho fé”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao começar os estudos para esta tese, tínhamos a ideia de retomar as pesquisas sobre
juventudes urbanas das periferias de Belém do Pará, iniciadas com a dissertação de Mestrado
desta pesquisadora (VILHENA, 2012). O estudo de 2012 apontara que as práticas de consumo
do grupo de jovens em questão reorientavam elementos de reconhecimento de vínculos de
sociabilidade entre eles. Entendemos, então, que as práticas coletivas atuavam como forma de
comunicação com o grupo e estabeleciam laços fortes a ponto de orientar suas escolhas e
reforçar sua construção de identidades. Naquele momento, a Teoria das Representações Sociais
ainda não havia sido apresentada à autora. No entanto, seus pressupostos estavam indiretamente
presentes naquelas constatações, pois, na TRS, certas crenças e práticas estão ancoradas ao
sentimento de pertença social (DOISE, 2002).
Passados alguns anos, trouxemos, para este novo estudo, o desejo de problematizar o
lugar da escola na vida dos jovens, pois, uma de nossas observações no estudo anterior, foi de
que ela se encontra distante das dinâmicas juvenis, tendo dificuldades em reconhecer que o
jovem relaciona passado, presente e futuro sob uma perspectiva diferente da que a escola propõe
articular.
Assim, a partir da linha de pesquisa Representações Sociais e Práticas Educativas, no
Programa de Doutorado em Educação, tivemos a oportunidade de retomar os estudos, adotando
uma dupla abordagem teórico-metodológica – a praxiologia Bourdieusiana e a psicologia social
Moscoviciana. Nosso objetivo foi analisar as representações sociais de escola e futuro,
elaboradas por jovens estudantes ou desistentes do ensino médio das escolas públicas de Belém,
a partir de seus capitais simbólicos.
O fato de termos escolhido um novo grupo de jovens para o estudo, ou seja, jovens em
idade escolar, matriculados ou desistentes no ensino médio de escolas públicas, nos conduziu a
novas inferências a respeito da inserção dos sujeitos nos grupos sociais e, sobretudo nos
reforçou, ainda mais, a noção de que juventude é para ser pensada, de fato, no plural.
Procuramos, com essa aproximação, trazer uma contribuição empírica aos estudos já
existentes na área, ampliando os debates sobre juventude e educação em Belém do Pará, através
da conexão entre as representações sociais e o capital simbólico, buscando entender os
processos simbólicos dos grupos dentro e fora do espaço social escolar e permitindo uma
compreensão maior das práticas e interações dos sujeitos no contexto das suas relações com a
escola e com seus planos para o futuro.
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No decorrer do estudo, algumas questões foram colocadas como norteadoras da
pesquisa que se sucedeu. Foi importante saber porque, diante do alto índice de evasão nas
escolas, alguns jovens conseguem permanecer nela e outros não? Como podemos explicar
casos de “sucesso” e de “fracasso” com a escola, mesmo em contextos socioeconômicos
similares? Os jovens acreditam que frequentar a escola fará alguma diferença em suas vidas no
futuro?
Tais indagações produziram algumas hipóteses como a de que, por não terem
propriamente um projeto de vida, as representações sociais elaboradas pelos jovens são uma
forma de resistência e uma tentativa de desconstrução dos futuros possíveis aceitos pela
sociedade, não marcada nem pelo fracasso, nem pela exclusão.
Fez-se necessário entender a lógica do campo social da juventude em questão, por meio
do entendimento das posições que os jovens ocupam no espaço social de acordo com os capitais
simbólicos que atuam sobre eles, o entendimento dos instrumentos de dominação que regem
seu espaço social, e o modo de engendramento de suas práticas. Um objetivo secundário do
estudo foi, também, entender se as representações sociais que os jovens fazem da escola e do
futuro se organizam, ou não, em torno de um projeto de vida. Tais representações sociais podem
se espelhar na noção de presentismo que, por sua vez, mantém relação direta com a forma como
constituem seus projetos de vida.
No primeiro capítulo, fizemos uma contextualização da juventude, fazendo um resgate
histórico do termo e situando-a no debate da atualidade, que focaliza na necessidade de se
entender não só uma, mas as várias juventudes.
No segundo capítulo, falamos sobre a escola e o sobre o futuro. A escola foi
contextualizada como um espaço de construção de realidades sociais, fundamental na
socialização dos sujeitos, e também como um espaço de conflitos e de experiências, ora de
sucesso, ora de fracasso. O futuro foi abordado sob a perspectiva do projeto de vida, cujas
representações sociais estão imersas nas incertezas do amanhã e na necessidade de se garantir
a sobrevivência no tempo presente.
O terceiro capítulo fez a articulação da Teoria das Representações Sociais, discutindo
desde sua gênese até as proposições atuais, com a Teoria do Campo Social, que apresenta o
espaço social como lócus de lutas pelo poder simbólico.
No quarto capítulo, foram apresentados os resultados das duas etapas do estudo
empírico; sendo a primeira um questionário que nos permitiu conclusões sobre o capital
econômico e hipóteses sobre os capitais simbólicos; e a segunda etapa foi de grupos focais, com
os grupos “da escola” e “da não-escola”, onde foram apresentadas músicas cujos conteúdos
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contêm três universos culturais identificados na etapa 1: o universo das músicas de resistência
(funk ou rap), das músicas de ostentação (funk ou rap) e das músicas que falam de fé em Deus
(gospel). Os resultados do grupo focal apontaram para uma identificação maior dos jovens com
o universo dos funks/raps de resistência (grupo da escola) e das músicas religiosas (gospel).
No quinto capítulo, fizemos a discussão do estudo empírico, que nos apontou os
elementos representacionais consensuais contidos nas representações sociais de escola e de
futuro, elaboradas pelos jovens que estão na escola e pelos jovens que estão fora da escola.
Nossa suposição é a de que as práticas, crenças e opiniões dos jovens estudados são mediadas
pelo pertencimento social a grupos de referência, seja o “Cine Clube TF”, seja a “Igreja”, e tais
objetivações criam representações sociais de futuro ancoradas ou torno de um projeto de vida,
no caso dos jovens que estão na escola, ou em torno de uma esperança em dias melhores, no
caso dos jovens que não estão na escola.
Os jovens da escola “resistem” e lutam pelos seus sonhos, colocando expectativas em
torno de objetivos que têm certa ancoragem no real. Ainda assim, têm uma noção de projeto de
vida fincada num presente estendido, o presentismo aparece como regime de historicidade do
tempo para eles, pois a condição de superação da pobreza os faz viver numa tensão entre planos,
talvez idealizados, e a luta pela sobrevivência.
No universo simbólico do grupo da “não-escola”, onde as letras das músicas gospel
parecem fazer mais sentido, o futuro faz parte de uma expectativa geral, cuja esperança em dias
melhores “é a última que morre”. A escola adquire um sentido nostálgico e idealizado e não faz
mais parte das construções de futuro. O futuro sai da esfera do projeto e se evidencia como “eu
tenho sonhos”, “eu tenho fé”.
Em ambos os grupos, a representação social da escola se constrói em torno de um
caminho. Seja ele difícil, permeado por contradições, luta e expectativa, como é o caso do
grupo que ainda está na escola e que acredita que ela é necessária para construir seu futuro; seja
ele idealizado, permeado por saudade e nostalgia por tê-la deixado para trás e assim rompido
com o ideal que a sociedade espera, como é o caso do grupo que não está mais na escola.
Há muito o que se desenvolver em termos de estudo da relação entre capital simbólico
e representações sociais, criando-se inclusive uma via de acesso para se estudar, futuramente, a
relação entre habitus e representações sociais. Esse trabalho poderá permitir o enriquecimento
maior de compreensão dessa realidade.
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estádio de Sá (PPGE) tem por
objetivo produzir conhecimentos e oferecer condições que propiciem a formação de
profissionais capazes de enfrentar os desafios postos à educação pelas profundas mudanças que
caracterizam a cultura contemporânea. Esses objetivos evidenciam-se nas atividades das linhas
de pesquisa articuladas ao Programa, como a linha REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E
PRÁTICAS EDUCATIVAS, que aborda os processos de produção de sentidos de objetos de
interesse da educação, suas relações com a cultura, suas implicações nas práticas dos agentes
educativos e sua contribuição para a construção de identidades.
Apresentamos, a seguir, a proposta desta pesquisa, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro
Humberto Faria e Campos. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos e, para
melhor
conhecimento
do
programa,
acesse
o
site
do
PPGE:
http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/educação/
ou entre em contato pelo email: anapaula.vilhena@gmail.com.
Desde já, agradecemos pela colaboração,

_________________________________
Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena
Doutoranda do PPGE - Responsável pela Pesquisa
BREVE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA
As relações entre a escola, a juventude e o futuro inspiram a compreensão de amplas
questões sociais, estabelecidas entre as dinâmicas e as práticas juvenis. A juventude pode ser
pensada como um emaranhado de contradições entre uma primeira e uma segunda etapa do
processo de socialização dos sujeitos; os processos culturais vivenciados pelos jovens, tanto na
sua fase escolar como na fase de transição da escola para o trabalho, contribuem para a
reprodução e a manutenção de uma ordem social que muitas vezes aponta para certa resistência
à escolarização. Por meio da articulação entre trajetórias e imagens sociais, o estudo propõe-se
a analisar de que forma jovens estudantes do ensino médio das escolas públicas de Belém
concebem a escola e o futuro, a partir das representações sociais elaboradas por estes sujeitos.
O percurso teórico-metodológico deste trabalho consiste na aproximação conceitual entre a
Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici e a Teoria dos Campos, de Pierre
Bourdieu. A pesquisa será realizada com jovens do ensino médio de escolas estaduais da cidade
de Belém. A coleta de dados consistirá na aplicação de um questionário com perguntas abertas
e fechadas e, numa segunda etapa, realização de grupos focais.
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(menor de idade)
Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “As Representações Sociais
de Futuro e Escola elaboradas por Estudantes do Ensino Médio”. O documento abaixo contém todas
as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração e a de seu
(sua) filho (a) neste estudo será de muita importância para nós, mas, se houver desistência em
participar a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a seu (sua) filho (a).
Eu, .................................................................................................................., portador da
Cédula de identidade, RG ............................, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea
vontade que meu (minha) filho(a) .................................................................., matriculado na
Escola ................................................ participe como voluntário(a) do estudo As Representações
Sociais de Futuro e Escola por estudantes do ensino médio. Declaro que obtive todas as informações
necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim
apresentadas.
Estou ciente que:
1. O estudo tem o objetivo de identificar e analisar as representações sociais de escola e de
futuro , elaboradas por estudantes da etapa do ensino médio das escolas públicas da cidade de
Belém.
2. A participação nesta pesquisa não me acarretará qualquer ônus pecuniário com relação aos
procedimentos efetuados com o estudo;
3. Meu (minha) filho (a) tem liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo
no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;
4. A desistência não causará nenhum prejuízo ao meu (minha) filho (a).
5. Os resultados obtidos neste estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicações científicas, desde que os dados pessoais do meu (minha) filho (a)
não sejam mencionados;
6. Estou ciente que a identidade e dados pessoais do meu (minha) filho(a) não serão divulgados,
sendo mantidos em sigilo.
7. Caso eu ou meu (minha) filho (a) desejarmos, podemos pessoalmente tomar conhecimento
dos resultados ao final desta pesquisa entrando em contato com os pesquisadores no endereço
de email ou telefone referidos abaixo da assinatura do pesquisador responsável.
8. Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha
posse.
Belém, ________ de ____________________ de __________.
____________________________________________________
Responsável pelo Participante da pesquisa

____________________________________________________
Responsável pela pesquisa
Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena
Telefone para contato: (91) 98462-5115
e-mail: anapaula.vilhena@gmail.com
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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(maior de idade)
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “As Representações Sociais de Futuro e
Escola elaboradas por Estudantes do Ensino Médio”. O documento abaixo contém todas as
informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo
será de muita importância para nós, mas, se houver desistência em participar a qualquer
momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.
Eu, .................................................................................................................., portador da
Cédula
de
identidade,
RG
............................,
matriculado
na
Escola
................................................, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em
participar como voluntário (a) do estudo As Representações Sociais de Futuro e Escola por
estudantes do ensino médio. Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como
todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.
Estou ciente que:
1. O estudo tem o objetivo de identificar e analisar as representações sociais de escola e de
futuro , elaboradas por estudantes da etapa do ensino médio das escolas públicas da cidade de
Belém.
2. A participação nesta pesquisa não me acarretará qualquer ônus pecuniário com relação aos
procedimentos efetuados com o estudo;
3. Tenho liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento em
que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;
4. A desistência não me causará nenhum prejuízo.
5. Os resultados obtidos neste estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicações científicas, desde que os meus dados pessoais não sejam
mencionados;
6. Estou ciente que a minha identidade e dados pessoais não serão divulgados, sendo mantidos
em sigilo.
7. Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao final desta
pesquisa entrando em contato com os pesquisadores no endereço de email ou telefone referidos
abaixo da assinatura do pesquisador responsável.
8. Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha
posse.
Belém, ________ de ____________________ de __________.

____________________________________________________
Participante da pesquisa

____________________________________________________
Responsável pela pesquisa
Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena
Telefone para contato: (91) 98462-5115
e-mail: anapaula.vilhena@gmail.com

137

APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE PESQUISA 1
PESQUISA: As Representações Sociais de Futuro e Escola elaboradas por Estudantes do Ensino Médio.

INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE
1. Sexo: (

) Feminino (

2. Idade: (

) 14 a 15 anos (

) Masculino
) 16 a 17 anos (

3. Ano escolar: ( ) 1º ano do EM (
estudar no ______________ ano.

) 18 a 19 anos (

) 2º ano do EM (

4. Religião: ( ) católica ( ) evangélica ( ) espírita
( ) outra:__________________________________

) 20 anos ou mais

) 3º ano do EM (

) parei de

) candomblé (

) umbanda

(

CAPITAL ECONÔMICO
5. Com que você mora?
(

) sozinho (a)

(

) com meus pais/responsáveis/família

(

) com meu companheiro (a) e/ou filho (s)

6. Quantas pessoas moram em sua casa, contando com você?
( ) moro só ( ) 2 pessoas ( ) 3 pessoas ( ) 4 pessoas ( ) 5 pessoas
mais
7. A casa em que você mora é: (

( ) 6 pessoas ou

) própria ( ) alugada ( ) emprestada

8. Você tem emprego fixo ou alguma atividade remunerada? (

) Sim (

) Não

9. Se SIM, qual? _______________________________________________________
10. Se NÃO, qual o emprego ou atividade remunerada dos seus pais ou responsáveis?
RELAÇÃO FAMILIAR

EMPREGO

11. Em média, qual a soma da renda mensal das pessoas que moram na mesma casa que você
(ou somente da sua renda, caso seja você quem sustenta sua casa):
( ) Até R$ 998,00 (até 1 salário mínimo)
( ) Entre R$ 998,01 e R$ 1.996,00 (entre 1 e 2 salários mínimos)
( ) Entre R$ 1.996,01 e R$ 2.994,00 (entre 2 e 3 salários mínimos)
( ) Entre 2.994,01 e R$ 3.992,00 (entre 3 e 4 salários mínimos)
( ) Acima de R$ 2.992,01 (acima de 4 salários mínimos)
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12. Há quantos aparelhos de TV em sua casa?
(
)1 ( ) 2a3 (
) mais de 3
13. Sua casa tem computador?
( ) sim
( ) não
14. Sua casa tem wi-fi?
(
) sim
( ) não
15. Sua casa tem TV a cabo?
(
) sim
( ) não
Qual? ____________________________________________
16. Você tem celular?
(
) sim (
) não Qual aparelho? ______________________________________
17. Você acessa a internet no seu celular? (

) sim

(

) não

18. Qual o tipo de pacote de internet do seu celular?
( ) pós-pago (plano)
( ) pré-pago (crédito)
( ) Não tenho pacote de internet no celular mas uso o wi-fi da minha casa
( ) Não tenho pacote de internet no celular mas uso wi-fi de lugares públicos
19. Além do celular, você acessa a internet por outros meios? (

) sim

(

) não

20. Quais?
( ) computador de casa
( ) computador da escola
( ) lan house
Outros:__________
21. E na sua casa, quem mais possui celular?
( ) todos
( ) somente os meus pais/responsáveis
( ) outros _________________
22. Dos que possuem celular, todos têm internet no aparelho?
( ) sim
(
) não
23. Qual tipo de acesso à internet que os seus familiares possuem?
( ) pós-pago (plano)
( ) pré-pago (crédito)
( ) Eles não têm pacote de internet no celular, mas usam o wi-fi da casa
( ) Eles não têm pacote de internet no celular mas usam wi-fi de lugares públicos
CAPITAL CULTURAL
24. Qual o grau de instrução do seu pai e de sua mãe:
PAI

MÃE

GRAU DE INSTRUÇÃO
Analfabeto
Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
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Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Pós-graduação
25. Quanto tempo, por dia, você passa navegando na internet?
( ) menos de 1 hora
( ) entre 1 e 2 horas
( ) entre 2 e 3 horas
( ) entre 3 e 4 horas
( ) acima de 4 horas
26. Você acessa as redes sociais? (

) SIM (

) NÃO

27. Cite as redes sociais onde você tem perfil
( ) Facebook
( ) Instagram
( ) Twitter
( ) Whatsapp
( ) Outro _____________
28. Quanto tempo, por dia, você “passa” utilizando as redes sociais que você citou acima?
Facebook:
( ) não uso esse aplicativo
( ) menos de 1 hora
( ) entre 1 e 2 horas
( ) entre 2 e 3 horas
( ) entre 3 e 4 horas
( ) acima de 4 horas
Instagram:
( ) não uso esse aplicativo
( ) menos de 1 hora
( ) entre 1 e 2 horas
( ) entre 2 e 3 horas
( ) entre 3 e 4 horas
( ) acima de 4 horas
Twitter:
( ) não uso esse aplicativo
( ) menos de 1 hora
( ) entre 1 e 2 horas
( ) entre 2 e 3 horas
( ) entre 3 e 4 horas
( ) acima de 4 horas
Whatsapp:
( ) não uso esse aplicativo
( ) menos de 1 hora
( ) entre 1 e 2 horas
( ) entre 2 e 3 horas
( ) entre 3 e 4 horas
( ) acima de 4 horas
Outro: ______________________________
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(
(
(
(
(
(

) não uso esse aplicativo
) menos de 1 hora
) entre 1 e 2 horas
) entre 2 e 3 horas
) entre 3 e 4 horas
) acima de 4 horas

29. Que conteúdos você mais posta nas suas redes sociais (marque quantos preferir):
( ) selfies
( ) fotos com a família ou amigos
( ) fotos no trabalho
( ) fotos na escola
( ) fotos de paisagens ou lugares
( ) fotos antigas (#TBT)
( ) memes
( ) mensagens de amizade/amor/fé/sabedoria
( ) vídeos
( ) outros: _____________________________________________________
30. Que tipos de publicações você mais curte nas redes sociais (marque quantas preferir):
( ) festas, músicas e acontecimentos sociais
( ) notícias e informações de utilidade pública
( ) artistas ou influenciadores digitais
( ) lojas e marcas que eu sigo
( ) postagens dos meus amigos
( ) política, economia e educação
( ) curiosidades em geral
( ) outros ________________________
31. Cite um tipo/estilo/ritmo de música que você goste? (pode citar mais de um)
______________________________________________________________________
32. Quantas vezes por semana você escuta este (s) tipo (s) de música que você citou acima?
( ) de 1 a 2 vezes por semana ( ) de 3 a 4 vezes por semana
( ) de 5 a 6 vezes por
semana
( ) acima de 6 vezes por semana ( ) nenhuma
33. Cite o nome de um cantor, cantora ou banda que você goste? (pode citar mais de um)
______________________________________________________________________
34. Quantas vezes por semana você escuta este (s) cantor/banda (s) que você citou acima?
( ) de 1 a 2 vezes por semana ( ) de 3 a 4 vezes por semana
( ) de 5 a 6 vezes por
semana
( ) acima de 6 vezes por semana ( ) nenhuma
35. Cite o nome (título) de uma música que você goste: __________________________
36. Qual o nome do cantor ou banda que interpreta a música que você citou na questão
anterior? _______________________________________________________________
37. Você utiliza aplicativos de música no seu celular? (

) SIM (

) NÃO
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38. Se SIM, qual ou quais? ________________________________________________
39. Quanto tempo você utiliza este (s) aplicativo (s) por dia:
( ) menos de 1 hora
( ) entre 1 e 2 horas
( ) entre 2 e 3 horas
( ) entre 3 e 4 horas
( ) acima de 4 horas
40. Você assiste vídeos no youtube? (

) SIM (

) NÃO

41. Quais tipos de vídeos você assiste no youtube? (pode marcar quantos preferir)
( ) videoclipes de bandas e cantores
( ) vídeos de youtubers
( ) canais com dicas de jogos
( ) canais com dicas de filmes e séries
( ) notícias
( ) tutoriais (como fazer)
( ) filmes
( ) outros: ____________________________________________________________
42. Você assiste filmes/séries no Netflix ou em outras plataformas (streaming)?
( ) SIM ( ) NÃO
43. Que tipos de filmes você costuma assistir nestas plataformas? (pode marcar quantos
preferir)
( ) comédia
( ) documentário
( ) drama
( ) ficção científica
( ) romance
( ) suspense
( ) terror
( ) outros: ____________________________________________________________
44. Cite o nome de uma série ou filme que você goste:
______________________________________________________________________
45. Sobre quais assuntos você costuma ler na internet? (pode marcar quantos preferir) *
( ) música
( ) jogos
( ) celebridades
( ) esportes
( ) culinária
( ) eventos culturais
( ) notícias jornalísticas
( ) textos escolares/pesquisas
( ) humor
( ) vídeos tutoriais
( ) Outros: ____________________________________________________________
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46. Quantas horas por dia você lê? (livros, notícias, revistas, trabalhos, sendo eles impressos
ou digitais)
( ) até 30 minutos ( ) de 30 min a 1 hora ( ) de 1 a 2 horas ( ) mais de duas
horas ( ) não costumo ler
47. Quantas horas por dia você assiste TV ?
( ) até 30 minutos ( ) de 30 min a 1 hora (
horas ( ) não assisto TV

) de 1 a 2 horas (

) mais de duas

48. O que você costuma assistir na TV? (marque quantos quiser)
( ) Novelas
( ) Programas de fofoca
( ) Programas esportivos
( ) Telejornais
( ) Programas de música
( ) Filmes
( ) Séries
( ) Reality shows
( ) Programas de auditório/entrevista
( ) Não costumo assistir TV
( ) Outros:_________________________
CAPITAL SOCIAL
49. Cite de 1 até 5 atividades que você faz no seu tempo livre (fora das atividades de trabalho
e escolares)
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
50. Das atividades que você citou acima, qual a que você realiza com mais frequência:
______________________________________________________________________
51. Das atividades que você citou acima, qual a que você mais gosta:
______________________________________________________________________
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52. Indique a frequência com que você realiza cada uma das atividades abaixo?
OPÇÃO

Mais de
1 vez/
semana

1 vez por
semana

2a3
vezes por
mês

Algumas
vezes por
ano

Uma vez
por ano

Nunca

Cinema
Teatro
Baladas em
casas noturnas
Baladas/Rolês
em casa de
amigos
Eventos
esportivos
(jogos,
campeonatos)
Eventos
Religiosos
(missas,
cultos,
festividades)
Show de
música
Museu,
exposição ou
centro cultural
Praia, Piscina,
Balneário ou
Igarapé
Viagem de
carro/ônibus
ou moto
Viagem de
avião
53. Pensando no whatsapp, com quem você costuma conversar?
( ) pais/responsáveis
( ) amigos da escola
( ) amigos do bairro
( ) amigos da igreja
( ) namorado/namorada/paquera
( ) não uso esse aplicativo
54. Com que frequência você conversa com estas pessoas que você citou acima no whatsapp?
Pais/responsáveis: ( ) todos os dias ( ) 2 a 3 vezes por semana ( ) 1 vez por semana
( ) raramente
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Amigos da Escola: ( ) todos os dias ( ) 2 a 3 vezes por semana ( ) 1 vez por semana
( ) raramente
Amigos do Bairro: ( ) todos os dias ( ) 2 a 3 vezes por semana ( ) 1 vez por semana
( ) raramente
Pessoas da Igreja: ( ) todos os dias ( ) 2 a 3 vezes por semana ( ) 1 vez por semana
( ) raramente
Namorado/Namorada/Paquera: ( ) todos os dias ( ) 2 a 3 vezes por semana ( ) 1 vez
por semana ( ) raramente
55. Quais os assuntos que você mais conversa no whatsapp?
( ) Dinheiro
( ) Escola/Estudo
( ) Família
( ) Festas/Shows/Baladas/Rolês
( ) Filhos
( ) Fofocas
( ) Relacionamentos
( ) Sonhos/Planos para o futuro
( ) Trabalho
( ) Viagens
56. Pense em 2 dos seus melhores amigos e responda qual a profissão do pai, da mãe ou da
pessoa que os criou?
Profissão da mãe (ou quem
criou)
Amigo
1
Profissão do pai (ou quem
criou)

Profissão da mãe (ou quem
criou)
Amigo
2
Profissão do pai (ou quem
criou)

57. Na sua rede de amigos e conhecidos, você tem proximidade com (marcar quantas forem
verdadeiras):
(
(
(
(
(
(
(

) Donos, gerentes, coordenadores ou dirigentes de empresas privadas
) Deputado, Vereador, Prefeito, Governador, Secretário ou Sub-secretário
) Delegado, Juiz, Promotor
) Superintendente ou Secretário de órgão público
) Cargos de chefia em hospitais e unidades de saúde
) Diretor, Coordenador ou Reitor de Escolas ou Universidades
) Não tenho proximidade com nenhum dos grupos citados acima

Caso seja necessário entrar em contato para tirar dúvidas, por favor, deixe seu nome e telefone
abaixo:
Nome:
Celular:
Obrigada pela sua participação.
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APÊNDICE E – FACHADAS DAS ESCOLAS PESQUISADAS

Foto 1: Fachada da Escola Estadual Santa Maria de Belém (Fonte: acervo da autora).

Foto 2: Fachada da Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle (Fonte: blog da Escola).

Foto 3: Fachada da Escola Estadual Salomão David Muffarrej (Fonte: Facebook da Escola).
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APÊNDICE F – FOTOS DA ESCOLA DAVID MUFFARREJ

Foto 4: Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Salomão David Muffarrej (Fonte: Facebook da Escola).

Foto 5: Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Salomão David Muffarrej (Fonte: Facebook da Escola).
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APÊNDICE G – FOTOS DA ESCOLA BRIGADEIRO FONTENELLE

Foto 6: Corredor da Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle (Fonte: autoria própria).

Foto 7: Dinâmica em sala de aula da Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle (Fonte: Blog da Escola).
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APÊNDICE H – FOTOS DA ESCOLA SANTA MARIA DE BELÉM

Foto 8: Sala de aula da Escola Estadual Santa Maria de Belém (Fonte: Facebook da Escola).
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APÊNDICE I – FOTOS DO PROJETO CINE CLUBE TF

Foto 9: Professora Lilia Melo e seu grupo do projeto Cine Clube TF (Fonte: Facebook).

Foto 10: Apresentação de dança do Cine Clube TF (Fonte: Facebook).
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APÊNDICE J – FOTOS DA REALIZAÇÃO DO GRUPO FOCAL

Foto 11: Grupo focal da escola55. (Fonte: autoria própria).

Foto 12: Grupo focal da “não-escola”56. (Fonte: autoria própria).

55

Na foto, estão os 8 participantes e mais os voluntários, alunos de iniciação científica da pesquisadora, que
auxiliaram na condução do método.
56
Na foto, estão apenas 5 participantes, pois 2 participantes se integraram ao grupo com atraso.
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ANEXO 1 – TÉCNICAS PROJETIVAS DO GRUPO FOCAL
Letra da música Bens Materiais (Artista: Hungria)
Eu tenho pena de você
Haa ha so nas marcas so de patrão
Hugria bens materiais sete mares,
Mormaii, quicksilver, billabong,
Os mano doc dog e as mina calça da gang,
Von dutch na cabeça, celular v3, bermuda
Da okley, adidas a3,
Atol da rocas, mizuno, mcd, conduta, xxl,
Reebok, pixa-in, onbongo, nicoboco, nike,
Dolce, gabanna, puma, diesel, rip curl,
E as mina xona,
Redley, lost, levi's, mulher do padre
Só roupa de grife collcci combate nas festas
Nois comanda estilo elemento
Ai é nois camisa da acostamento
Em churras de regata mó calor de dia
Se for de noite camisa de malha fria
Nike shox nz, turbo r4 no carro som
Batendo banco recaro
Allstar olimpikus bull-terrier
Num é sempre assim mais
É assim que tem que ser
Volcom fico cyclone maresia
Total 90 classic energia
Meter uma marra na facu ou na escola
Adidas hellbender tenis 12 mola
O tempo passa lento rave amanha
Greenish red nose oculos ray ban
Palio civic audi corolla pra que real
Pagamento é em dólar
Deca winstrol hemogenin estigor as minas
Ultimamente tão chamando de amor
Umbro importada pra bater uma bola
Bermuda seleção camisa coca cola
Stanley dript "m" office comanda ir pro clube
De sandalia mete uma havaiana
As mina se amarra no estilo bem patrão
5cm contado parachoque lambe ao chão
O som tem que ser sony tem que tem um dvd
Contagiro no painel roda d-u-b
Brinco de argola orelha furada os mano
Se apresenta as mina se amarra
Estados unidos italia japão
Nike shox europeu sem ostentação
Na atividade nunca parado conversando com os muleque
E nas mina so vendo lado
A falsidade se apresenta de acordo com a sua roupa
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Cordão de prata bone bermuda touca
Vaidade consumismo no shopping na avenida
As mina vira fã fica loca pira
Mais nada é simples sempre batalhando
Se a vida fosse facil eu não nascia chorando
Trabalha pra caramba no batente no sacode
A vida é mto dura so pra quem é mto mole
Yate jet-ski fazer um cruzeiro
Ilhas do caribe reveillon rio de janeiro...
Haha e nois hungria, diretamente de brasilia!
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ANEXO 2 – TÉCNICAS PROJETIVAS DO GRUPO FOCAL
Letra da música A vida é Desafio (Artista: Racionais MC’S)
Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo
Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol
Vai vendo!
Mas o sistema limita nossa vida de tal forma
E tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver
Os anos se passaram e eu fui me esquivando do circulo vicioso
Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido
Acredito que o sonho de todo pobre, é ser rico
Em busca do meu sonho de consumo
Procurei dar uma solução rápida e fácil pros meus problemas
O crime
Mas é um dinheiro amaldiçoado
Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava
Logo fui cobrado pela lei da natureza
Vish, catorze anos de reclusão
O barato é louco, ó
É necessário sempre acreditar que o sonho é possível
Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível
Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase
Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem
Que a sua família precisa de você
Lado a lado se ganhar pra te apoiar se perder
Falo do amor entre homem, filho e mulher
A única verdade universal que mantém a fé
Olhe as crianças que é o futuro e a esperança
Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância
Eu vejo o rico que teme perder a fortuna
Enquanto o mano desempregado, viciado, se afunda
Falo do enfermo (irmão) falo do são (então)
Falo da rua que pra esse louco mundão
Que o caminho da cura pode ser a doença
Que o caminho do perdão às vezes é a sentença
Desavença, treta e falsa união
A ambição é como um véu que cega os irmãos
Que nem um carro guiado na estrada da vida
Sem farol no deserto das trevas perdidas
Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio
Guardo o revolver enquanto você me fala em ódio
Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito
Ouço o refém e o tio que diz lá no canto lírico
Falo do cérebro e do coração
Vejo egoísmo, preconceito de irmão para irmão
A vida não é o problema, é batalha, desafio
Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio
É isso aí você não pode parar
Esperar o tempo ruim vir te abraçar

154

Acreditar que sonhar sempre é preciso
É o que mantém os irmãos vivos
Várias famílias, vários barracos
Uma mina grávida
E o mano 'tá lá trancafiado
Ele sonha na direta com a liberdade
Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade
Na cidade grande é assim
Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim
No esporte no boxe ou no futebol
Alguém sonhando com uma medalha o seu lugar ao sol
Porém fazer o quê se o maluco não estudou
500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou
"Desespero aí, cena do louco
Invadiu o mercado farinhado, armado e mais um pouco"
Isso é reflexo da nossa atualidade
Esse é o espelho derradeiro da realidade
Não é areia, conversa, chaveco
Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco
Ser empresário não dá, estudar nem pensar
Tem que trampar ou ripar para os irmãos sustentar
Ser criminoso aqui é bem mais prático
Rápido, sádico, ou simplesmente esquema tático
Será instinto ou consciência
Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência
"O aprendizado foi duro e mesmo diante desse
Revés não parei de sonhar, fui persistente
Porque o fraco não alcança a meta
Através do rap corri atrás do preju
E pude realizar meu sonho
Por isso que eu Afro X nunca deixo de sonhar"
Conheci o paraíso e eu conheço o inferno
Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno
No Mundo moderno, as pessoas não se falam
Ao contrário se calam, se pisam, se traem e se matam
Embaralho as cartas da inveja e da traição
Copa, ouro e uma espada na mão
O que é bom pra si e o que sobra é do outro
Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto
É muito louco olhar as pessoas
A atitude do mal influencia a minoria boa
Morrer à toa (e que mais?) matar à toa (e que mais?)
Ir preso à toa, sonhando com uma fita boa
A vida voa e o futuro pega
Quem se firmou, falou
Quem não ganhou, o jogo entrega
Mais uma queda em 15 milhões
Na mais rica metrópole, suas várias contradições
É incontável, inaceitável, implacável, inevitável
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Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores
Se esquivando entre noite de medo e horrores
Qual é a fita, a treta, a cena
A gente reza, foge, e continua sempre os mesmos problema
Mulher e dinheiro 'tá sempre envolvido
Vaidade e ambição, munição pra criar inimigo
Desde o povo antigo foi sempre assim
Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim
Enfim quero vencer sem pilantrar com ninguém
Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém
O certo é certo na guerra ou na paz
Se for um sonho, não me acorde nunca mais
Roleta russa quanto custa engatilhar
Eu pago o dobro pra você em mim acreditar
"É isso aí, você não pode parar
Esperar o tempo ruim vir te abraçar
Acreditar que sonhar sempre é preciso
É o que mantém os irmãos vivos"
Geralmente quando os problema aparece
A gente tá desprevenido né não?
Errado
É você que perdeu o controle da situação, sangue bom
Perdeu a capacidade de controlar os desafios
Principalmente quando a gente foge das lição
Que a vida coloca na nossa frente, eu sei, 'tá ligado?
Você se acha, você se acha sempre incapaz de resolver
Se acovarda morô?
O pensamento é a força criadora, irmão
O amanhã é ilusório
Porque ainda não existe
O hoje é real
É a realidade que você pode interferir
As oportunidades de mudança
'Tá no presente
Não espere o futuro mudar sua vida
Porque o futuro será a consequência do presente
Parasita hoje
Um coitado amanhã
Corrida hoje
Vitória amanhã
Nunca esqueça disso, irmão
Acreditar e sonhar
E sonhar
E sonhar
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ANEXO 3 – TÉCNICAS PROJETIVAS DO GRUPO FOCAL
Letra da música Empatia (Artista: Priscilla Alcântara)
Acredita em mim quando eu digo
Que provavelmente não irá viver sem chorar
Acredita em mim quando eu digo
Que mesmo se o choro durar
A vida não vai parar
Gravei uma conversa
Em que uma voz diz
Se uma coisa que procuro sempre lembrar
Veja o sol
Mesmo com nuvens escolheu aparecer
Então, você
Mesmo sofrendo tem que escolher crescer
Do mesmo lugar que você, eu vim
Como você, ao pó eu voltarei
Você é igual a mim
Então, faça por mim
O que faria a você ê-ê-ê-ê
O que faria a você ê-ê-ê-ê
Acredita em mim quando eu digo
Que provavelmente não irá viver sem chorar
Acredita em mim quando eu digo
Que mesmo se o choro durar
A vida não vai parar
Gravei uma conversa
Em que uma voz diz
Se uma coisa que procuro sempre lembrar
Veja o sol
Mesmo com nuvens escolheu aparecer
Então, você
Mesmo sofrendo tem que escolher crescer
Do mesmo lugar que você, eu vim
Como você, ao pó eu voltarei
Você é igual a mim
Então, faça por mim
O que faria a você ê
O que faria a você ê-ê-ê-ê
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ANEXO 4 – TÉCNICAS PROJETIVAS DO GRUPO FOCAL
Letra da música Bluesman (Artista: Baco Exu do Blues )
Oh, yeah (Whoo)
Everything, everything, everything's gonna be alright this morning
Oh, yeah
Everything's gonna be alright this morning (Whoo)
Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos
O primeiro ritmo que tornou pretos livres
Anel no dedo em cada um dos cinco
Vento na minha cara eu me sinto vivo
A partir de agora considero tudo blues
O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues
O funk é blues, o soul é blues
Eu sou Exu do Blues
Tudo que quando era preto era do demônio
E depois virou branco e foi aceito eu vou chamar de blues
É isso, entenda
Jesus é blues
Falei mermo
Eu amo o céu com a cor mais quente
Eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente
Jovem Basquiat, meu mundo é diferente
Eu sou um dos poucos que não esconde o que sente
Eu choro sempre que eu lembro da gente
Lágrimas são só gotas, o corpo é enchente
Exagerado eu tenho pressa do urgente
Eu não aceito sua prisão, minha loucura me entende
Baby, nem todo poeta é sensível
Eu sou o maior inimigo do impossível
Minha paixão é cativeiro, eu me cativo
O mundo é lento ou eu que sou hiperativo, oh?
Me escuta quem 'cê acha que é ladrão e puta
Vai me dizer que isso não te lembra Cristo
Me escuta quem 'cê acha que é ladrão e prostituta
Vai me dizer que isso não te lembra Cristo
Vai me dizer que isso não te lembra Cristo
Eles querem um preto com arma pra cima
Num clipe na favela gritando "cocaína"
Querem que nossa pele seja a pele do crime
Que Pantera Negra só seja um filme
Eu sou a porra do Mississipi em chama
Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama
Racista filadaputa, aqui ninguém te ama
Jerusalém que se foda eu 'tô a procura de Wakanda, ah
Everything
Everything's gonna be alright, be alright, be alright
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E aí, Diogo?
Poxa, cara, tava aqui vendo aqui uns vídeos que sua mãe me mostrou
Achei massa, viu?
Você com, com Camila Pitanga
Você é muito mais bonito que ela, viu? é, véi
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ANEXO 5 – TÉCNICAS PROJETIVAS DO GRUPO FOCAL
Letra da música Ao final (Artista: Bruna Karla)
Eu tenho vivido muitas lutas que
Têm causado feridas dentro de mim
E cheguei a perguntar-me
Onde estavas Tu
Pensei em parar em meio a aflição
Querendo, Senhor, sentir a Tua mão
Buscando em Ti uma direção
Mas aprendi
Que na vida tudo tem um sentido
E descobri
Que sempre queres o meu bem
E que ao final será
Muito melhor o que virá
É tudo parte de um propósito
E o Teu amor me guardará
Sempre estiveste aqui
Tua palavra não falhou
E nunca me deixou
Descanso minha confiança em Ti
Eu tenho estado contra a parede
Buscando a saída, uma solução
Clamando, orando por Tua intervenção
Quando Tu queres, falas de uma vez
Em outras, com Teu silêncio deparei
Que interessante Tua forma de responder
Mas aprendi
Que tudo que acontece
Tu sabes, tudo tem uma razão
E que ao final será
Muito melhor do que virá
É tudo parte de um propósito
Teu amor me guardará
Sempre estiveste aqui
Tua palavra não falhou
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E nunca me deixou
Descanso minha confiança em Ti
E que ao final será
Muito melhor do que virá
É tudo parte de um propósito
Teu amor me guardará
Sempre estiveste aqui
Tua palavra não falhou
E nunca me deixou
Descanso minha confiança em Ti
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ANEXO 6 - LETRAS DE MÚSICAS MENCIONADAS NO ESTUDO
Não é sério
(Charlie Brown Jr.)
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério
Sempre quis falar
Nunca tive chance
Tudo o que eu queria
Estava fora do meu alcance
Sim, já
Já faz um tempo
Mas eu gosto de lembrar
Cada um, cada um
Cada lugar, um lugar
Eu sei como é difícil
Eu sei como é difícil acreditar
Mas essa porra um dia vai mudar
Se não mudar, pra onde vou...
Não cansado de tentar de novo
Passa a bola, eu jogo o jogo
3x
Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
O jovem no Brasil nunca é levado a sério
A polícia diz que já causei muito distúrbio
O repórter quer saber porque eu me drogo
O que é que eu uso
Eu também senti a dor
E disso tudo eu fiz a rima
Agora tô por conta
Pode crer que eu tô no clima
Eu tô no clima, eu tô clima
Eu tô no clima, segue a rima
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua vida você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Revolução na sua mente você pode você faz
Quem sabe mesmo é quem sabe mais
Também sou rimador, também sou da banca
Aperta um do forte que fica tudo a pampa
Eu tô no clima! Eu tô no clima ! Eu tô no clima
Segue a Rima!
"O que eu consigo ver é só um terço do problema
É o Sistema que tem que mudar
Não se pode parar de lutar
Senão não muda
A Juventude tem que estar a fim,
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Tem que se unir,
O abuso do trabalho infantil, a ignorância
Só faz destruir a esperança
Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério
Deixa ele viver! É o que Liga."
Rap da Escola
(Wesley)
Pra ser alguém na vida você tem que estudar
Eu sei que é difícil mas você tem que tentar
Força de vontade você tem que lutar
Agora vou dizer o que você vai enfrentar
Leitura, texto e verbos tudo de uma só vez
Pra começar duas aulas de português
Gosto de português
Mas não sou uma pessoa fanática
Pior que português
É quando entra matemática
Números e números é isso todo dia
Acabou a aula e já vem geografia
Falar de território que você não viu
Nas cidades e estados e da área do Brasil
Latitude e longitude é geografia
Acabou a aula e já vem biologia
Falar sobre mim, falar sobre você
Estuda o corpo humano
E qualquer bicho que viver
Estou meio perdido, refresque minha memória
Tão falando de Cabral já entrou história
As conquistas e derrotas e independência
Física é meu fraco minha penitencia
Tempo, espaço e velocidade
Educação física é que eu gosto de verdade
Futebol ou vôlei, qualquer um me deixa forte
Aula de química eu prefiro a de esporte
Prótons e elétrons são mais fortes que a vódica
Coisa pra caramba da tabela periódica
Inglês, Francês qual é o seu plano?
Se não estudar você vai perder de ano
Só no 3º ano eu tenho sociologia
Mas desde a 5º serie eu tenho filosofia
Você vai conseguir eu sei que você pode
Se não estudar parceiro isso não pode!!
Não vou citar o nome aqui tem um fulano
Que anda dando mole que anda vacilando
Colégio público não importa o que faça
Só porque é público ele pensa que é de graça
Risca a parede, risca o banheiro
Tirado a pichador suja o colégio inteiro
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Ai seu vacilão tem gente te filmando
Atitude de otário ninguém ta concordado
Se acha que ta pouco, acha que é besteira
Quebra o banheiro ainda quebra as cadeiras
E quando bate o só que faz muito calor
Ele dá um jeito de quebrar o ventilador
Eu vou te falar o estado daquela porta
Por dentro ela não tranca e por fora já ta torta
Até quem ganha mal você desrespeitou
Tem professor que é chato mas ainda é professor
Quer se arrepender? Se arrependa mesmo
Quem paga essa conta é agente e não o governo
Tudo aqui é pago nada é de graça
Suor de muita gente não pode virar fumaça
Eu já falei demais vou me retirar
Aí seu vacilão ta na hora de parar
Estudo Errado
(Gabriel O Pensador)
– Atenção pra chamada! Aderbal?
- Presente!
- Aninha?
- Eu!
- Breno?
- Aqui!
- Carol?
- Presente!
- Douglas?
- Alô!
- Fernandinha?
- Tô aqui.
- Geraldo?
- Eu!
- Itamarzinho?
- Faltou.
- Juquinha?
Eu tô aqui pra quê?
Será que é pra aprender?
Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer?
Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater
Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever
A professora já tá de marcação porque sempre me pega
Disfarçando, espiando, colando toda prova dos colegas
E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo
E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo
Eu quero jogar botão, vídeo-game, bola de gude
Mas meus pais só querem que eu "vá pra aula!" e "estude!"
Então dessa vez eu vou estudar até decorar cumpádi
Pra me dar bem e minha mãe deixar ficar acordado até mais tarde
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Ou quem sabe aumentar minha mesada
Pra eu comprar mais revistinha (do Cascão?)
Não. De mulher pelada
A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo pra nada
E a entrada no cinema é censurada (vai pra casa pirralhada!)
A rua é perigosa então eu vejo televisão
(Tá lá mais um corpo estendido no chão)
Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei nem o que é inflação
- Ué não te ensinaram?
- Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil
Em vão, pouco interessantes, eu fico pu..
Tô cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio
(Vai pro colégio!!)
Então eu fui relendo tudo até a prova começar
Voltei louco pra contar:
Manhê! Tirei um dez na prova
Me dei bem, tirei um cem e eu quero ver quem me reprova
Decorei toda lição
Não errei nenhuma questão
Não aprendi nada de bom
Mas tirei dez (boa filhão!)
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
Decoreba: esse é o método de ensino
Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino
Não aprendo as causas e consequências só decoro os fatos
Desse jeito até história fica chato
Mas os velhos me disseram que o "porque" é o segredo
Então quando eu num entendo nada, eu levanto o dedo
Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente
Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente
E sei que o estudo é uma coisa boa
O problema é que sem motivação a gente enjoa
O sistema bota um monte de abobrinha no programa
Mas pra aprender a ser um ingonorante (...)
Ah, um ignorante, por mim eu nem saía da minha cama (Ah, deixa eu dormir)
Eu gosto dos professores e eu preciso de um mestre
Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste
- O que é corrupção? Pra que serve um deputado?
Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso!
Ou que a minhoca é hermafrodita
Ou sobre a tênia solitária.
Não me faça decorar as capitanias hereditárias!! (...)
Vamos fugir dessa jaula!
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"Hoje eu tô feliz" (matou o presidente?)
Não. A aula
Matei a aula porque num dava
Eu não aguentava mais
E fui escutar o Pensador escondido dos meus pais
Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam
(Esse num é o valor que um aluno merecia!)
Íííh... Sujô (Hein?)
O inspetor!
(Acabou a farra, já pra sala do coordenador!)
Achei que ia ser suspenso mas era só pra conversar
E me disseram que a escola era meu segundo lar
E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente
Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre!
Então eu vou passar de ano
Não tenho outra saída
Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida
Discutindo e ensinando os problemas atuais
E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais
Com matérias das quais eles não lembram mais nada
E quando eu tiro dez é sempre a mesma palhaçada
Manhê! Tirei um dez na prova
Me dei bem, tirei um cem e eu quero ver quem me reprova
Decorei toda lição
Não errei nenhuma questão
Não aprendi nada de bom
Mas tirei dez (boa filhão!)
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
Encarem as crianças com mais seriedade
Pois na escola é onde formamos nossa personalidade
Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância, a exploração, e a indiferença são
sócios
Quem devia lucrar só é prejudicado
Assim vocês vão criar uma geração de revoltados
Tá tudo errado e eu já tou de saco cheio
Agora me dá minha bola e deixa eu ir embora pro recreio
Juquinha você tá falando demais assim eu vou ter que lhe deixar sem recreio!
Mas é só a verdade professora!
Eu sei, mas colabora se não eu perco o meu emprego
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Juventude
(Simples)
Me divertia brincando de barbie com os 11 anos
mais agora com essa idade
as mina quer esquema com os manos
e não é bejo na boca
hoje em dia a pegada é bem mais louca
nem demora e logo ja tiram suas roupas
que são bem poucas, cai bem um top
pra imitar o mundo pop
depois paquerar no shopping
minha vó critica eu do risada acho engraçado
mas se for ver a real da história ta tudo errado
ninguém tem mais pudor, é luxo ter valor
sem essa de se intregar pro seu primeiro amor
o negócio é contar vantagem com a quantidade
ainda nao sabem a existencia da palavra qualidade
é gente que nem tem tamanho e se acha maduro
fazem tudo antes do tempo, geração de prematuros
qual será o futuro dos meus, dos filhos teus
vai ter que trocar uma ideia e rezar
que é só por Deus
[Refrão:]
Já nao se fazem mais moleques como antigamente
a menininha de hoje em dia não é tao inocente
evolução ou falta de noção, a juventude é o futuro da nação ? (2x)
(num sei nao)
Ele nem saiu das fralda mas pensa que é adulto
volta das balada bebado, caçando assunto
o pai banca colégio, carro e alimentação
ele prefere cerveja cigarro e diversão
deixa a barba cresce pra esconde as espinhas
diz que é garanhão e num transa de camisinha
sai com várias mina ele nao vai muda
num ta nem aí se alguma engravidar
é só sumi, que alguem assume a responsa
se a casa caí a vó fica com a criança
se der B.O, melhor é pagar pensão
e se for menor, quem arca com a situação ?
leva pra igreja e tranca ele em casa
corta o mal na raíz, nao deixa abrir as asas
viver sob pressão nao resolve nada
só boa criação pra muda a molecada
[Refrão]
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Com 11 fuma um cigarro
com 12 prova cerveja
com 13 dirige carro
aos 14 nao tem certeza do que quer
com 15 diz que mete pra caralho
mas só se mete em robada e nao cansa de dar trabalho
com 16 o voto é facultativo
mas axa que nao da nada
não vota, nao ve motivo pra se preocupa
mais ja é maior no RG,
que é falso mas garante o passe livre no role
com 17 ja na fase de se alistar
rezando pra nao pegar, e é repetente no ensino médio
ta sem trampar, nem pensa em vestibular
só quer saber de zuar, sua cabeça nao tem mais remédio
18 anos responsável pelos próprios atos
tomando tranco pra acordar e encarar os fatos
é mais pesado o fardo daqui pra frente
quem corre pra ser adulto se esquece de ser adolescente

