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SOU FEITA DE RETALHOS

Cora Coralina

¨Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou
costurando na alma.

Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me
fazem ser quem eu sou.

Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior….

Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade…
que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa.

E penso que é assim mesmo que a vida se faz de pedaços de outras
gentes que vão se tomando parte da gente também.

E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados…haverá
sempre um retalho novo para adicionar à alma.

Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha
vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos
deixados em mim.

Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e
que eles possam ser parte das suas histórias.

E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um
imenso bordado de ´nós’. ”
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RESUMO 

 

O presente Documento Referência é resultado de um estudo investigativo com os/as jovens 

estudantes do campo que estudam em uma escola da cidade, cujo objetivo foi compreender 

como eles/as, estudantes do turno vespertino do Colégio Estadual João Durval Carneiro 

constituem as suas identidades culturais. A pesquisa deu centralidade aos jovens estudantes, 

tentando romper com a perspectiva homogeneizante que, historicamente, atribuiu a eles/as, 

especialmente os/as do campo, um papel menor e secundário no contexto das práticas 

cotidianas. Para tanto, considerou concepções teóricas de autores que abordam a juventude 

como uma construção social, na busca por maiores espaços de expressão e afirmação de suas 

identidades e os/as jovens como sujeitos descentrados do mundo pós-moderno, que têm suas 

identidades fragmentadas, em constante processo de hibridização. Através da bricolagem 

metodológica e dos pressupostos das teorias pós-críticas em educação, este estudo se ancora na 

abordagem qualitativa, através da Etnopesquisa como pano de fundo para a compreensão do 

objeto de estudo, tendo a análise interpretativa proposta pela Hermenêutica e alguns elementos 

que se inspiram na Cartografia. O resultado desta bricolagem compôs o referido documento, 

uma “Etnocartografia”, com as narrativas das identidades culturais dos/as jovens estudantes do 

campo, visto que cartografa/analisa/interpreta/descreve as experiências dos sujeitos em seus 

universos socioculturais e no cotidiano escolar. Como dispositivos para o levantamento e 

construção das informações, utilizaram-se o questionário, a observação participante, com 

registros no diário de campo, e a tertúlia dialógica cultural. A investigação apontou que, 

construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica considerá-la como um 

conjunto híbrido de expressões e práticas socioculturais, hábitos, valores e visões de mundo 

que constituem as culturas juvenis. Além disso, aponta tais aspectos, como parte de um processo 

mais amplo de constituição dos sujeitos, com base nas condições sociais, culturais (etnias, 

identidades religiosas) e de gênero, e também da localização geográfica, dentre outras. Por se 

tratar de uma pesquisa implicada, este Documento Referência resultou em um Plano de Ações 

Pedagógicas em atenção às expressões da diversidade dos/as jovens estudantes, com vistas a 

contribuir para a tessitura de novas possibilidades na escola, a partir da problematização da sua 

prática educativa.  

 

Palavras-Chave: Diversidade. Juventude. Ruralidades. Cultura digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present Reference Document is the result of an investigative study with boys/girls young 

students from the countryside who study in a school at city, whose aim was to understand how 

they, students in the afternoon shift at Colégio Estadual João Durval Carneiro, constitute their 

cultural identities. The research concentrated on young students, trying break with the 

homogenizing perspective that, historically, confers to them, especially people who come from 

countryside, a minor and secondary role in the context of daily practices. For that, it considered 

theoretical conceptions of authors that approach the youth as a social construction, in search for 

greater spaces of expression and affirmation to their identities, and young people as 

decentralized subjects of the postmodern world, whose identities are fragmented, in a constant 

hybridization process. Through the methodological bricolage and hypothesis from post-critical 

theories in education, this study is based on the qualitative approach, through Ethno search as 

support for understanding the object of study, using the interpretive analysis proposed by 

Hermeneutics and some elements inspired by Cartography. The result of this bricolage 

constitutes this document, an "Ethno cartography" with narratives of the cultural identities of 

young students from countryside, since it maps / analyzes / interprets / describes the subjects' 

experiences in their sociocultural universes and school daily life. As devices for the collection 

and construction of information, were used the questionnaire, the participant observation, with 

records in the field diary and the cultural dialogues. The research shows that for building a 

notion of youth, in the perspective of diversity, implies considering it as a hybrid set of 

sociocultural expressions and practices, habits, values and worldviews that constitute youth 

cultures. In addition, it stands out these aspects as part of a broader process of constitution of 

the subjects, based on social, cultural (ethnicity, religious identities) and gender, as well as 

geographic location, among others. Because it is an implied research, this Reference Document 

resulted in a Plan of Pedagogical Actions in attention to the expressions of diversity of young 

students, in order to contribute to the creation of new possibilities in the school, from the 

problematization of its practice education. 

 

Key Words: Diversity, Youth, Ruralities, Digital Culture. 
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LINHAS INTRODUTÓRIAS: OS CONTORNOS DO ESTUDO 

 

A sociedade contemporânea está (con)vivendo num cenário cujas tecnologias estão cada 

vez mais presentes nas práticas cotidianas, em que o universo tecnológico invade a vida das 

pessoas numa velocidade assustadora, as informações chegam à disposição das crianças e 

jovens, de forma rápida e diversificada, ocasionando muitos desafios, que se apresentam cada 

vez mais diversos para a educação.  Z.  Bauman, sociólogo polonês, traz o termo “modernidade 

líquida” Bauman (2001), para abordar as mudanças na sociedade e a fluidez das relações no 

mundo contemporâneo e, “nos projeta num mundo em que tudo é ilusório [...]” (BAUMAN, 

2005, p.08).   

As concepções sobre o ser humano, o mundo e as relações sociais estão “marcadas pela 

fluidez, pela incerteza das ações em uma sociedade marcada pelo conflito ser x ter, na qual os 

sujeitos, homens e mulheres, se expressam pelas suas posses como elementos definidores de 

sua própria identidade” (BAUMAN, 2001, p. 94). Nesse panorama, as mudanças nos modos de 

vida decorrentes das novas tecnologias nos levam a pensar, reafirmando Stuart Hall (2015), que  

 
um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas 

no final do século XX. [...]. Essas transformações estão também mudando nossas 

identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos 

integrados (HALL, 2015, p. 10). 

 

Aliada a este contexto de profundas mudanças, já não se pesquisava nem produzia 

ciência utilizando os mesmos métodos de investigação e, por sua vez, Costa (2007, p. 143) 

afirma que: “todo o conjunto de certezas que constituíram os pilares do pensamento moderno 

estaria entrando em crise”. Nesta perspectiva, ao longo do século XX, acontecem 

transformações nas formas de entender, explicar e entender o mundo, impulsionando os/as 

pesquisadores/as sociais a se mobilizarem em busca de novos processos investigativos, gerando 

um movimento de rupturas e mudanças paradigmáticas, pondo em questão os princípios da 

tradição clássica moderna. 

A pesquisa nasce sempre de uma preocupação com alguma questão, de uma insatisfação 

a um determinado problema que se apresenta na realidade social e com explicações que não nos 

atende mais a partir das respostas que já temos. Ela se configura um exercício denso e 

complexo, que demanda um tempo relativamente longo, a partir de um mergulho no universo 

e no problema a ser explorado. Neste intervalo entre o momento que definimos o tema a ser 

pesquisado e o momento que entregamos o trabalho final, pronto para a leitura, trilhamos um 

caminho longo e construímos uma história da pesquisa, pois, transformamos uma preocupação 
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ou insatisfação em um problema de pesquisa, definimos as questões norteadoras para a busca 

de explicações que respondam as nossas perguntas, pensamos no cenário e nos participantes da 

pesquisa, dialogamos com autores, fazendo o entrelaçamento da teoria e conceitos estudados, a 

partir de nossas opções e escolhas teóricas.  

O interesse em investigar as identidades dos/as jovens estudantes do campo surge da 

minha prática profissional no espaço escolar, onde atuo como coordenadora pedagógica 

concursada, desde outubro/2012. Desde que cheguei na instituição, observa-se a insegurança 

da maioria dos/as profissionais quando manifestam as dificuldades enfrentadas para trabalhar 

com a diversidade presente no espaço escolar. É comum ouvir nas conversas entre eles/as que 

“os/as alunos/as não querem nada”, “não têm interesse pelas aulas nem pela escola”, “são 

indisciplinados/as e não assistem às aulas”, “alguns/as estudantes não sabem ler, não 

interpretam informações nem produzem textos”, “usam o celular indevidamente o tempo todo”, 

“se envolvem em conversas paralelas e ficam muito tempo fora da sala”, “é preciso fazer 

alguma coisa, senão a escola vai perder o controle”, dentre outras situações.  

Vale ressaltar, no entanto, que pode não ser fácil romper com a lógica moderna 

enraizada nas práticas pedagógicas, pois ainda prevalece na maioria das instituições escolares 

uma educação propedêutica, que privilegia um currículo organizado em disciplinas estanques e 

hierarquizadas. Porém, segundo Carrano (2010,), é condição necessária para trabalhar com a 

juventude, em tempos atuais, indagar se os docentes e a instituição conhecem, não apenas 

individualmente, mas social e antropologicamente o sujeito histórico – jovem contemporâneo 

– que frequenta a escola e que enfrenta seus desafios para realizar a sua transição para a vida 

adulta. 

Outro fator que justifica a realização desta pesquisa é a compreensão de que o universo 

sociocultural dos/as estudantes se configura como um processo em constante transformação de 

referências tradicionais, como a família, grupos e ambientes sociais e culturais, gerando sujeitos 

“híbridos” em suas múltiplas singularidades. Assim, dadas às preocupações elencadas para 

pensar nas expressões da diversidade e constituição da identidade dos/as estudantes do campo 

que estudam em uma escola da cidade, a pesquisa levanta as seguintes questões:  

A – Quem são esses/as jovens estudantes? Como constroem o seu modo próprio de ser 

e estar no mundo e suas experiências? De que forma expressam suas potencialidades e, quais 

são suas necessidades e expectativas no contexto sociocultural aonde vivem?  

B - Quais as dimensões da diversidade que marcam o perfil desses/as estudantes e como 

se manifestam na escola?  

C – De onde vêm esses/as jovens estudantes? Que aspectos constituem os universos 
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socioculturais de onde moram e quais elementos favorecem a constituição identitária desses/as 

jovens estudantes do Ensino Médio? 

D - Quais as perspectivas dos/as jovens estudantes em relação ao conhecimento escolar 

e o processo educativo?  

E - De que forma os aspectos identificados nos universos culturais dos/as estudantes 

advindos da realidade do campo são considerados nas práticas pedagógicas vivenciadas pela 

instituição escolar?  

As questões acima relacionadas podem ser resumidas na seguinte indagação: Como se 

expressam as marcas da diversidade e de que forma são constituídas as identidades culturais 

dos/as jovens estudantes do campo que estudam no turno vespertino do Colégio João Durval 

Carneiro (CEJDC), em São Gabriel? Assim, o foco desta investigação é a expressão da 

diversidade dos/as jovens estudantes do campo que estudavam, no início deste estudo, na 

primeira série do Ensino Médio (EM), no turno vespertino de uma escola que é urbana e recebe 

um público que é do campo, para a investigação de como se constituem suas identidades 

culturais. A presente pesquisa tem como objetivos:  

         1 - Conhecer a diversidade manifestada no cotidiano escolar, identificando aspectos que 

constituem os universos culturais dos/as estudantes;  

 2 - Identificar suas expectativas e necessidades formativas, considerando o contexto 

sociocultural aonde vivem;  

 3 - Interpretar as perspectivas dos/as estudantes em relação à diversidade presente na 

escola e às práticas pedagógicas vivenciadas por eles/as;  

 4 - Compreender como os/as jovens estudantes do campo que frequentam o turno 

vespertino do CEJDC constituem as suas identidades culturais;  

  5 – Elaborar um Documento Referência, a partir das expressões da diversidade dos/as 

jovens estudantes participantes da pesquisa, com vistas a contribuir para a definição de ações 

na escola, a partir da problematização da sua prática educativa.  

  Após ter apresentado os objetivos e as questões que nortearam meu estudo, é importante 

apresentar alguns aspectos referentes às escolhas feitas na pesquisa desenvolvida. Considerando 

que o referencial teórico desta pesquisa apresenta os conceitos, concepções e pressupostos das 

teorias pós-críticas como ponto de partida, e orientada pelo problema da pesquisa, recorri à 

“bricolagem metodológica”, da qual se referiu Paraíso (2014), para tecer um caminho próprio 

de investigação. Neste movimento caracterizado pelo trânsito entre diferentes metodologias, 

fontes de informações e saberes, as possibilidades foram múltiplas na tessitura das vivências 

dos/as participantes em interface com o que estava, metodologicamente, ao meu alcance. 
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Parafraseando Creswell (2014, p. 55), “[...] enquanto escrevo, também experimento muitas 

formas de narrativa como, por exemplo, fazer metáforas e analogias, desenvolver tabelas [...]”, 

gráficos e quadros e, ainda, recursos visuais como imagens e figuras, reconfigurando as vozes 

dos/as participantes.  

Segundo Paraíso (2004), os efeitos combinados das abordagens teóricas 

contemporâneas que conhecemos sob os rótulos de pós-estruturalismo, pós-modernismo, pós-

colonialismo e estudos culturais, no Brasil, expressam - se naquilo que se convencionou chamar 

de pesquisas pós-críticas em educação.  A investigação é de natureza qualitativa e considera a 

perspectiva proposta por Minayo (2008), de que a pesquisa nas ciências sociais “trabalha com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações” (MINAYO, 2008, p. 21). Assim, ficou clara a 

necessidade de uma abordagem teórico-metodológica complexa e interdisciplinar, que se utiliza 

de conceitos da antropologia, sociologia e educação, dentre outras, para um campo de pesquisa 

marcado por uma variedade de contextos e, assim, utiliza-se da “hibridização” de ideias, 

correntes teóricas e abordagens, a partir da bricolagem metodológica.  

Nesta perspectiva, este estudo adota a Etnopesquisa como pano de fundo para a 

compreensão do objeto de estudo, tendo a análise interpretativa proposta pela perspectiva 

hermenêutica e alguns elementos que se inspiram na cartografia, formando uma 

“Etnocartografia1”, com as narrativas das identidades culturais dos/as jovens estudantes do 

campo, visto que cartografa/analisa/interpreta/descreve as experiências dos sujeitos em seus 

universos socioculturais e no cotidiano escolar. Para o levantamento e a construção das 

informações, utilizei como dispositivos de pesquisa: o questionário, a observação participante, 

com registros no diário de campo, e a tertúlia dialógica cultural.  

Ao apresentar o livro de Macedo (2000), A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas 

ciências humanas e na educação, Barbosa pontua a perspectiva metodológica da Etnopesquisa 

adotada neste trabalho. Ele diz que: 

 
[...] Etnopesquisa não seria outra coisa senão uma pesquisa ao mesmo tempo 

enraizada no sujeito observador e no sujeito observado. Enraizada no sentido 

etnológico, o de dar conta das raízes, das ligações que dão sentido tanto a um quanto 

a outro. Para tanto, é necessário, por parte do pesquisador, ousadia para autorizar por 

caminhos metodológicos não convencionais com o objetivo de apreender a 

complexidade e as filigranas próprias de cada sujeito singular, tanto do pesquisador 

quanto do sujeito pesquisado e de seus entornos (MACEDO, 2000, p. 24). 

 

                                                 
1 Termo já adotado por PAIS, José Machado. Ganchos, tachos e biscates: jovens, trabalho e futuro. Porto: Ambar, 

2001. 
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Nesta perspectiva, a etnopesquisa se insere como uma possibilidade metodológica que 

visa compreender e explicitar a realidade vivenciada pelos/as jovens estudantes em seus 

contextos socioculturais, construída por meio das interações e negociações entre estes/as e a 

pesquisadora, de forma que, neste processo, ambos/as se formam e se transformam 

mutuamente. Logo, a hermenêutica designada como a ciência da interpretação é utilizada, neste 

trabalho, como um movimento dinâmico para a compreensão de como os/as jovens estudantes 

do campo constituem suas identidades culturais. Grün e Costa (2007) destacam a importância 

da hermenêutica no cenário da pesquisa contemporânea, por ocupar uma posição central na 

crítica ao paradigma da filosofia do sujeito autocentrado e, como “possibilidade para a 

compreensão dos problemas, limites e perspectivas das ciências humanas” (GRÜN & COSTA, 

2007, p. 84).  Nesse sentido, pesquisadores/s que se envolvem no processo hermenêutico vão 

se construindo e se modificando no decorrer da investigação, pois a tarefa de compreensão e 

interpretação é infinita. Para eles/as, “[...] Mais do que chegar a resultados, a hermenêutica se 

preocupa em indagar sobre os motivos que levaram à elaboração das perguntas. Trata-se de 

uma reflexão sobre os pressupostos que se escondem em nossas perguntas” (GRÜN & COSTA, 

2007, p. 96). 

Aliada a estas possibilidades, este estudo se utiliza, também, de alguns elementos da 

cartografia como um recurso aberto, que foi sendo construído a partir das diversas ações 

realizadas no decorrer da pesquisa.  A cartografia não é um método pronto e fechado para se 

aplicar numa investigação, nem uma etapa a ser realizada, apenas no final do processo, pois não 

há uma separação entre as fases de coleta e análise das informações das demais fases. Enfim, 

em cartografia, a atitude de análise acompanha todo o processo, permitindo que essa 

compreensão inicial passe por transformações.  

Neste sentido, faz-se necessário tecer algumas contribuições teóricas sobre a construção 

dos conceitos de cultura e identidade cultural, assim como a emergência da diversidade no 

debate educacional brasileiro para a tessitura do processo de hibridização e constituição das 

identidades juvenis. Assim, serão explicitadas as dimensões temáticas que, de forma articulada, 

fundamentam este documento: a identidade sociocultural na pós-modernidade que, a partir das 

considerações dos Estudos Culturais, traz os pressupostos de Hall (2015, 1997), Bhabha (2013); 

Canclini (2011, 2009), Silva (2014, 1995) e reflexões da Sociologia com Bauman (2005, 2007; 

2013) e Castells (1999); a diversidade cultural e sua expressão no contexto escolar são 

discutidas considerando as ideias de Candau (2016, 2012, 2005), Candau e Moreira (2003), 

Canen (2001, 2007) e Fleuri (2002, 2003, 2003a). 

Os estudos utilizados para a discussão sobre a juventude, como uma categoria social e 
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dinâmica, possibilitam um diálogo com Garbin (2006), Carrano (2008, 2010), Dayrell (2008, 

2007, 2007ª, 2001) e Santomé (2013). A perspectiva das ruralidades é abordada junto a 

autores/as, como: Carneiro (2008, 1998), Moreira (2005), Rios (2011) e Souza (2011). Para a 

constituição das identidades culturais juvenis em uma sociedade em rede e mídias tecnológicas, 

consideram-se os aportes teóricos de Canclini (2010), Castells e Cardoso (2006), Levy (2010), 

Santaella (2007, 2003) e Lemos (2015).  

Considerando a diversidade de produtos finais escritos nas pesquisas qualitativas, 

segundo Creswell (2014), não existe um formato determinado e, assim, com a pesquisa 

alinhavada junto as/os participantes, foi favorável a organização deste Documento Referência, 

com a expressão da diversidade e diálogos sobre as identidades dos/as jovens estudantes do 

campo, em uma escola da cidade. Constitui-se em uma proposta para ações pedagógicas na 

instituição escolar investigada, podendo ser utilizado como estratégia de intervenção nas 

práticas pedagógicas, além de favorecer reflexões e debates nos encontros pedagógicos com 

os/as profissionais da escola. 

 Após essas considerações introdutórias, apresento a estrutura deste Documento 

Referência, composto por seis tópicos de estudos.  O primeiro tópico, intitulado Ligando os 

pontos da experiência juvenil à pesquisa com a juventude: memórias, andanças e itinerâncias, 

apresenta as primeiras aproximações com a pesquisa, a partir da narrativa da minha experiência 

juvenil até o delineamento do estudo, aliando uma breve revisão sistemática das pesquisas 

concluídas sobre a temática desta investigação, seguida  deum panorama histórico sobre a 

diversidade no contexto da política educacional brasileira e como ela se configura para a 

construção da identidade cultural na contemporaneidade.  

Os percursos teórico-metodológicos para uma construção apoiada nos princípios das 

pesquisas pós-críticas em educação e a caracterização dos cenários da pesquisa são abordados 

no tópico dois, nomeado Puxando linhas, fios e pontos: as trilhas metodológicas.  No tópico 

três, que leva como título Alinhavando a trama com os/as estudantes: entre agulhas, linhas e 

os dispositivos de pesquisa, apresento o perfil sociográfico dos/as jovens estudantes do campo, 

construído no “alinhavar” da pesquisa, assim como a descrição dos percursos e dos dispositivos 

que foram utilizados neste processo. As informações construídas para compor a Etnocartografia 

com as narrativas interpretativas e os mosaicos juvenis são expostas no tópico quatro, intitulado 

Os fios da pesquisa: a tessitura pelos/as jovens estudantes do campo na escola da cidade.  

Por se tratar de uma pesquisa engajada, a qual teve a pesquisadora implicada em seu 

espaço de atuação profissional, este Documento Referência resultou em um Plano de Ações 

Pedagógicas, em atenção às expressões da diversidade dos/as jovens estudantes, visando o 
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traçado de futuros desdobramentos na instituição. Este tópico visa contribuir para a tessitura de 

novas possibilidades na escola, no qual são apresentadas recomendações de propostas e 

atividades, tópicos de discussão para novas rodas de diálogo, em conformidade com as 

expectativas dos/as participantes da pesquisa, aqui tratadas. E, por fim, apresento os 

encaminhamentos da pesquisa e as linhas (escritas) finais. Para não concluir... 
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1 LIGANDO OS PONTOS DA EXPERIÊNCIA JUVENIL À PESQUISA COM A 

JUVENTUDE: MEMÓRIAS, ANDANÇAS E ITINERÂNCIAS 

 

“Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas porque a gente não 

esquece. O que a memória ama fica eterno. Se preciso de agenda é porque não está no 

coração. [...]”. 

 

(Rubem Alves ,1992) 

 

Inicio esta seção trazendo o que Alves (1992, p. 79) menciona na epígrafe acima, 

relatando alguns recortes da minha experiência juvenil até a definição dos contornos da 

pesquisa sobre a juventude2. O referido autor destaca que aquilo que está escrito no coração a 

gente não esquece, fica guardado na memória para ser (re)vivido com as nossas lembranças e 

recordações. Complemento esta ideia trazendo Costa (2007) que diz que: “é preciso encher o 

mundo de histórias; [...] O mundo, as vidas de pessoas, as identidades são construídos, 

reinventados, instituídos a cada história que circula” (COSTA, 2007, p. 109). Assim, vou 

circular a minha história para encher o mundo com as experiências que vivenciei nas minhas 

andanças de vida e formação, no convívio com pessoas e lugares, nos terrenos de disputas, nos 

caminhos e percursos que auxiliaram a minha constituição identitária. A autora ainda afirma 

que “quando os sujeitos narram a si próprios, eles falam de suas experiências historicamente 

constituídas desde o lugar que ocupam, e são essas histórias que produzem uma identidade 

particular, diferente, [...]” (COSTA, 2007, p. 109).  

Na entrevista Literatura, experiência e formação, concedida a Alfredo Veiga-Neto, em 

julho de 1995, e publicada sob a organização de M. V. Costa, no livro Caminhos Investigativos 

I: novos olhares na pesquisa em educação, Larrosa (2007, p. 141) menciona que: “se a vida 

humana tem uma forma, ainda que seja fragmentária, ainda que seja misteriosa, essa forma é a 

de que seja uma narrativa: a vida humana se parece a uma novela”. O autor ainda acrescenta:  

 
[...] Portanto, responder à pergunta “Quem somos?” implica uma interpretação 

narrativa de nós mesmos na unidade de uma trama. [...], só compreendemos quem é 

outra pessoa ao compreender as narrativas que ela mesma ou outros nos fazem. É 

como se a identidade de uma pessoa, a forma de uma vida humana concreta, o sentido 

de quem ela é e do que lhe passa, só se fizesse tangível na sua história (LARROSA, 

2007, p. 142 - 143). 

 

Nesta perspectiva, enquanto construímos uma história, registramos nossa experiência 

nessa viagem, que é fazer a pesquisa em educação. No texto Notas sobre a experiência e o 

                                                 
2 Para apresentar a implicação com o tema, escrevo este texto, iniciando com a minha narrativa pessoal e 

profissional, portanto, será utilizada a primeira pessoa do singular. 

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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saber de experiência, Larrosa (2002, p. 21) menciona que: “a experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca”. Desse modo, em cada lugar que passei, posso ter deixado 

ou, até mesmo, trazido marcas, a partir dos movimentos e deslocamentos que realizei, e que 

foram me constituindo em tais processos identitários. Assim, vou apresentar algumas das 

experiências que me constituíram, atrelando às recordações dos espaços percorridos, práticas 

vivenciadas, saberes construídos e que fizeram nascer o desejo de pesquisar.  

 Inicio a narrativa de um período da minha história utilizando – me do trecho seguinte 

da música Tudo outra vez3, de Belchior, aliando-a a minha experiência juvenil: “[...] Gente de 

minha rua/Como eu andei distante [...]Ainda sou estudante/Da vida que eu quero dar/Até parece 

que foi ontem/Minha mocidade/Com diploma de sofrer/De outra Universidade [...]”. O trecho 

destacado da referida música acompanha toda a trajetória da minha vida, mais especificamente 

o percurso iniciado em 1994, como o desenrolar, o início de tudo, pois, neste período, alguns 

acontecimentos são importantes de serem narrados, dentre eles, a minha formação no ensino 

médio, realizada por meio dos cursos técnicos em magistério e contabilidade.  

 No magistério, foi desafiadora a experiência em sala de aula, como estagiária; muitas 

expectativas para o trabalho como professora; viagem de confraternização sendo preparada. E 

assim chegou o dia da tão sonhada formatura de conclusão do ensino médio, no ano de 1993. 

O município tinha implantado um projeto de incentivo ao ensino superior e estava eu recebendo, 

no dia da formatura, a proposta para participar de tal projeto, com o apoio da Prefeitura 

Municipal, como incentivo a alunos “carentes”, para que estes pudessem participar de cursinhos 

pré-vestibulares e tentar ingresso no ensino superior. Para mim, isso fora uma gratíssima 

surpresa. Não sabia por quais critérios eu havia sido selecionada ou escolhida, no entanto, todos 

os selecionados, assim como eu, haviam estudado em escolas públicas. 

  Tão grande foi a minha felicidade e da minha família e, com a aceitação do convite, 

iniciei os estudos no cursinho pré-vestibular no Centro de Educação Integrado de Irecê (CEII). 

Foi um ano muito difícil, pois, foi neste período que compreendi o quanto a escola onde eu 

estudara havia oferecido um ensino limitado. Assim, a cada assunto novo ensinado pelos/as 

professores/as, aumentava, ainda mais, a minha vontade de estudar e de escolher um curso que 

me daria uma profissão, após os estudos na faculdade. Tamanho esforço era o meu para um 

sonho tão grande, sonho de “pobre” que quer se dar bem na vida através dos estudos, de quem 

tinha que aproveitar a oportunidade, pois se não fosse por esta, não teria outra, visto que minha 

família de nove irmãs/ãos não tinha condições financeiras. 

                                                 
3 Lançada em 1979, em um cenário social e político representado pelo Regime Militar. Disponível em: 

https://www.letras.mus.br/belchior/44462/Acesso em: 09 dez 2016. 

https://www.letras.mus.br/belchior/44462/Acesso
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 Eu tinha 16 anos e, pela primeira vez, deixei a casa dos meus familiares e fui morar na 

casa de uma parenta em Irecê, onde fui muito bem acolhida e a referida música me marcou 

profundamente, pois lá a ouvia muito enquanto passava esse tempo distante da minha família – 

mãe, pai e irmãs/ãos. Nesse ano, pude vivenciar aulas com professores/as qualificados/as e com 

graduação em áreas específicas e, o mundo se abriu para novas possibilidades, pois vislumbrava 

estudar na universidade. Porém, nessa tentativa, não obtive aprovação.  

 No ano seguinte, com a não aprovação no vestibular, a profissão de professora foi 

retomada, quando assumi tal função em uma escola localizada em uma comunidade do campo, 

onde tive que morar e passar a semana. Mais uma vez, a música me marcava, principalmente 

nos versos: “gente de minha rua/como eu andei distante”, pois vivenciava a convivência com 

outras pessoas, outro lugar, outra tarefa, novas experiências... que estão escritas no coração. E 

ali, iniciava o exercício da profissão para a qual tinha escolhido.  

 A expectativa de continuar sendo professora se renovava no início do ano letivo de 1996, 

quando tive, mais uma vez, a surpresa que direcionou a minha história de vida. Uma nova 

proposta, o retorno aos estudos, só que, desta vez, para transitar em um território mais distante 

- Feira de Santana. O coração pulava inquieto, o medo da família não aceitar, pois nunca tinha 

saído para a “cidade grande”. Muitos desafios estavam por vir: “Quem vai me bancar?” “E 

agora?” Para esta nova etapa da vida, só restava a coragem, a vontade de estudar e de fazer uma 

universidade. E para esta aventura, meus mapas não me bastavam. Como diz Rubem Alves 

(1994, p. 92), “você terá de navegar dispondo de uma coisa apenas: os seus sonhos. Os sonhos 

são os mapas dos navegantes que procuram novos mundos”. Um novo caminho a ser trilhado: 

o do ensino superior.  

 Assumi e enfrentei os desafios que me aguardavam e viajei para a grande escola da 

minha vida – o mundo, a “cidade grande”, a convivência com pessoas diferentes numa 

residência estudantil, tendo à frente a expectativa de que “quem acredita sempre alcança” 

(RUSSO, 1986) e, mais uma vez, fiz cursinho pré-vestibular por um período de seis meses.  

Chegado o momento do vestibular, como já tinha sido professora, escolhi a área de educação 

com o curso de Pedagogia e, em julho do mesmo ano, ingressei no curso de Licenciatura Plena 

em Pedagogia, na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). A partir daí, uma nova 

etapa acadêmica e profissional começou a ser construída, a confirmação de uma conquista tão 

almejada e, também o marco de muitos desafios e experiências, a distância da família, as 

dificuldades financeiras, pessoas novas e diferentes, novo espaço de convivência, o que ia ser 

exigido e a estadia ali durante os anos de estudo. 

 Durante o período do curso, aliada aos desafios, construí muita experiência e 
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aprendizado. A UEFS foi uma importante escola da vida, pois, além de construir minha 

formação acadêmica, oportunizou exercitar as bases para o meu trabalho profissional, 

contribuiu, ainda, para que eu pudesse viver oportunidades únicas e fundamentais para a minha 

formação. Diante do novo mundo acadêmico, fui envolvida com as metodologias adotadas 

pelos/as professores/as que favoreciam a construção de novos saberes e vivências e pelas 

atividades didáticas realizadas nas disciplinas curriculares que foram bastante significativas e, 

assim, o curso ocorria entre descobertas, reflexões, mudanças de visão de mundo, busca de 

novas experiências.  

 É necessário registrar, ainda, a relevância dos momentos de convivência com as pessoas 

que faziam o dia a dia da universidade, as passagens pelos corredores, as reuniões no hall da 

biblioteca para estudo e produção de trabalhos e seminários, a presença nos pátios com o grupo 

de colegas, os auditórios lotados durante os eventos e ciclos de debates, a observação nos murais 

em busca de notícias e informações, as atividades de estagiária bolsista, ou seja, todas as 

situações vividas promoveram um convite à alegria de aprender, de (con)viver a universidade, 

de pensar e viver o mundo. Foi nessa viagem em diversos lugares que vivenciei diversas 

experiências significativas e construí conhecimentos para atuar na área escolhida - a educação 

e, assim, destaco a ideia de Larrosa (2002), quando este sugere que se pense a educação na 

perspectiva do par experiência/sentido. O autor, como já mencionado, propõe o significado de 

experiência como “aquilo que “nos passa”, o que nos acontece, e ao nos passar, nos forma e 

nos transforma” (LARROSA, 2002, p. 26).  

 Nessa busca de notícias nos murais e corredores, tive a oportunidade de trabalhar com 

projetos de extensão universitária como o Projeto Conhecer, Analisar e Transformar (CAT), no 

qual atuei por três anos, com o trabalho de formação de professores/as das escolas do campo, 

como estagiária. Enquanto estudava um semestre após o outro, disciplinas e mais disciplinas, 

tive a oportunidade de participar de outro projeto de extensão pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)/ Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

(CHESF), esse com Alfabetização de Jovens e Adultos, o qual acompanhava em visitas e 

reuniões de formação, professores/as dos municípios do entorno do Projeto da Usina de Xingó. 

Ainda pude vivenciar outras experiências ao longo do curso, como alfabetizadora do Programa 

de Alfabetização de Jovens e Adultos, o AJA Bahia, em bairros de Feira de Santana, e como 

formadora em capacitações e jornadas pedagógicas para professores/as, através da SAGA 

Consultoria. 

O curso avançava e cada vez mais eu descobria, pela experiência, que estava na direção 

certa, no caminho escolhido. Em cada seminário, reunião, formação, cursos, palestras, eu ia me 
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fortalecendo, teoricamente, e na prática de estagiária, criando expectativas para a profissional 

que me tornaria. Em outubro de 2000, foi realizada a formatura do curso de Pedagogia 2006.2, 

e lá eu estava para apresentar o diploma de graduada e retribuir a minha família a confiança 

depositada, quando permitiram e aceitaram as decisões que tomei para a minha vida - ser 

universitária, residir fora do contexto familiar por um longo período e de me formar em 

Pedagogia, tornando-me autora da minha própria história e das diversas experiências que 

construí, seguindo a lógica larossiana. 

Larrosa (2002) ainda esclarece sobre o sujeito da experiência que, para ele, é um sujeito 

“ex-posto”. O sujeito da experiência se expõe, atravessando um espaço indeterminado e 

perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião. Segundo o 

autor, 

 
Do ponto de vista da experiência, o importante é a ‘exposição’, nossa maneira de ‘ex-

pormos’, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. [...]. É incapaz de 

experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe 

sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a 

quem nada ocorre. (LARROSA, 2002, p. 25). 

 

Nessa perspectiva, ao retornar para a cidade de São Gabriel, em 2001, continuei minhas 

andanças e trajetórias, agora na função de coordenadora pedagógica, a fim de organizar a 

dimensão pedagógica de uma rede de ensino que, até então, não contava com a experiência de 

coordenação. Grandes foram os desafios, muitas expectativas dos/as profissionais, tarefas 

diversas para dar conta e, junto à função de coordenar, veio a experiência como tutora 

pedagógica do Proformação4. A identidade profissional que estava em definição partiu da 

perspectiva de que esse processo é contínuo e dinâmico para a ressignificação dos saberes e 

reconstrução do indivíduo, em ambiente de incertezas, de dilemas, de conflitos e de 

transformações. Para Nóvoa, citado por Schaffel (2013, p. 109), “a identidade é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão”, é a partir dos percursos vivenciados na 

atuação pessoal e profissional que a identidade profissional é construída, descoberta e 

compartilhada com os seus pares e com a instituição em que se atua. 

No período de 2004 a 2006, após aprovação em concurso público para professor/a, 

trabalhei como professora das séries iniciais na rede municipal de Irecê – BA, onde aprendi 

muito na convivência com os avanços na construção do conhecimento e nas dificuldades de 

outra rede de escolas. Ao mesmo tempo, passei pelo ensino superior como professora do curso 

                                                 
4 Programa de Formação de Professores em Exercício, instituído pelo Ministério da Educação (MEC) a partir de 

1999, com o objetivo de ofertar o curso de nível médio, com habilitação em magistério, para professores/as que 

atuavam nas séries iniciais sem habilitação e formação pedagógica. 
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de Pedagogia na UESSBA – Faculdade do Sertão, no ano 2005. Eram experiências e atuação 

diferentes, neste período, pois trabalhava 60 h e havia momentos que eu pensava que não 

conseguiria dar conta de ser coordenadora técnica, professora das séries iniciais e do ensino 

superior. 

Com a exoneração do município de Irecê, em 2006, assumi a função de professora 

orientadora da Rede UNEB 2000, em São Gabriel, onde trabalhei até maio de 2008. Após 

aprovação no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de São Gabriel, em 2006, 

fui empossada em abril do mesmo ano, no qual atuei como coordenadora técnica-pedagógica. 

Já em fevereiro de 2007, a gestão municipal promovia mudanças em sua equipe de secretariado 

e, assim, fui convidada para assumir o cargo de secretária de educação, no qual permaneci até 

2012. Durante toda a trajetória descrita aqui, esse foi o principal desafio que pude vivenciar, 

pois assumir a gestão de uma rede municipal de educação é ter a sua frente o comando de várias 

propostas para a educação em suas múltiplas dimensões e a tomada de decisões, de forma 

responsável, para atender um público grande, formado pelo conjunto de profissionais, 

pais/mães/avós, alunos/as e comunidade escolar.   

Foi um período de muitas experiências, aprendizagem, convivência com diferentes 

pessoas e funções que, com a contribuição de cada um e o trabalho colaborativo, trouxe muita 

satisfação e resultados em cada ação realizada. Um trecho do poema Tecendo a manhã5, de 

João Cabral de M. Neto, retrata essa experiência, quando diz que “Um galo sozinho não tece 

uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance 

a outro; [...], para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos [...]”. 

Nesta perspectiva da experiência coletiva, da continuidade das ações na educação, das 

contribuições individuais para a coletividade, é que construí essa atuação.  

Terminado o período da gestão municipal, ocorreu a transição de governo, após as 

eleições de 2012. A mudança do governo municipal gerou insegurança e muitos 

constrangimentos, de ordem profissional, com a situação de “perseguição política” que 

enfrentei -  processo tão comum nas cidades pequenas, o qual inviabilizou a minha atuação 

como coordenadora pedagógica concursada da rede municipal. Ao mesmo tempo, novas 

propostas de trabalho surgiram para a atuação de pedagoga, no município de Jussara, função 

que assumi, em 2009, por força do concurso público em que fui aprovada.  

Em 2013, por estar atuando na coordenação de uma escola de educação infantil, neste 

                                                 
5 Disponível em: NETO, João Cabral de Melo. Tecendo a manhã. http://www.jornaldepoesia.jor.br/joao02.html. 

Acesso em: 09 dez 2016. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/joao02.html
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município, participei de algumas formações do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(PROINFÂNCIA), com a tarefa de construir a proposta pedagógica para a rede municipal, com 

os/as professores/as do referido segmento. Com o início da formação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), assumi a função de orientadora de estudos para 

professores/as do ciclo de alfabetização, tarefa que exerci até setembro de 2016. Conciliava 

essa atuação com a função de coordenadora de área nos planejamentos quinzenais com 

professoras do 1º ano. Essa experiência, para mim, foi um grande presente que recebi. Presente 

esse que agarrei, segurei e procurei sempre fazer com compromisso e responsabilidade. 

 Mesmo com todas as itinerâncias, deslocamentos e movimentos narrados na minha 

trajetória profissional, poucas foram as experiências específicas envolvendo os sujeitos jovens. 

O nascimento do estudo sobre a juventude ocorreu em meados de 2013, aliado ao meu ingresso, 

como concursada, na Rede Estadual de Educação, como coordenadora pedagógica, onde atuo 

até o momento. A motivação para buscar a qualificação constante da prática profissional levou-

me a participar de um processo seletivo para o Mestrado Profissional em Educação e 

Diversidade (MPED), na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus IV, Jacobina – 

BA. 

Mais uma experiência de deslocamento, de andanças e itinerâncias em viagens 

semanais, de vivências e desafios na convivência com outro lugar, outras pessoas, outros 

caminhos a percorrer. O Programa de Pós-graduação em Educação e Diversidade (PPED), 

através do Mestrado Profissional, iniciou suas atividades acadêmicas em setembro/2016. Na 

primeira semana de aulas, grandes eram as expectativas em torno da rotina de estudos do curso, 

muitas informações cutucavam o “juízo”, textos e mais textos, e até livros completos 

compuseram os cronogramas das disciplinas do semestre. Novos/as colegas, afinidades e 

amizades sendo construídas, turma dividida em linhas de pesquisa, disciplinas compartilhadas 

com a turma inteira, grupos de pesquisa para participar, novo endereço/residência, horários de 

viagens para administrar, 200 km para viajar, horários de trabalho para conciliar. Foram tantos 

os conflitos da primeira semana!  

As discussões em torno das temáticas sugeridas pelas disciplinas, as demandas do 

Mestrado Profissional, as intervenções e implicações na realidade pesquisada, estado da arte ou 

revisão sistemática, metodologias e métodos de pesquisa, informações sobre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

Plataforma Sucupira e Brasil, pesquisa engajada e implicada, e tantas outras informações que 

foram se arrumando pouco a pouco na minha cabeça. Ressalta-se que alguns desses temas foram 
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abordados na jornada acadêmica, evento organizado para a recepção da nova turma de 

mestrandos/as, a fim de esclarecer os “bichos de sete-cabeças” que geraram muito desequilíbrio 

na chegada; no entanto, todas as discussões foram um auxílio para desvendar os mistérios da 

pesquisa que ora iniciava.  

O MPED tem como questão central a problemática da profissionalização de 

educadores/as para atuarem com as diversidades e singularidades socioeducativas e culturais 

da educação básica. Com os estudos feitos, inicialmente, a análise do conceito de cultura e o 

papel central que esta assume no modo de vida e na organização da sociedade, considera-a 

como pilar de sustentação que abarca as questões da diversidade e da identidade dentro do atual 

contexto da pós-modernidade. Nesta construção, compreendi a importância da cultura como 

condição fundamental para entender o que está acontecendo no mundo globalizado, numa 

sociedade multifacetada e contemporânea, na qual “eventos que acontecem em determinado 

lugar têm impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância” (HALL, 

2015, p. 40).  

Entre uma disciplina e outra, eu ia me deparando com alguns teóricos, antes nunca 

estudados, autores/as e conceitos que, para mim, eram novos. A motivação de buscar o estudo 

de novas temáticas me levava a baixar materiais em sites, recorrer aos livros na biblioteca e 

anotar listas e nomes de autores/as fundamentais para o estudo sobre a diversidade, dentre estes 

destaco alguns citados pela professora Jane Rios, como: O local da cultura (Homi Bhabha), Da 

Diáspora e A identidade cultural na pós-modernidade (Stuart Hall), Culturas Híbridas (Nestor 

G. Canclini), entre outros. Desse modo, estudei que, segundo Canclini (2011), a cultura é 

constituída por meio de cruzamentos socioculturais em que o tradicional e o moderno se 

misturam, formando culturas híbridas, através do processo de hibridação intercultural. Este 

processo conflituoso, como um conjunto de práticas contestado, constitui objeto de outros 

estudiosos culturais, como Bhabha (2013) e Hall (1997, 2003, 2015). 

Foi assim que adentrei o estudo no campo dos Estudos Culturais, que têm Hall como 

principal representante. Estes estudos surgem na Inglaterra e, como um campo interdisciplinar, 

procura reconhecer o papel da cultura na sociedade contemporânea e a relação entre ambas, 

aventurando em estudos de objetos culturais híbridos, tendo como foco as questões relacionadas 

à identidade, à globalização e às influências do global sobre o local, entre outras. Segundo a 

perspectiva teórica de Hall (1997), o que acontece hoje é uma verdadeira “virada cultural” e, 

desta forma, a centralidade da cultura se caracteriza como um elemento-chave no modo de vida 

contemporâneo. Assim,  
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[...] A expressão ‘centralidade da cultura’ indica aqui a forma como a cultura penetra 

em cada recanto da vida social contemporânea, fazendo proliferar ambientes 

secundários, mediando tudo. A cultura está presente nas vozes e imagens incorpóreas 

que nos interpelam das telas, nos postos de gasolina. Ela é um elemento chave no 

modo como o meio ambiente doméstico é atrelado, pelo consumo, às tendências e 

modas mundiais. (HALL, 1997, p. 5). 

 

Os efeitos dessa revolução cultural sobre a sociedade contemporânea global e a vida 

cotidiana local relacionam-se à centralidade da cultura e seu papel constitutivo na formação de 

identidades e subjetividades e na “fabricação de diferenças dos sujeitos participantes da 

sociedade contemporânea” (GODOY & SANTOS, 2014, p. 30). Desse modo, considerando a 

articulação entre a área de concentração do mestrado, as construções iniciais dos estudos em 

torno do curso e minha atuação, defini como objeto de estudo a ser pesquisado as perspectivas 

da juventude no contexto da escola contemporânea, em especial os/as jovens estudantes do 

campo, identificando as práticas pedagógicas vivenciadas por eles/as. Uma nova “viagem” se 

iniciava, e para isso era preciso arrumar a “bagagem” de conhecimentos sobre a temática da 

juventude e outras que pudessem embasar o objeto de estudo. Nela, comprei livros, visitei 

portais e sites de pesquisa, busquei pontos de referências, artigos, periódicos e trabalhos 

acadêmicos que pudessem auxiliar e contribuir na investigação.  

E assim vou costurando e entrelaçando a história da minha vida na história e na memória 

da vida, “sem um fim, com reticências... Ela poderá ser continuada, indefinidamente [...]. As 

vitórias se desfazem como castelos de areia atingidos pelas ondas, e as derrotas se transformam 

em momentos que prenunciam um começo novo” (ALVES, 1992, p. 152), sendo impossível 

desatar os nós dessa rede de experiências e sentimentos que expressam a alegria de ter 

compartilhado sonhos, desejos e a vontade para continuar a viver novas histórias junto a sujeitos 

que, nesta investigação, são os sujeitos descentrados do mundo contemporâneo. 

 

1.1 LINHAS E TRAÇADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTUDO: (RE)VISITANDO AS 

FONTES DE PESQUISA 

 

Um dos momentos importantes para a construção deste estudo, inicialmente, foi a busca 

no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, com o propósito de saber como a temática sobre 

a juventude do campo vem sendo estudada por diferentes pesquisadores/as e identificar entre 

os trabalhos produzidos àqueles que pudessem dialogar e contribuir com o nosso trabalho. A 

primeira busca na plataforma da CAPES, utilizando-se a categoria “Juventude”, sem a aplicação 

de filtros, mostrou uma vasta quantidade de trabalhos, evidenciando 5.160 pesquisas. Opção de 

pesquisa que teria que ser revista, considerando uma perspectiva analítica detalhada e o pouco 
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tempo para tal tarefa.  

O número de trabalhos é menor quando é utilizado o descritor “juventude rural”, que 

apresenta 143 pesquisas defendidas. Para o descritor “juventude do campo”, o número é ainda 

bem menos, elencando 24 trabalhos. Quando as pesquisas sobre juventude estão relacionadas à 

“juventude rural ou do campo em uma escola da cidade”, não foram evidenciados trabalhos 

neste descritor. Entretanto, quando a busca é realizada com os descritores, de forma conjunta, 

"juventude" + "juventude do campo" + "juventude rural" + "jovens rurais" + "jovens do campo" 

+ "jovens rurais ou do campo em escola da cidade", são mostradas 5.233 pesquisas. 

Assim, considerando um número muito alto de pesquisas concluídas sobre a temática 

deste estudo foi necessário fazer o estabelecimento de critérios, a saber: 1. Conter no título ou 

palavras-chave os seguintes descritores: “juventude”, “juventude rural ou do campo”, “jovens 

rurais ou do campo”; 2. Ter sido realizada no período de 2007 a 2017, utilizando – se o filtro 

da dimensão temporal; 3. Estar vinculada a Instituições de Ensino Superior (IES) da região 

Nordeste e, por último, refinamos nossa busca pela área de conhecimento – Educação. A partir 

dos critérios estabelecidos, fez-se o percurso realizado para a revisão sistemática: identificação 

das teses e dissertações na plataforma da CAPES, a partir dos descritores especificados; busca 

e download dos resumos dos trabalhos revelados no portal de dados; leitura e análise dos 

resumos e construção dos quadros-sínteses para as pesquisas que tivessem aproximação com o 

objeto dessa investigação. 

Da busca realizada com os descritores "juventude" + "juventude do campo" + 

"juventude rural" + "jovens rurais" + "jovens do campo" + "jovens rurais ou do campo em 

escola da cidade", de forma conjunta, mostrou, como já mencionado, 5.233 pesquisas. Em 

seguida, utilizamos os filtros, sequencialmente: a) trabalhos realizados no período de 2007 a 

2017; b) pesquisas concluídas na área de Educação e c) trabalhos vinculados a IES do Nordeste. 

Além dos filtros, os descritores foram digitados entre aspas, para restringir aos termos exatos e 

juntos. Após a aplicação dos filtros supracitados, a busca revelou 164 trabalhos concluídos. 

 Assim, busquei a análise dos títulos e resumos das 164 teses e dissertações evidenciadas 

nas pesquisas, a fim de situar os estudos sobre a juventude do campo. Procedi à leitura de todos 

os títulos dos trabalhos disponibilizados no portal da CAPES e quando não foi possível 

constatar o objeto ou a temática do estudo pelo título, fiz à leitura dos resumos com a busca das 

palavras – chave a fim de elencar as teses e dissertações que possuíam maior aproximação e 

diálogo com o objeto desta investigação, o que fez chegar a 12 pesquisas acadêmicas. Entre os 

diversos trabalhos, alguns se mostraram mais relevantes e convergentes aos tópicos desta 

pesquisa, porém, foram definidos aqueles que apresentavam o termo “Juventude rural ou do 
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campo” e/ou palavras derivadas (Juventudes, jovens rurais, jovens do campo, juventude 

camponesa, etc.), conforme se pode observar no Quadro 01: 

 

Quadro 01. Pesquisas encontradas, com maior aproximação e diálogo com o objeto desta investigação 

ANO AUTOR/A TÍTULO DA PESQUISA PALAVRAS – CHAVE 

2009 GONÇALVES, Marli 

Clementino 
Juventudes do campo e práticas educativas: 

o caso do assentamento Marrecas em São 

João do Piauí 

Juventudes do Campo. 

Identidades. Práticas 

educativas. MST. 
2011 QUEIROZ, Sicleide G. Jovens do campo baiano: o lugar da 

escolarização e do trabalho nas trajetórias e 

projetos de futuro 

Juventude do campo. 

Escolarização. Trabalho. 

Projetos de vida. 
2012 ALMEIDA, Nadja 

Rinelle O. de 
Jovens no campo e novas tecnologias: 

tessituras de modos de vida 
Juventude rural.  

Modos de vida. Novas 

tecnologias 
2012 MENEZES, Isabela G. 

De 
Jovens rurais nos sertão sergipano: 

escolarização e identidades culturais 
Escolarização. Identidades. 

Jovens rurais. Sertão 

Sergipano. Ruralidades. 
2012 ARAÚJO, Flavia Lorena 

de Souza 
Educação, Juventude e Agricultura 

Familiar Agroecológica: o Caso do 

Território de Identidade de Irecê - BA 

Educação. Juventude. 

Agricultura Familiar 

Agroecológica. 
2013 LINS, Geórgia Oliveira 

C. 
Vento da meia-noite, lições ao amanhecer: 

a formação da juventude camponesa na 

REFAISA – BA 

Escola Família Agrícola. 

REFAISA. Juventude 

Camponesa. Educação 

Profissional no campo. 
2014 OLIVEIRA, Adelson 

Dias de 
Jovens no semiárido baiano: experiências 

de vida e formação no campo 
Experiência de formação. 

Identidades. Juventudes. 

Ruralidades. 
2014 SILVA, Kleide Iraci M. A Construção da Identidade Quilombola na 

Percepção dos Jovens de Araçá/Cariacá, 

Bom Jesus da Lapa- Bahia 

Geração. Juventude 

Quilombola. Identidade. 

Educação. 
2015 SILVA, Priscila Teixeira 

da 
O olhar da escola sobre a juventude do 

campo na comunidade de Mutãs - Bahia: 

linhas que se cruzam, tessituras a se fazer 

Educação Escolar. 

Juventude do Campo. 

Educação do Campo.  
2016 MENEZES, Isabela G. 

De 
No sertão da minha terra, o sentido da 

escolarização, as expectativas profissionais 

e o discurso sobre identidade e 

individualizações de jovens rurais 

estudantes do ensino médio em escolas 

urbanas 

Escolarização. 

Expectativas profissionais. 

Identidades. 

Individualizações. Jovens 

rurais. 

2016 SILVA, Samia Paula dos 

Santos 
A juventude remanescente de quilombo da 

Comunidade Bastiões (CE): tensões e 

identidade 

Juventude. Cultura. 

Identidade Quilombola. 

2016 BRITO, Jaqueline 

Andrade 
Vivências e experiências em educação e 

trabalho: um estudo de caso sobre jovens do 

campo egressos do curso técnico 

profissionalizante em Agropecuária/ 

PRONATEC Ubaíra - BA (2012-2014) 

Educação do Campo. 

Juventude do Campo. 

Trabalho. Educação 

Profissional. PRONATEC 

 Fonte: Organizado a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2017. 

 

 Os dados revelam pelo quantitativo de pesquisas encontradas nos programas de Pós-

graduação, avaliados pela CAPES, na área de Educação e defendidas no período de 2007 – 

2017, em IES da região Nordeste, que o número de dissertações é muito superior à quantidade 

de teses. Isso se justifica pelo fato de alguns programas de pós-graduação possuir apenas o 
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curso de mestrado. Dos trabalhos selecionados de acordo com os filtros e que fazem relação 

com o objeto dessa investigação, 11 são dissertações e 01 tese. O Quadro 02 apresenta a 

distribuição das teses e dissertações sobre a juventude do campo, por IES. 

 

Quadro 02. Distribuição das pesquisas encontradas, por IES 

IES DISSERTAÇÕES TESES TOTAL 

Universidade Federal de Sergipe – UFS 02 01 03 
Universidade Federal do Piauí – UFPI 01 00 01 
Universidade Federal do Ceará – UFC 02 00 02 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB 03 00 03 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS 01 00 01 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB 02 00 02 

  Fonte: Elaboração própria, 2017/2018. 

 

Pela análise do Quadro 02, fica evidente a inexistência de pesquisas para o campo 

temático sobre a juventude rural ou do campo nas IES de alguns estados, como Alagoas, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, visto que não aparecem nas buscas 

com os filtros especificados. Após a definição das Teses e Dissertações que tiveram mais 

aproximações com o objeto e com os objetivos desta pesquisa, foi feita uma leitura dos resumos 

de cada trabalho, buscando evidenciar o estudo da temática sobre a juventude rural ou do campo 

e as especificidades de tais pesquisas, bem como algumas lacunas desta construção de 

conhecimentos. Na análise feita em cada trabalho, busquei as seguintes informações: título, 

autor, ano, objetivo, categorias de análise, instituição, tipo de trabalho, participantes da 

pesquisa, método e dispositivos de coleta de informações, assim como as constatações e/ou 

(in)conclusões da pesquisa.  

Após esse levantamento, foram construídos quadros com a síntese de cada pesquisa, 

sobre o referido campo temático, encontrada no banco de dados da CAPES, mesmo que em 

alguns trabalhos não tenham sido apresentadas todas as informações, de forma clara, conforme 

o Apêndice B. Percebe-se que na análise individual de cada material disponibilizado pelo banco 

de dados para a construção dos quadros-síntese, nem sempre as pesquisas elencadas no Quadro 

01 correspondem aos objetivos e possibilitam o diálogo com a temática da pesquisa. Esta 

revisão sistemática sugere que, embora o campo de pesquisas voltadas para a juventude seja 

uma área bastante estudada por pesquisadores/as, a quantidade de estudos direcionados à 

juventude rural ou do campo é consideravelmente menor, se considerarmos a perspectiva dos 

jovens rurais ou do campo que se deslocam para uma escola da cidade, como foco do processo 

de análise.  

Entretanto, a finalidade desse trabalho com o “balanço” da produção foi uma tarefa 
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relevante, pois apresentou um panorama da produção científica recente sobre a temática no 

período de 2007 – 2017. Outro item analisado foram os aspectos metodológicos dos trabalhos, 

compondo, assim, o Quadro 03. Destaca-se que, conforme observado no referido quadro, 04 

resumos não explicitam o método utilizado, 05 trabalhos revelam o Estudo de caso como a 

modalidade adotada, 02 pesquisas utilizaram a perspectiva da Etnografia e 01 a abordagem 

Autobiográfica. O estudo de caso assume quase metade das pesquisas realizadas. 

 

Quadro 03. Síntese dos métodos e dispositivos utilizados nas pesquisas  

AUTOR/ANO MÉTODO UTILIZADO DISPOSITIVOS DE COLETA 

GONÇALVES (2009) Estudo de caso Técnicas projetivas, grupo focal e questionário. 
QUEIROZ (2011) Método não explicitado. Entrevista semiestruturada, observação e 

anotações de campo. 
ALMEIDA (2012) Etnografia Diário de campo, observação, entrevista e grupo de 

discussão 
MENEZES (2012) Pesquisa qualitativa. Método 

não explicitado. 
Questionário 

ARAÚJO (2012) Estudo de caso Entrevistas, observações e rodas de conversa  
LINS (2013) Estudo de caso  Estudos e análises documentais, observação 

participante, além de entrevistas semiestruturadas. 
OLIVEIRA (2014) Abordagem Autobiográfica Entrevistas narrativas 

SILVA (2014) Perspectiva etnográfica. Observação, entrevista semiestruturada, 

questionário, diário de campo e fotografias. 
SILVA (2015) Estudo de caso  Observação participante, análise documental, 

questionário e entrevista semiestruturada. 
MENEZES (2016) Pesquisa qualiquantitativa. 

Método não explicitado 
Questionário, entrevistas e grupos focais 

SILVA (2016) Método não explicitado Observação livre e entrevistas semiestruturadas 
BRITO (2016) Estudo de caso  Análise documental, entrevista exploratória, 

observação e entrevista semiestruturada 
Fonte: Elaboração própria, 2017/2018. 

 

Os dispositivos utilizados para a construção das informações apareceram de forma 

diversificada e foram evidenciados os seguintes: Técnicas projetivas, Questionário, Entrevista 

semiestruturada, grupo de discussão, entrevistas, rodas de conversa, levantamentos e análise de 

informações bibliográficas, estudos e análises documentais, entrevistas narrativas, diário de 

campo e registros fotográficos, observação participante, grupos focais, observação livre e 

entrevista exploratória. Vale ressaltar que alguns dispositivos foram revelados de forma ampla 

e com nomenclaturas diferentes, daí a repetição de alguns termos. A abordagem qualitativa foi 

destacada na maioria das pesquisas, em algumas não foi claramente evidenciada, porém, pelas 

etapas investigativas e constatações, foi possível fazer tal afirmação e, em apenas um trabalho, 

foi utilizada a pesquisa quantiqualitativa.  

Outro tópico a ser evidenciado nesta revisão sistemática se refere aos participantes da 

pesquisa que colaboraram nas etapas de coleta das informações e construção dos dados. Dos 
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trabalhos analisados, cerca de 67% contou com a participação apenas de jovens, equivalente a 

oito (08) pesquisas, seguido de outros resultados que apresentaram pesquisas com jovens e suas 

famílias ou outros/as colaboradores/as e profissionais. Quanto ao enfoque dos trabalhos 

analisados, observa-se que o eixo central de todas as pesquisas é a juventude rural ou do campo, 

sendo que esta temática é abordada por diferentes especificidades, pois são explicitados os 

seguintes enfoques: expectativas profissionais e projetos de vida; escolarização; educação 

profissional no campo; identidades e ruralidades. Identidades foi o enfoque que mais apareceu, 

pois ficou evidenciado em seis (06) pesquisas, o que equivale a 50%, seguido da educação 

profissional no campo, com três (03) trabalhos, e os demais que aparecem em uma pesquisa. 

Vale destacar que tais enfoques foram assim organizados, considerando os objetivos das 

pesquisas analisadas e sua relação com as categorias de análise. 

Outra fonte de pesquisa que (re)visitei foi a obra O Estado da Arte sobre juventude na 

pós-graduação brasileira: Educação, Ciências Sociais e Serviço Social (1999-2006), Volumes 

1 e 2, sob a coordenação de Marília P. Sposito (2009), que apresenta as produções discentes 

sobre o tema juventude. No texto inicial, a autora apresenta os dados gerais do levantamento e 

verifica-se que, apesar de constituírem um número significativo, o total de trabalhos em torno 

da questão juvenil é 1427, não ocupando grande relevância nas áreas contempladas no referido 

estudo, inclusive na área da educação cujas pesquisas realizadas representam apenas 6%. Outro 

destaque do balanço da produção discente sobre juventude diz respeito ao caráter, 

eminentemente, urbano, pois, do total de trabalhos, somente 52 (menos de 4%) trataram de 

jovens do mundo rural. Nos dois volumes da referida obra, são publicados os artigos cujos 

temas apresentaram maior frequência de estudos, no conjunto dos trabalhos concluídos. 

As análises feitas nas referidas fontes de pesquisas demonstram as discussões que têm 

sido contempladas, bem como os referenciais teóricos, métodos e dispositivos utilizados, o 

estado ou IES que mais desenvolve pesquisas no campo especificado nesta revisão sistemática 

e, ainda, os participantes que têm colaborado nas investigações e seus resultados. Contudo, 

revela, ainda, a existência de possíveis tendências e lacunas nas pesquisas encontradas, em 

relação aos/as estudantes que residem no campo e se deslocam para continuarem o processo 

educacional em escolas da cidade. No entanto, acrescento duas importantes pesquisas6 que, 

embora não tenham sido elencadas nos filtros especificados, fazem referência aos/as alunos/as 

                                                 
6 SANTOS, Fábio Josué S. Nem “tabaréu/oa”, nem “doutor/a”: o(a) aluno(a) da roça na escola da cidade - um 

estudo sobre identidade e escola, Dissertação (mestrado); e RIOS, Jane Adriana Vasconcelos P. Entre a roça e a 

cidade: identidades, discursos e saberes na escola, Tese (doutorado). 
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da roça7, na escola da cidade, na perspectiva da constituição de suas identidades.   

Autores como Sodré (2013) e Souza (2011) abordam, em seus escritos, que o projeto da 

modernidade, sob a lógica binária de oposição e exclusão, estabeleceu a relação entre a cidade 

e o campo como espaços diferentes. Nesta visão estereotipada de secundarizar o campo, existe 

uma construção que invisibiliza os saberes do campo, levando-nos a acreditar, de forma sutil, 

que as pessoas das cidades são superiores ou mais civilizadas que as que moram no campo. 

Para Sodré (2012 e 2013), essa marca tem suas raízes a partir do padrão hegemônico moderno, 

que considera “o diferente como estranho, não europeu inferiorizando-o por ser diferente do 

modelo reconhecido pelo colonizador, numa lógica que sustentava a homogeneização dos 

sujeitos” (SODRÈ, 2013, p. 57).  

Nesta perspectiva, a educação escolar e o currículo convergiam para negar ou reproduzir 

as diferenças culturais, através de uma pedagogia colonial alicerçada no paradigma educacional 

urbano, com práticas que silenciam, excluem, segregam ou invisibilizam a realidade 

sociocultural e histórica de grupos sociais minoritários e/ou marginalizados. Este modelo tem 

suas políticas educativas, em geral, a partir da matriz eurocêntrica e universal, a cultura dos 

grupos ocidentais brancos, formuladas para a cidade e os sujeitos urbanos como o padrão de 

referência a ser seguido. Neste sentido, para Santomé (2013), a escola torna-se um espaço 

configurado como opressor, injusto e colonizador, onde 

 
[...] as culturas ou vozes dos grupos sociais minoritários e/ou marginalizados que não 

dispõem de estruturas importantes de poder costumam ser silenciadas, quando não 

estereotipadas e deformadas, para anular suas possibilidades de reação. Entre essas 

culturas ausentes podemos destacar as culturas infantis, juvenis e da terceira idade, as 

etnias minoritárias ou sem poder, o mundo feminino, as sexualidades lésbica e 

homossexual, as pessoas com deficiências, entre outros grupos (SANTOMÉ, 2013, p. 

157). 

 

 Contudo, a sociedade contemporânea propõe grandes mudanças de comportamentos, 

interesses e diversidade de experiências na fase da adolescência que, de acordo com as 

condições sociais e culturais existentes, influencia na constituição das identidades juvenis, 

expectativas de futuro, exigências sociais e formas de participação culturais, seja na cidade ou 

no campo. Desse modo, Arroyo (2014) menciona, em seu livro com a mesma denominação, 

Outros sujeitos, Outras pedagogias que, à medida que os “outros sujeitos” chegam à escola 

com outras experiências sociais, outras culturas, outros valores impõem-se à necessidade de 

que “outras pedagogias” sejam (re)inventadas, a fim de dar conta das demandas e expectativas 

dos  movimentos sociais que denunciavam o modelo de educação, exigiam seus direitos e 

                                                 
7 O termo roça se insere como categoria de estudo das referidas pesquisas, como sinônimo para rural ou campo. 
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questionavam as políticas públicas para a adoção de uma postura descolonizadora do currículo 

homogeneizador.  

 Em outras palavras, com a inclusão dos diferentes grupos “minoritários” na instituição 

escolar, possibilitou-se o enriquecimento da diversidade cultural, que se concretiza no cotidiano 

escolar, com base nas condições sociais (classes sociais), culturais (etnias, identidades 

religiosas, valores) e de gênero, e também das regiões geográficas, dentre outros aspectos, 

fazendo surgir a necessidade de rever a visão de escola, a fim de dar conta das demandas e 

expectativas desses grupos. Com a redemocratização da educação e do acesso à educação 

pública no Brasil, na década de 1980, não tinha mais como negar a diversidade cultural que se 

estabelecia na escola. E esse reconhecimento também chama a atenção de organismos 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura 

(UNESCO). Desse modo, no tópico seguinte, apresento um breve panorama histórico da 

diversidade cultural e como esta se configura no contexto escolar e na pauta das políticas 

educacionais brasileiras, com o recorte para as políticas públicas para a juventude. 

 

1.2 TRAÇANDO AS LINHAS PARA UM PANORAMA HISTÓRICO DA DIVERSIDADE 

NA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA 

 

Os debates e propostas para a necessidade de se trabalhar as diferenças culturais na 

educação se legitimam a partir da Constituição Federal (CF) de 1988, a qual estabelece no 

Artigo 205 que a “educação é direito de todos os cidadãos sendo dever do Estado e da Família” 

(BRASIL, 1988). No contexto da diversidade cultural e na perspectiva de uma proposta de 

formação humana integral e de garantia do acesso à educação e ao direito à aprendizagem, a 

instituição escolar 

  
deve levar em conta a origem das famílias e reconhecer as diferenças entre os 

referenciais culturais de cada uma, ou ainda, reconhecer que, no interior dessas 

famílias e na relação de umas com as outras, encontramos indivíduos que não são 

iguais, mas que têm especificidades de gênero, raça/etnia, religião, orientação sexual, 

valores e outras diferenças definidas a partir de suas histórias pessoais. (BRASIL/ 

MEC/SEPPIR, 2009, p. 23). 

 

Nos anos 1990, as diferentes reformas na área da educação no Brasil caminham na 

perspectiva de fortalecer os debates em torno da educação multiculturalista. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº 9394/96 reafirma as questões referentes à 

diversidade cultural assumida pela CF de 1988, especificamente nos artigos 26 e 28, que tratam 

respectivamente do currículo da Educação Básica e particularidades da educação do campo, 

aliando as discussões na perspectiva de igualdade de direito e do respeito às diferenças. Candau 
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(2011) reafirma que nos anos 1990, mesmo de modo amplo, algumas contribuições da obra de 

Paulo Freire (1921 – 1997) sobre a relevância da dimensão cultural na alfabetização de adultos 

inauguram uma nova perspectiva pelo método dialógico que propõe implementar nos processos 

educativos e adiantava o que hoje se configura como a perspectiva intercultural. Segundo Canen 

(1999), Freire aspirava uma educação multicultural e crítica que desse voz aos silenciados na 

história e possibilitasse o diálogo com suas culturas. 

Segundo Silva (2004), em seu livro Documentos de identidade: uma introdução às 

teorias do currículo, Paulo Freire antecipou, na pedagogia e no currículo, alguns conceitos 

centrais à teoria pós-colonialista. O autor classifica a perspectiva de Freire, em sua obra 

Pedagogia do Oprimido, como pós-colonialista, sobretudo em sua insistência no 

posicionamento privilegiado dos grupos dominados. 

Muitos estudiosos, como Moreira e Candau (2008), Rodrigues e Abramowicz (2013) e 

Fleuri (2003a), apresentam em seus trabalhos que o debate brasileiro avança um passo 

importante em torno de uma proposta educacional e curricular multiculturalista com o 

lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que elegeram a pluralidade cultural 

como um dos temas transversais (BRASIL, 1997). Os PCN criaram um “território, um lugar” 

(RODRIGUES & ABRAMOWICZ, 2013, p. 22) para a incorporação da diversidade cultural 

no cotidiano escolar, na medida em que reconhece a importância da pluralidade e diversidade 

como condição importante para o respeito às diferenças e formação para a cidadania. 

Com a vitória presidencial do governo Lula pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 

2002, o país estabeleceu uma política institucional favorável às reivindicações dos grupos 

minoritários, quando definiu em seu programa de governo (2003-2006) o compromisso no 

combate às desigualdades sociais, tendo em vista o histórico de lutas que, durante todo o tempo, 

contou com o apoio e a participação dos movimentos sociais, dentre eles os movimentos 

identitários. Foi assim que, com o slogan Brasil: um país de todos, as relações entre Estado e 

movimentos sociais identitários foram fortalecidas para o combate às desigualdades sociais, 

criando, dessa forma, um cenário de expectativas em torno das políticas públicas que 

contemplassem as questões de gênero, raça/etnia, orientação sexual, de pessoas com 

deficiência, dentre outras.  

Desta forma, logo em 2003, a questão da diversidade cultural se fortalece e ganha um 

lugar privilegiado junto às políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), sendo 

introduzida nos programas e ações, a exemplo da aprovação da Lei 10.639/03, que define a 

obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira na educação básica. Ainda em 

2003, foram criadas várias secretarias especiais, tais como, a Secretaria Especial de Políticas 



44 

 

para as Mulheres (SPM) e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) e, em 2004, criou-se a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD), instituída com o intuito de articular, entre outras questões, o tema da 

diversidade nas políticas educacionais e para dar um tratamento específico a determinados 

grupos.  

O governo Lula, ao longo dos dois mandatos, marcou um estágio de ascensão da 

diversidade com a criação de várias secretarias especiais, que tratavam de assuntos que 

envolviam as políticas específicas. Dentre elas, destacam-se além das que já foram mencionadas 

anteriormente, a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e a Secretaria Nacional de 

Juventude (SNJ), criadas em 2005, sendo que, no âmbito de cada ministério ou secretarias, 

foram criadas coordenações e diretorias para trabalhar com as especificidades que envolvem a 

questão da diversidade. Outro aspecto favorável, segundo Rodrigues e Abramowicz (2013), foi 

a abertura do diálogo e da participação dos vários movimentos sociais organizados, que até 

então não tinham possibilidade de participação na formulação das políticas públicas. 

Em 2011, com o início do governo Dilma Rousseff, a Secretaria de Educação Especial 

(SEESP) foi extinta e os assuntos de sua competência, bem como a execução da política de 

inclusão, foram incorporados na estrutura da SECAD, que passou a se chamar de Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Já em 2015, foram 

extintos, dentre outros ministérios e secretarias, a SEPPIR, a SPM e a SEDH, que passaram a 

compor a estrutura do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. 

No cenário brasileiro, as políticas públicas com o recorte juventude é bastante recente. 

No Brasil, a atual Política Nacional de Juventude (PNJ) considera jovem todo sujeito da faixa 

etária entre os 15 e os 29 anos. O Guia de Políticas Públicas de Juventude (BRASIL, 2010) 

indica que, em meados de 2000, o governo federal iniciou a construção de uma política nacional 

de juventude com a definição de ações para atender as demandas do público jovem. Assim, o 

Quadro 04 apresenta uma cronologia dos principais avanços em torno da questão da juventude, 

entre os anos de 2003 e 2013. 
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   Quadro 04 – Cronologia dos marcos e fatos históricos sobre a Juventude, no Brasil 

ANO MARCO HISTÓRICO 

2003 Criação da Comissão Especial de políticas públicas para a Juventude 

Realização da Semana Nacional da Juventude, pela Câmara de deputados; 

 

2004 

Instalação do Grupo de Trabalho Interministerial da Juventude que, em relatório final, 

recomendou a criação de uma secretaria específica para a juventude. 

Realização da Conferência Nacional da Juventude, organizada pela Câmara de deputados 

 

2005 

Criação da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e o Conselho Nacional da Juventude 

(CONJUVE) com o objetivo de articular, formular e avaliar as ações voltadas para os jovens. 

Criação do Programa Nacional de Inclusão de jovens (PROJOVEM), programa de caráter 

emergencial, voltado para jovens de 18 a 24 anos que não concluíram o ensino fundamental. 

2007 Atualização da Política Nacional da Juventude. A partir de então, o Projovem incluiu jovens de 

15 a 29 anos e passa a ser Projovem Integrado constituído de quatro modalidades: 

ProjovemUrbano, Projovem Adolescente, Projovem Trabalhador e Projovem Saberes da Terra. 

2008 Realização da 1ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, organizada pelo 

governo federal, com o objetivo de criar um espaço entre o governo e a sociedade civil para a 

consolidação de uma política nacional. 

1º Pacto pela Juventude;  

2009 Definição do Plano Nacional de Juventude como um conjunto de políticas públicas e medidas que 

beneficiam os/as jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos; 

 

2010 

Ano Internacional da Juventude 

2º Pacto pela Juventude 

Aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Juventude na Câmara dos deputados 

e no Senado (PEC 138/2003). 

2011 Realização da 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude 

O Projovem passa a ser executado pelo Ministério da Educação (MEC) e o Projovem Integrado é 

descontinuado. 

 

2013 

Sancionado o Estatuto da Juventude, fruto de quase dez anos de lutas e discussões do movimento 

juvenil (Lei 12.852/2013); 

Criação do Participatório – Observatório Participativo da Juventude, ambiente virtual e interativo 

que se propõe a divulgar conteúdos relacionados às políticas juvenis. 

   Fonte: Guia de Políticas Públicas de Juventude (BRASIL, 2010) 

 

 Percebe-se que, antes mesmo da aprovação do Estatuto da Juventude, as políticas 

públicas já manifestavam a preocupação em identificar e atender os anseios e necessidades do 

público jovem, visto que com a inserção do termo jovem, na Constituição Federal de 1988, e a 

definição da faixa etária dos 15 aos 29 anos, essa categoria passou a ser considerada como 

sujeito de direitos. A Lei nº 12.852/2013 – Estatuto da Juventude, em seu texto, nos Artigos 7º 

e 9º, assegura aos jovens, entre outros, os seguintes direitos: 

 
Art. 7º. O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação 

básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade 

adequada. [...]; Art. 8º. O jovem tem direito à educação superior, em instituições 

públicas ou privadas, com variados graus de abrangência do saber ou especialização 

do conhecimento, observadas as regras de acesso de cada instituição. [...]; Art. 9º. O 

jovem tem direito à educação profissional e tecnológica, articulada com os diferentes 

níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, observada a 

legislação vigente. (BRASIL, 2013) 

 

Ainda, nesse panorama histórico no campo da diversidade, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (DCNEB), aprovadas em junho de 2012, e homologadas 
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pelo Ministro da Educação, em novembro do mesmo ano, estabelecem que:  

 
A educação destina-se a múltiplos sujeitos e tem como objetivo a troca de saberes8, a 

socialização e o confronto do conhecimento, segundo diferentes abordagens, 

exercidas por pessoas de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e 

emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens, contextos 

socioculturais, e da cidade, do campo e de aldeias. Por isso, é preciso fazer da escola 

a instituição acolhedora, inclusiva, pois essa é uma opção “transgressora”, porque 

rompe com a ilusão da homogeneidade e provoca, quase sempre, uma espécie de crise 

de identidade institucional (BRASIL, 2013, p. 25).  

 

Consideramos que no texto das DCNEB, a diversidade é abordada na perspectiva de 

contemplar os grupos considerados excluídos da sociedade e se fundamenta na ideia de que as 

diferenças necessitam ser consideradas e respeitadas, quando consideram os direitos de 

crianças, jovens, idosos, negros, quilombolas, indígenas, homossexuais, populações do campo, 

pessoas com deficiência, entre outros. Já o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, Lei 

n° 13.005/2014, apresenta um grupo de metas que dizem respeito, especificamente, à redução 

das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade de 

direitos. 

Destaca-se que, em dezembro de 2017, foi aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), seguida de homologação pelo MEC, a nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)9 para a educação infantil e ensino fundamental. Em 22 de dezembro do 

mesmo ano, foi publicada a Resolução CNE nº 02/2017, que institui e orienta a implantação da 

referida base, por estados e municípios, sendo que a base do Ensino Médio (EM) está sendo 

objeto de discussão e deliberação posteriores.  

O texto da BNCC menciona no corpo do documento algumas competências gerais como 

conteúdos a serem articulados/aprendidos na escola, fazendo aderência a um projeto de 

educação por meio da formação de competências. O projeto de uma base unificadora adota o 

discurso universalista como se todos/as os/as estudantes e escolas fossem iguais em diferentes 

lugares do país, deixando explícita a ideia de um padrão de aprendizagem uniforme, conduzindo 

a práticas pedagógicas que priorizam a homogeneização, na tentativa de formular um currículo 

comum que, segundo Lopes (2018, p. 23), “frequentemente fica reduzido a um conhecimento 

comum”. A autora ainda tenciona a ideia de uma base comum, ao abordar que não é possível 

que o currículo seja igual em todo o país, pois este será interpretado de diferentes maneiras nas 

                                                 
8 O conceito de saber é adotado aqui como o conjunto de experiências culturais, senso comum, comportamentos, 

valores, atitudes, em outras palavras, todo o conhecimento adquirido pelo estudante nas suas relações com a família 

e com a sociedade em movimento (BRASIL, 2016, p. 25).  
9 Documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. 
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diversas escolas, por mais detalhada e explícita que seja, visto que “[...] sujeitos diferentes não 

produzem nem mobilizam os mesmos saberes, não se inserem nas mesmas expectativas de vida, 

não constroem os mesmos projetos de futuro” (LOPES, 2018, p.25).  

A partir do delineamento histórico para a temática da diversidade, constata-se sua 

emergência no contexto educacional brasileiro, não sendo possível, nesta perspectiva, negar a 

inserção das minorias sociais e culturais no processo de educação escolar, visto que se constitui 

uma necessidade para a educação numa perspectiva multi/intercultural. Na literatura nacional, 

o termo diversidade cultural tem sido utilizado por diversos autores/as como 

multi/interculturalidade, por constituir um movimento de reconhecimento e representação dos 

diferentes grupos e de afirmação das identidades culturais plurais, visto que implica uma 

abordagem curricular de resistência a toda e qualquer forma de preconceito e discriminação.  

A partir dos referenciais dos/as diferentes autores/as, a exemplo de Candau (2005, 2008, 

2011, 2012, 2016); Candau e Moreira, (2003); Canen (2001, 2007); Canen e Moreira (1999), 

Moreira e Candau (2008) e Fleuri (2003, 2003a), utilizo os termos multiculturalidade e 

interculturalidade para discutir as questões das diferenças culturais, a partir de uma educação 

para o reconhecimento do ‘outro’ e para a negociação cultural.  Canen (2007) apresenta que 

 

[...] alguns apontam que o interculturalismo seria um termo mais apropriado, na 

medida em que o prefixo ‘inter’ daria uma visão de culturas em relação, ao passo que 

o termo multiculturalismo estaria significando o mero fato de uma sociedade ser 

composta de múltiplas culturas, sem necessariamente trazer o dinamismo dos 

choques, relações e conflitos advindos de suas interações (CANEN, 2007, p. 92). 

 

Desse modo, a interculturalidade crítica propõe o diálogo entre os diferentes grupos 

socioculturais para que, segundo Candau (2012), assumam as diferenças e sejam capazes de 

construir relações novas e igualitárias, favorecendo a construção de identidades abertas e 

dinâmicas, através do processo de hibridização cultural. Para Sacristán (1995), na discussão 

sobre a integração de minorias sociais, étnicas e culturais ao processo de escolarização, não se 

trata de entender a lógica multicultural, simplesmente, como uma sociedade constituída por 

múltiplas culturas que se toleram e se respeitam, mas de compreender que são permeadas por 

tensões, conflitos e embates de poder para assumir uma proposta de educação que proporcione 

espaços de diálogo e de comunicação entre os diferentes grupos. 

A abordagem feita por Canen (2007) aborda o multiculturalismo crítico como campo 

teórico, que traz o compromisso com uma educação valorizadora da diversidade cultural e 

questionadora das diferenças, considerando o hibridismo e o movimento que resulta na 

construção de novas identidades. Para a autora, as perspectivas mais críticas chamadas de 

multi/interculturalidade crítica têm sido tensionadas por posturas pós-modernas e pós-coloniais 
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que, 

 

buscam‘descolonizar’ os discursos, identificando expressões preconceituosas 

(metáforas e imagens discriminatórias), bem como marcas e construções da 

linguagem que estejam impregnadas por uma perspectiva ocidental, colonial, branca, 

masculina, heterossexual (CANEN, 2007, p. 94). 
 

Neste sentido, a identidade, a hibridização ou hibridismo são conceitos centrais nessa 

proposta que, segundo Canen (2007), irá focalizar não só a diversidade cultural e identitária, 

mas também os processos discursivos pelos quais as identidades são formadas numa realidade 

que é múltipla e plural, analisando criticamente os discursos que “fabricam” essas identidades, 

em construção, e suas diferenças. Outro autor que contribui com esse campo de debate é Fleuri 

(2003, 2003a) que, em seus estudos, aborda que a interculturalidade vem se “configurando 

como um objeto de estudo interdisciplinar e transversal” (FLEURI, 2003a, p. 23). Esta 

perspectiva epistemológica aponta a compreensão do hibridismo e da ambivalência como 

processos pelos quais a educação se constrói nas tensões entre diferentes sujeitos que criam 

contextos interativos e se conectam, dinamicamente, fazendo “misturas” de diferentes tradições 

culturais, enfim, gerando a hibridização cultural. 

Na teoria cultural contemporânea, o hibridismo entendido como “a mistura, a 

conjunção, o intercurso entre diferentes nacionalidades, entre diferentes etnias, entre diferentes 

raças” (SILVA, 2014, p. 87) contraria os processos que concebem as identidades como 

,fundamentalmente, separadas, divididas, segregadas. Para o autor, os processos de hibridização 

nascem de relações conflituosas entre diferentes grupos nacionais, raciais ou étnicos e estão 

relacionados a histórias de ocupação, colonização e destruição.  O hibridismo cultural definido 

como a junção de diferentes matrizes culturais é discutido por teóricos como Bhabha (2013), 

Souza Santos (2001), Hall (2003, 2015) e Canclini (2009, 2010, 2011), entre outros.  

Concluo, nesse estudo, que, apesar da diversidade de termos e interpretações adotadas 

por diferentes autores, hibridismo abordado por Hall (2003, 2015) e Bhabha (2013) e culturas 

híbridas utilizado por Canclini (2011), vivencia-se um forte processo de hibridização cultural. 

Considerando que as identidades culturais se deslocam em relações (in)tensas e plurais, Souza 

Santos (2001, p. 21) propõe discutir as “diferenças dentro das diferenças”, compreendendo que 

todas as culturas são diferenciadas internamente e, portanto, é tão importante reconhecer a 

diversidade dentro de cada uma. Para ele, “as culturas estão realmente em ebulição, em 

turbulência e em constante mudança de escala, nas suas relações umas com as outras” (SOUZA 

SANTOS, 2001, p. 24). Desse modo, o autor defende 

 
[...] que essas interações e essas trocas são iguais. Para mim, a pergunta fundamental 
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não é saber se há hibridização: é saber quem hibridiza quem, até que ponto, em que 

áreas, com que resultados e com que objetivos. [...]. O que nós temos que ver é, [...], 

o que acaba por dominar. E o que acaba por dominar, muitas vezes, como o velho 

Marx dizia, são as ideias dominantes, que coincidência ou não, são as ideias da classe 

dominante naquele momento. Portanto, esta é a atenção que nós devemos ter, cada 

vez mais (SOUZA SANTOS, 2001, p. 24-25). 

 

Desse modo, reafirmo a ideia de Souza Santos (2001) de que a pedagogia decolonial 

aprofunda os debates em torno da interculturalidade crítica, na tentativa de (des)construção do 

currículo colonizador e homogeneizador para uma proposta que leve em conta a 

heterogeneidade e pertencimentos identitários na sociedade pluralista, fundamentando-se na 

articulação entre as políticas de igualdade e diferença, para a qual o autor menciona: “temos o 

direito a ser iguais, sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes 

sempre que a igualdade nos descaracteriza” (SOUZA SANTOS, 2006, p.462 apud CANDAU, 

2016, p. 92) . 
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2 PUXANDO LINHAS, FIOS E PONTOS: AS TRILHAS METODOLÓGICAS 

 

Pesquisar-poetizando é uma alegria, uma maravilha, mas também é uma dificuldade. É uma maravilha  

porque nos proporciona liberdade para inspirar, juntar, colar, “roubar”, articular, experimentar,  

somar, dividir, multiplicar. É uma dificuldade porque criar não é fácil, [...] 

 

(PARAISO, 2014, p. 42). 

 

Delinear o itinerário metodológico de uma pesquisa é algo complexo, pois pisamos em 

um “território” que nos faz caminhar pela vastidão de propostas que estão nas trilhas do 

conhecimento. Este caminho é marcado por tensões e dúvidas que emergem no processo de 

construção da pesquisa, que necessita ser orientado a partir das escolhas teóricas e das 

experiências do pesquisador, sendo que a opção por determinadas concepções metodológicas 

implica atitudes, posições e procedimentos consistentes de acordo com as convicções 

escolhidas.  

Fazer pesquisa envolve fazer escolha de um caminho. De acordo com Meyer e Paraíso 

(2014), pesquisar consiste em traçar “caminhos a percorrer”. Neste sentido, as autoras afirmam 

que a metodologia da pesquisa refere-se a um “como fazer, como fazemos ou como faço minha 

pesquisa”. As autoras descrevem o termo fazendo alusão a “trilhas”, “percursos”, “trajetos a 

realizar”, “formas” que são guiadas por uma perspectiva ou uma teoria (MEYER & PARAÍSO, 

2014, p. 17).  

O ponto favorável da prática investigativa está na interconexão de seus elementos 

epistemológicos, a saber – opções teóricas feitas, conceitos estudados, dispositivos escolhidos 

para a coleta das informações, tratamento metodológico dado ao material empírico na análise, 

entre outros. É importante pensar os conceitos, de que lançamos mão, imersos numa rede de 

significação, sendo que tais conceitos precisam estar inseridos numa trama de significados, num 

conjunto de relações que lhes dá sentido para chegar aos resultados que se espera na pesquisa. 

Desse modo, a metodologia vai ser construída no processo de investigação, pois “vai 

depender dos questionamentos que fazemos, das interrogações que nos movem e dos problemas 

que formulamos” (PARAÍSO, 2014, p. 26). Nesse campo, a metodologia será construída a partir 

das necessidades colocadas pelo objeto de pesquisa e dos problemas levantados, inicialmente, 

e dos que surgirem ao longo da investigação e ,assim, apresento ,neste capítulo, as decisões 

tomadas antes de percorrer o caminho e durante a caminhada, pois a cada dificuldade que 

surgiu, precisei modificar as estratégias e realizar mudanças, no intuito de adequar as técnicas 

de produção e coleta de informações para interpretação do fenômeno pesquisado, visto que, ao 

formular as questões, o/a pesquisador/a necessita “construir percursos, estratégias e 
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procedimentos que permitam respondê-las”. (MEYER & PARAÍSO, 2014, p. 22).  

As transformações no mundo contemporâneo mobilizou a busca por novos métodos de 

investigação e modos novos de conceber a própria ciência, gerando um movimento de rupturas 

e mudanças paradigmáticas no campo das ciências humanas. Desse modo, as concepções que 

deram sustentação à modernidade estariam entrando em crise nas formas de entender, explicar 

e conceber o mundo e assim, chegamos à era da fragmentação. Nesta perspectiva, autores como 

Chizzotti (2006), Ghedin e Franco (2011), Fazenda (2002) e André (1983) sinalizam que, diante 

da complexidade do estudo dos fenômenos humanos e sociais, novas formas de pesquisa e 

atitudes metodológicas vão sendo exigidas e incorporadas ao fazer científico, tanto na 

concepção epistemológica como no método utilizado.  

Nesse panorama, segundo Costa (2005, p. 212), “[...] as ciências humanas são parte de 

um corpo de conhecimentos que foi inteiramente abalado e onde nada mais continua no mesmo 

lugar”, pois as mudanças decorrentes da globalização e das novas tecnologias indicam 

transformações no modo como atuamos e compreendemos o mundo. Assim, para atender o 

objetivo desta pesquisa, que é compreender a identidade cultural e as expressões da diversidade 

dos/as jovens estudantes do campo que estudam em um colégio urbano, tive que buscar os 

pressupostos teóricos do campo pós-estruturalista, nas ideias pós-modernas e estudos pós-

coloniais e ,ainda, dos estudos culturais, na tentativa de “desconstruir” alguns conceitos e 

verdades, trazendo à tona os princípios da tradição moderna, que tinha como marca central o 

uso de métodos neutros e universais e em uma verdade última a ser encontrada.  

Este estudo, de natureza qualitativa, insere-se nas teorizações pós-críticas em educação 

que colocam em crise conceitos como razão, bem como rejeitam os pressupostos universais da 

racionalidade e da autonomia que sustentam a concepção e a existência de um sujeito humanista 

e universal, a ideia de progresso e o pensamento fundado em binarismos. Para Creswell (2014, 

p. 48), a pesquisa qualitativa é vista “como um tecido intrincado composto de minúsculos fios, 

muitas cores, diferentes texturas e várias misturas de material”. Para o autor, como o tear em 

que o tecido é produzido, a pesquisa qualitativa utiliza-se da diversificação das práticas de 

pesquisa e considera a multiplicidade de perspectivas, se interessando pelos “significados que 

os participantes atribuem à questão e não ao que os pesquisadores trazem para a pesquisa ou os 

teóricos trazem da literatura” (CRESWELL, 2014, p. 51).  

Em estudos feitos por Trivinos (1987), Bogdan e Biklen (1994), Minayo (2008), Poupart 

(2008), Chizzotti (2010) e Creswell (2014), a pesquisa qualitativa orienta a ação do 

pesquisador/a e propõe compreender e interpretar a realidade, possibilitando expressar os 

aspectos que compõem as experiências e singularidades dos sujeitos, ideias, opiniões, assim 
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como uma série de representações, incluindo notas de campo, conversas, entrevistas, 

fotografias, etc. Na visão dos autores explicitados, a pesquisa qualitativa introduz uma nova 

visão, que contextualiza os fenômenos sociais. Reafirmando este princípio, Poupart (2008, p. 

113) aborda que “o pesquisador é o próprio instrumento da coleta e análise de dados”, 

permitindo que ele modifique os procedimentos da pesquisa e, se necessário, reveja questões 

que a orientam, considerando a diversidade dos/as participantes e o contexto no qual estão 

inseridos. 

 A partir da obra Caminhos Investigativos I (2007), Corazza, citado por Bujes (2007, p. 

19), aborda que é preciso “por os conceitos a funcionar, estabelecendo ligações possíveis entre 

eles, encaixando aqueles que têm serventia para o problema, desfazendo-os daqueles que são 

inúteis” para indicar as possibilidades e caminhos que podem orientar a direção da investigação. 

Com base nos pressupostos explicitados até aqui, procurei dar visibilidade aos/às jovens 

estudantes como possuidores/as de culturas próprias, como um conjunto híbrido de expressões 

e práticas socioculturais inseridas em contextos marcados pela diversidade, focalizando pelo 

viés e caminhos pós-críticos, visto que a definição do traçado metodológico aconteceu nos 

momentos de criação, de (re)invenção, junto aos/às participantes da pesquisa.  

E, assim, fui escolhendo o que cabia na pesquisa, linhas, cores, fios, pontos, ... trazendo 

os nós e os laços, tecendo as possibilidades para tecer, entretecer, trançar, contornar, enredar, 

colorir, alinhavar a trama para uma metodologia que não estava preestabelecida. Como apontam 

Meyer e Paraíso (2014), essa é “uma das marcas mais importantes das pesquisas pós-críticas, 

qual seja, a de que o desenho metodológico de uma pesquisa não está (e nem poderia estar) 

fechado e decidido a priori e que não pode ser ‘replicado’ do mesmo modo” (MEYER; 

PARAÍSO, 2014, p. 20). Desse modo, como pesquisadora, dispus-me ao confronto com o 

inesperado que, não raramente, pode desconstruir as questões, previamente, formuladas e 

organizadas aqui. 

 

2.1 TRANÇANDO OS NÓS E OS LAÇOS DAS PESQUISAS PÓS-CRÍTICAS EM 

EDUCAÇÃO 

 

As pesquisas pós-críticas utilizam “uma série de ferramentas [sic] conceituais, de 

operações analíticas e de processos investigativos que as destacam tanto das teorias tradicionais 

como das teorias críticas que as precederam” (PARAÍSO, 2004, p. 284). No campo educacional 

brasileiro, as chamadas “teorias pós-críticas” realizam substituições, rupturas e mudanças na 

educação, nas práticas pedagógicas e nos currículos, atentando-se para estudos e pesquisas que 
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abordam as questões de gênero, sexualidade, etnia, identidade, diferença, cultura, 

regionalidade, multiculturalidade, relações de poder, entre outros. Na contemporaneidade, 

outros referenciais são utilizados para interpretar e compreender a realidade e produzir 

conhecimentos. 

Segundo Lopes (2013), as teorias pós-críticas são um conjunto de teorias que 

problematizam um cenário usualmente chamado pós-moderno, também denominado 

modernidade líquida, fluída, instável, tardia, que apresenta  

 
[...] um tempo de fim das utopias e das certezas, de desmoronamento da ideia de 

verdade centrada na prova empírica, na objetividade [...]. Um tempo de explosão das 

demandas particulares e das lutas da diferença, de aceleração das trocas culturais e 

dos fluxos globais, de compressão espaço-temporal (LOPES, 2013, p.08). 

 

 Esse conjunto de teorias inclui os estudos pós-estruturalistas, pós-colonialistas, pós-

modernistas, bem como dos estudos culturais, entre outros, sobre teorizações e pesquisas pós-

críticas no campo educacional. Tais teorias se cruzam, mesclam-se e, por vezes, também, 

confrontam-se, pois, apesar de serem conectadas, referem-se a estudos distintos, com questões 

e problemáticas próprias. 

Por muito tempo, as teorias sociais e culturais consideraram o sujeito como o centro das 

teorias pedagógicas, um sujeito humanista, centrado e universal, que atendia um padrão 

dominante e sustentava um currículo sexista, generificado, urbano, etnocêntrico e com uma 

sexualidade padrão. Essa concepção de sujeito, resultante dos pressupostos universais de uma 

racionalidade binária e da crença na razão e no progresso da ciência, torna-se objeto da crítica 

pós-estruturalista que tem a desconstrução como a principal atividade teórica. Em contraste a 

essa visão, os teóricos pós-estruturalistas 

 
[...] descrevem o sujeito em toda sua complexidade histórica e cultural - um sujeito 

"descentrado" e dependente do sistema linguístico, um sujeito discursivamente 

constituído e posicionado na interseção entre as forças libidinais e as práticas 

socioculturais. O sujeito é visto, em termos concretos, como corporificado e 

generificado, ser temporal, que chega, fisiologicamente falando, à vida e enfrenta a 

morte e a extinção como corpo, mas que é, entretanto, infinitamente maleável e 

flexível, estando submetido às práticas e às estratégias de normalização e 

individualização que caracterizam as instituições modernas [...] (PETERS, 2008, p. 

33, grifos do autor). 

 

Na perspectiva pós-estruturalista, a ênfase é dada a um sujeito multifacetado, 

descentrado, sem identidade fixa, produzido em relações desiguais, regulado e instituído através 

de práticas discursivas, passando a ser visto com identidades múltiplas e plurais. O 

questionamento do sujeito cartesiano e sua estrutura como tal não o elimina como sujeito, mas 

destaca o seu descentramento, conforme apresenta Hall (2015).  
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Segundo Paraíso (2014, p. 28), “educamos e pesquisamos em um tempo diferente”. 

Tempo de descontinuidade, de rupturas, com abertura para mais diálogos entre os diferentes 

campos do saber, tempos que chamamos de “pós-moderno”. Nesse contexto, está em crise a 

crítica aos pressupostos da neutralidade da ciência moderna, ao poder de verdade e 

superioridade que se atribui ao conhecimento científico, mudaram os pressupostos científicos, 

políticos e éticos que sustentaram as lutas de diferentes grupos, assim como ampliamos as 

categorias de análise e, até mesmo, o modo de produzir conhecimento é questionado nos tempos 

atuais.  

O panorama das teorias pós-críticas traçado, nesta pesquisa, ultrapassa as visões 

racionais do sujeito concebidas na modernidade. Trata-se, assim, de um sujeito que se constitui 

no interior da história e que está, inexoravelmente, conectado a ela (COSTA, 2000, p. 03). A 

partir da perspectiva pós-crítica, a autora afirma que  

 

Ao darmos adeus aos sonhos de onipotência do sujeito racional, unificado, da tradição 

humanista ocidental, não estamos anunciando o sujeito absolutamente subjetivado e 

cativo de múltiplas determinações históricas, cujo futuro seria totalmente previsível e 

inevitável, como uma condenação. Quando abdicamos da ficção quixotesca do 

poderoso sujeito da consciência e da racionalidade, estamos nos afastando de uma 

invenção historicamente situada, denominada sujeito transcendental, para admitir a 

possibilidade de um sujeito mais humano (não um semi-deus, nem um super-homem), 

com muitas faces, muitas fronteiras, muitos limites, descentrado, em permanente 

reconstrução em uma incessante hermenêutica de si mesmo. O sujeito urdido nas 

tramas da linguagem e da cultura é o sujeito dos tempos pós-modernos; tempos nem 

piores, nem melhores do que outros, tempos apenas diferentes, outros tempos 

(COSTA, 2000, p. 13-14). 

 

Segundo Meyer (2014), as investigações que compartilham dessa perspectiva teórica 

estão menos preocupadas em buscar respostas para o que as coisas, de fato, são e se preocupam 

mais em descrever e problematizar processos por meio dos quais significados e saberes 

específicos são produzidos. Conforme a autora, nesta abordagem, “o desenho metodológico da 

pesquisa não pode ser fechado a priori [...] e, ainda, que existem modos de apresentação e de 

escrita do texto mais ou menos congruentes com essa teorização”. (MEYER, 2014, p. 57).  

Não podemos mais pesquisar do mesmo modo que em outros tempos, visto que as 

inovações tecnológicas ocupam tempo e espaço na vida das pessoas, inclusive no cotidiano da 

juventude que tem mais acesso às mídias digitais e redes virtuais de comunicação. Desse modo, 

essas transformações acabaram por modificar a racionalidade científica. Paraiso (2014) 

menciona que, 

 
[...] este nosso tempo vive mudanças significativas na educação porque mudaram as 

condições sociais, as relações culturais, as racionalidades. Mudaram os espaços, a 

política, os movimentos sociais e as desigualdades. Mudaram também as distâncias, 

as geografias, as identidades e as diferenças. Mudaram as pedagogias e os modos de 
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ensinar e aprender. Mudaram as estratégias de “colonizar”, de educar e de governar. 

Mudaram os pensamentos, os raciocínios, os modos de “descolonizar”, os mapas 

culturais. Nesses novos “mapas políticos e culturais” (Silva, 2003), mudaram as 

formas como vemos, ouvimos, sentimos, fazemos e dizemos o mundo. Mudaram 

nossas perguntas e as coisas do mundo. Mudaram os “outros” e mudamos nós 

(PARAÍSO, 2014, p. 28).  

 

Poderíamos dizer que nosso trabalho investigativo aborda a cultura como uma prática 

discursiva e que, inspiradas nas teorizações de Michel Foucault, considera o discurso como uma 

prática permeada por relações de poder (PARAISO, 2013); também poderíamos utilizar 

elementos da “cartografia” ou “esquizoanálise”, dos trabalhos de G. Deleuze e F. Guattari, ou 

ainda arriscar procedimentos da desconstrução propostos por J. Derrida (PARAISO, 2014), 

tentando nos aproximar dos modos de fazer pesquisas pós-críticas em educação.   

Contudo, as pesquisas nas teorias pós-críticas não possuem um método a seguir, mas, 

utiliza-se de alguns pressupostos que consideram como ponto de partida para suas construções 

metodológicas, visto que podem ser pautadas pela combinação e multiplicação dos efeitos de 

diferentes correntes, associados às invenções de outros significados ou, conforme descrito por 

Meyer e Paraíso (2014),  

 

[...] Ao construirmos nossas metodologias traçamos, nós mesmos/as, nossa trajetória 

de pesquisa buscando inspiração em diferentes, textos, autores/as, linguagens, 

materiais, artefatos. Estabelecemos nossos objetos, construímos nossas interrogações, 

definimos nossos procedimentos, articulamos teorias e conceitos. Inventamos modos 

de pesquisar a partir a partir do nosso objeto de estudo e do problema de pesquisa que 

formulamos. [...] aceitamos experimentar, fazer bricolagens e transformar o recebido 

(PARAÍSO, 2014, p. 34-35). 

 

De fato, a crise da modernidade, no campo da demanda científica, abriu espaços para 

aceitação de novos referenciais para a explicação do mundo e para a compreensão do 

emaranhado de conhecimentos e significados produzidos na história da humanidade. Nos 

pressupostos teóricos das diferentes correntes das teorias pós-críticas, acentuam-se que a 

bricolagem científica ou epistemológica pode ser vista como a maneira pós-moderna de fazer 

pesquisa. Para Kincheloe (2007, p. 09), “nenhuma perspectiva capta melhor as possibilidades 

para o futuro da pesquisa educacional”, pois para a mesma autora, a bricolagem na ciência 

refere-se “à capacidade de empregar abordagens de pesquisa e construtos teóricos múltiplos, é 

o caminho em direção a uma nova forma de rigor em pesquisa” (KINCHELOE, 2007, p. 10).  

A compreensão do uso do termo francês bricolage carrega o sentido de um trabalho 

manual feito de improviso, de “faça você mesmo”, e que aproveita materiais diferentes. Para 

alguns autores, como Macedo (2009), Neira e Lippi (2012) e Rodrigues (2016), o termo 

bricolagem é oriundo do francês e ganhou sentido a partir dos estudos do antropólogo 
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estruturalista Claude Lévi-Straus, o formulador da ideia de uma pesquisa como bricolagem, 

cuja técnica possibilita ao pesquisador realizar a investigação sem ter planejado a forma que 

terá a estrutura final. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 18), o pesquisador pode ser visto como um 

bricoleur, “um confeccionador de colchas que [...] utiliza as ferramentas [sic] estéticas e 

materiais do seu ofício, empregando efetivamente quaisquer estratégias, métodos ou materiais 

empíricos que estejam ao seu alcance”. Para os autores, o pesquisador pode ser considerado 

ainda como uma pessoa que reúne imagens, transformando-as em montagens, como na 

produção de filmes. Enquanto Denzin e Lincoln (2006, p. 19) afirmam que o pesquisador 

qualitativo emprega a montagem, costura, edita e reúne pedaços da realidade - um processo que 

gera e traz uma unidade para uma experiência interpretativa, Kincheloe (2007, p. 17) menciona 

que “os bricoleurs ingressam no ato de pesquisa como negociadores metodológicos”.  

Na perspectiva adotada por Denzin e Lincoln (2006), há cinco modalidades de 

bricoleur: o metodológico, o teórico, o interpretativo, o político e o narrativo. É importante 

destacar que as características atribuídas aos pesquisadores bricoleurs não são fixas e imutáveis, 

pois durante o processo investigativo elas se combinam, misturam-se, confundem-se e, por 

vezes, complementam-se, criando ligações entre si, gerando articulações e hibridizações 

conceituais. Dentre os tipos de bricoleurs e sua caracterização, o interpretativo é o que 

representa melhor essa investigação, por ser coerente com os princípios teórico-metodológicos 

das teorias pós-criticas, em especial a pós-estruturalista. 

O bricoleur interpretativo entende que a pesquisa é um processo interativo, o qual 

acontece nas relações estabelecidas com as histórias de vida dos sujeitos envolvidos nos 

processos investigativos, compreendendo que a pesquisa é influenciada por questões como 

gênero, classe social, etnicidade, etc. dele e dos demais sujeitos que integram o cenário 

investigado. No processo de pesquisa, o bricoleur interpretativo produz uma bricolagem 

complexa, uma colcha, uma colagem ou uma montagem interpretativa, ou seja, um conjunto de 

imagens e representações que reúne peças montadas que se encaixam e se interligam. O 

resultado “[...] é uma construção que sofre mudanças e assume novas formas à medida que se 

acrescentam diferentes instrumentos, métodos e técnicas de representação e interpretação” 

(DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 18).  

A proposta de Kincheloe (2007) é romper com o reducionismo e “a aceitação passiva 

de métodos de pesquisa impostos de fora”, para “usar os métodos que melhor possibilitam 

responder a nossas perguntas sobre um determinado fenômeno” (KINCHELOE, 2007, p. 17-

18). Segundo o que é proposto pela autora, assumir uma postura de pesquisador bricoleur 
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significa construir ativamente os métodos de pesquisa a partir do uso dos recursos que tenho 

em mãos, ao invés de receber passivamente as metodologias ditas “corretas”, que tendem a 

analisar o objeto a partir de uma visão única. A ativa construção do método de investigação, 

segundo Kincheloe (2007), não significa apenas acumular diferentes ferramentas, mas demanda 

que o pesquisador bricoleur conheça as abordagens de pesquisa que estão à disposição e como 

elas podem ser utilizadas em relação com outros métodos.  

Desse modo, a bricolagem metodológica permite a articulação de saberes, significa 

selecionar métodos, estratégias e referenciais teóricos, instiga os pesquisadores a arriscarem  no 

movimento entre uma área e outra, eliminando as barreiras entre as diferentes disciplinas, 

desconstruindo as oposições binárias da ciência moderna, no intuito de produzir conhecimentos 

de maneira mais flexível, aberta, crítica e criativa, mantendo o rigor científico necessário. 

Rodrigues (2016) enfatiza que o pesquisador científico pode desenvolver metodologias 

requeridas pelo seu trabalho, compreendendo a si mesmo como um eterno aprendiz, bebendo 

de variadas fontes teórico-metodológicas para privilegiar, de modo mais completo, o seu objeto 

de pesquisa.  

 Reafirmando esta perspectiva, Paraiso (2014, p. 35) afirma que na bricolagem de 

metodologias não existe uma única teoria e não temos um método a adotar, pois usamos tudo 

aquilo que nos serve, que serve aos estudos, que serve para nos informarmos sobre o objeto de 

pesquisa e para encontrar um caminho e as condições para que algo novo seja produzido. 

Citando as autoras, 

 
Precisamos encontrar, coletar e juntar as informações disponíveis sobre nosso objeto. 

Usamos nessa tarefa elementos da etnografia, da netnografia, da etnografia pós-

moderna. Usamos grupos focais, entrevistas, narrativas, documentos. Juntamos 

materiais impressos, textos, livros, projetos. Coletamos cartazes, desenhos, figuras, 

fotografias. Usamos o MSN, o Orkut, [Facebook, Whatsapp], qualquer site de 

relacionamento, a internet. Olhamos, observamos, escutamos. Entrevistamos, 

registramos, anotamos, gravamos, filmamos. Perguntamos, interrogamos, 

questionamos, fotografamos. Olhamos professores/as, alunos/as, crianças, jovens, 

adultos, meninas, meninos, brancos/as, negros/as, [...]. Observamos a rua [...], pátios 

de recreio, salas de aulas, aulas, conversas, brincadeiras, [...], encontros, gestos e 

mímicas. Escutamos conversas, bate-papos, discussões, músicas. [...]. Em síntese, são 

usados tudo que acreditamos nos servir em nossas pesquisas, fazendo bricolagem 

(PARAÌSO, 2014, p. 35-36). 

 

Desse modo, considerando as perspectivas das teorias pós-críticas, optei pela 

“bricolagem metodológica”, na qual, segundo Meyer e Paraíso (2014), trata-se de fazer 

articulação de saberes, recortes e colagens de métodos e procedimentos variados, que compõem 

uma operação feita com partes segmentadas, com a junção de coisas diferentes e, por isso, 

formando uma composição de heterogêneos (PARAÍSO, 2014). Em nossa pesquisa, o que 
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vamos fazer mesmo é articular, ler, montar, desmontar e remontar o já dito, juntar, costurar, 

amarrar, descrever, inventar. Juntamos e afastamos conceitos e pressupostos teóricos, buscando 

convergências entre os respectivos autores.  

Os recortes para a pesquisa foram feitos “de modo ressignificado pelo efeito da 

colagem”, com a articulação das ideias e teorias, reinvenção de significados, produção de 

hibridismos conceituais, colagens de procedimentos que se modificam e se interligam ao se 

juntarem com os conceitos que operamos, tornando a metodologia uma mistura heterogênea de 

pontos, linhas, cores e fios. Quanto mais fazemos pesquisas com procedimentos, estratégias, 

teorias e conceitos híbridos, com junções, com articulações, mais costuras e alinhavos temos 

que fazer, mais riscos temos que assumir e, assim, afastamos da linearidade e do gradualismo, 

buscando fazer as bricolagens entre e nas correntes teóricas, também. 

Cabe aqui justificar tais escolhas teóricas que se entrelaçam para contrapor à visão 

liberal e humanista de um sujeito todo poderoso, assim como questionam o cientificismo ao 

tempo em que a ciência não usa apenas a linguagem científica própria, mas ao contrário, busca 

um estilo próprio de escrita pós-crítica.  Neste sentido, segundo Machado (1995) e Beauclair 

(2007), toda vez que buscamos comunicar ou explicar algo fazendo comparações à outra coisa, 

fazemos uso da metáfora; é a capacidade de associar ideias, pois, ao usar as metáforas, as 

palavras e as imagens ganham maior significação e sentido, fazendo com que as mensagens 

sejam melhor compreendidas. 

 

2.2 RECORTES E COLAGENS QUE SE ENTRELAÇAM PARA UMA BRICOLAGEM 

METODOLÓGICA  

 

A opção metodológica dessa pesquisa busca tensionar a hibridização de hábitos e formas 

de ser e se relacionar dos jovens estudantes, a expressão de sua diversidade na escola e a 

constituição de suas identidades culturais. Nessa proposta, será permitido entrelaçar os fios e 

(des)amarrar os “nós” das divergências entre as ideias de autores críticos e de conceituados/as 

autores/as pós-críticos/as, mesmo que eles/as nunca tenham dialogado entre si e, assim, serão 

tecidos os pontos de confluência na utilização de suas teorias, recortando e colando suas falas, 

mesmo que, parcialmente ou indiretamente. Para compor os traçados dessa investigação, 

aproximamos aspectos de alguns campos: a Etnopesquisa ou Etnometodologia, a Hermenêutica 

e a Cartografia.  

Assim, mostraremos como a agulha e a linha servem tanto para alinhavar as “fronteiras” 

entre os campos aqui bricolados, como para fazer o enredamento dos fios e amarrar - ainda que 
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deixando nós frouxos – aqueles aspectos que forem considerados inadequados para a pesquisa. 

Os “nós”, pontos de antagonismos, contradições e coincidências surgem das discordâncias e 

complementações de ideias, fundamentos e pressupostos teórico-filosóficos dos autores que 

trazem contribuições a essa investigação, articulando um conjunto de procedimentos para a 

produção das informações, através da análise interpretativa.  

A etnometodologia, denominada por autores, como Macedo (2000 e 2009), Ferreira 

(2015) e Barbosa (2008), como etnopesquisa, vem possibilitar um novo jeito de perceber a 

educação e a pesquisa em oposição à tradição positivista, cartesiana, contrária às linhas de 

pesquisas, com ênfase no quantificável e mensurável, na tentativa de não se aproximar das 

práticas educativas, de forma compartimentada, isolada da sociedade, dos processos políticos, 

econômicos, históricos, sociais e culturais. Mas o que é a etnopesquisa crítica? Nas palavras de 

Macedo (2000), 

 
[...] Um dos pontos fundamentais que devemos destacar para compreendermos a 

etnopesquisa crítica é que ela nasce da inspiração etnográfica, sua base incontornável, 

[...]. Ela se afirma também por aquilo que não é: um fisicalismo metodológico, um 

quantitativismo nomotético, um objetivismo excludente, um interpretacionismo 

acientífico ou uma pesquisa distanciada dos âmbitos da ética e da política (MACEDO, 

2000, p. 30). 

 

O desenvolvimento de uma etnopesquisa exige do etnopesquisador o delineamento de 

um caminho que o leve a descrever, interpretar e compreender o outro, o fazer do outro e com 

o outro, com “possibilidades conjugadas, hibridas e entretecidas” (MACEDO, 2009, p. 107), 

na medida em que produzem mediações entre culturas diferentes: a cultura do pesquisador e a 

cultura do contexto dos atores sociais” (MACEDO, 2009, p. 94). O autor coloca que a tarefa 

fundante dessas pesquisas é “compreender a compreensão”, entendida como   

 
[...] a compreensão é ação [...], é apreender em conjunto, é criar relações, englobar, 

integrar, unir, combinar, conjugar e com isso, [...] apreender o que entrelaça elementos 

no espaço e no tempo, cultural e historicamente. É um modo de atenção construído no 

entre-dois, nas relações, no entre-nós comunitário (MACEDO, 2009, p. 87). 

 

Segundo Ferreira (2015), a pesquisa, nesta perspectiva, é desenvolvida com os 

participantes do processo a partir de princípios como a dialogicidade, colaboração, 

problematização, reflexão e contextualização, procurando compreender quais as percepções 

que o indivíduo tem sobre sua realidade social, destacando-se o diálogo, os acordos e 

negociações entre pesquisador e sujeitos participantes. Macedo (2009, p. 95) destaca que o 

campo de pesquisa é “um contexto cultural e político com o qual temos que dialogar e negociar 

a nossa presença”.   
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Barbosa (2008) acrescenta que a etnopesquisa busca compreender os sujeitos 

observados e suas práticas como parte de um conjunto inseparável para que possam participar 

de todo o processo investigativo, por meio de suas ações, opiniões, valores, hábitos, crenças, 

práticas, comportamentos e interesses. Contudo, os postulados teóricos contemporâneos sobre 

o mundo e sobre o ser humano exigem novas formas de relação social, ficando esta pesquisa 

referenciada nos aportes das teorias pós-críticas. É importante ressaltar que, quando 

mencionamos o sujeito, neste estudo, falamos não mais do sujeito do pensamento iluminista: 

centrado, emancipado, dotado das capacidades da razão e da consciência em supremacia. Costa 

(2000) aborda que o sujeito unificado e todo poderoso da filosofia moderna é desconstruído e 

passa a ceder lugar ao sujeito descentrado, pós-moderno, despojado de uma identidade fixa, 

imutável ou permanente. 

Na perspectiva apresentada por Barbosa (2008), uma das características mais marcantes 

de se fazer etnopesquisa é a disposição para escutar, descrever, observar, olhar além do 

aparente, é o mergulho do pesquisador, um entrar no universo dos sujeitos e estar aberto para a 

sua diversidade, buscando um novo jeito de pesquisar em um contexto de interação e respeito. 

É fundamental que o pesquisador esteja implicado com um olhar refinado para desvendar o que 

se esconde por trás das inquietudes dos/as participantes, para não se espantar com os 

acontecimentos que ocorrem no ambiente, para apreender o que está à sua volta, por meio da 

observação, da escuta sensível, do entendimento de múltiplas abstrações do cenário estudado e 

da descrição atenta dos detalhes dos contextos, numa dinâmica de complexidade. Enfim, é 

preciso que a relação estabelecida não seja hierarquizada, mas sim colaborativa.  

Os autores Barbosa (2008) e Ferreira (2015) destacam que utilizando, aspectos da 

etnopesquisa como um traçado importante para essa investigação, aprende-se a bricolar. Eles 

entendem a bricolagem como o processo de “ir aqui e acolá” para obter, indiretamente, aquilo 

que não se pode alcançar de forma direta. Tal procedimento não dispensa o rigor metodológico, 

mas trabalha na perspectiva de uma abordagem que cria espaço para o entrecruzamento de 

múltiplas perspectivas, partindo de articulações teóricas e metodológicas para que possamos 

nos autorizar a fazer ciência em uma perspectiva de que o dado não é apenas um dado, e sim, 

uma construção social. Entendo que ser uma pesquisadora bricoleur é compreender que não 

existem caminhos certos ou errados para analisar um fenômeno, quando se compreende a 

pluralidade de pontos de partida que se toma para chegar a uma compreensão.  

Assim, esta investigação assume a perspectiva hermenêutica como abordagem de 

compreensão do objeto de estudo a partir da escuta sensível e apurada das múltiplas vozes 

dos/as participantes da pesquisa, bem como das infinitas fontes de informações que emergem 



62 

 

para uma pesquisadora bricoleur. Segundo Ghedin e Franco (2011), interpretar é um exercício 

de preenchimento dos sentidos ausentes no momento da ação, sendo que a compreensão 

ocorrerá como um movimento de pré-compreensão e compreensão, numa progressão do 

conhecimento que se entretece pelas descrições interpretativas dos significados comunicados 

pelos/as jovens participantes da pesquisa. No contexto investigativo, o ato interpretativo das 

informações obtidas com a realização dos dispositivos torna-se uma dimensão central da 

bricolagem para produzir as interpretações e narrativas compreensivas da expressão da 

diversidade e constituição das identidades culturais dos/as participantes. Os movimentos de ‘vai 

e vem’ da pesquisadora vai ocorrendo conforme ela, utilizando-se da interpretação realizada 

pelos/as participantes da pesquisa, analisa, interpreta, escreve, descreve, narra e “conecta partes 

a partes e partes a todos” (KINCHELOE, 2007, p.116), através de um círculo hermenêutico. 

Utilizo, ainda, alguns princípios da cartografia, não só como um elemento para compor 

a lista de procedimentos metodológicos dessa bricolagem, mas por este se constituir num 

método de pesquisa que consiste no acompanhamento de processos e porque se aproxima da 

pesquisa etnográfica, cujas estratégias metodológicas vão se construindo na relação do 

pesquisador com o próprio objeto da investigação. No movimento desse estudo, a união da 

etnopesquisa realizada no contexto escolar, com alguns princípios da ‘cartografia’, resulta numa 

composição, a qual foi chamada de “Etnocartografia”, por se tratar de um estudo, no qual ambas 

as abordagens têm o foco mais no processo do que em seus resultados ou produto final. 

Assim como a bricolagem, a cartografia não busca estabelecer, desde o início, um 

caminho linear com etapas a serem seguidas, a partir de modelos estruturais prontos, com  metas 

específicas e caminhos traçados, mas propõe um percurso metodológico que vai se construindo 

na medida em que o pesquisador se depara com o objeto em estudo, ao mesmo tempo em que 

rompe com os métodos rígidos que buscavam uma verdade absoluta. Como método de pesquisa, 

a cartografia foi, originalmente, pensada por Giles Deleuze e Félix Guatarri na década de 1960, 

tendo em vista que, na Europa, um grupo de pensadores buscavam novas formas de pensar a 

filosofia e, no entendimento deles, os modelos de pesquisas disponíveis à época não 

conseguiam dar conta do objeto dos seus estudos. 

Como estratégia de pesquisa, ela considera mais o percurso da viagem do que os pontos 

de partida e/ou chegada. A pesquisa cartográfica, por assim dizer, é sempre um mapa que 

possibilita múltiplas entradas e onde é possível transitar livremente, fazendo o mapeamento de 

um território, de uma realidade que vai se processando no traçado das diversas “linhas” e “nós” 

que provocam a reconstrução dos trajetos, mesmo antes deles serem definidos. As linhas, como 

mencionado anteriormente, expressam os diferentes caminhos construídos/escolhidos no 
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decorrer da investigação e os “nós” são os pontos de convergência entre os conceitos e correntes 

teóricas, o encontro das reflexões pós-críticas com os achados da pesquisa que, desse modo, 

vão gerando novas estruturas no exercício de deixar-se guiar pelos acontecimentos e pelos 

processos que vão sendo desencadeados. 

Ao considerar que o foco dessa investigação foi o processo realizado, aquilo que foi 

desenvolvido do que em seus resultados ou produto final, como pesquisadora, precisei 

mergulhar na cultura dos/as participantes e destaco a ideia de que “o pesquisador deve ter a 

disposição de integrar-se no contexto de pesquisa [...], de sair do próprio universo cultural para 

mergulhar na cultura do outro” (GHEDIN & FRANCO, 2011, p. 196). Utilizando-se das linhas 

e fios escolhidos para a tessitura, seus recortes, pontos e misturas de cores, a Figura 01 entretece 

o processo investigativo desta pesquisa, (des)amarrando as linhas e entremeando como uma 

rede de pontos entrelaçados e fios (redes)cobertos.  

 

 

 

Figura 01: Redes(coberta): pontos e traçados para a bricolagem metodológica 

 
              Fonte: Elaboração própria, 2017/2018. 

 

 

Nas pesquisas pós-críticas, o ato interpretativo da bricolagem pode promover o 

desvendar dos significados e sentidos expressos pelos/as participantes, ao mesmo tempo em 

que as interpretações são entretecidas num processo de tecer juntos/as, tecer entremeando, a 

partir das múltiplas relações e interações que estabelecemos com os/as outros/as.  Neira e Lippi 

(2012, p. 612) afirmam que o ato de entretecer fundamenta uma concepção de pesquisa, na qual 

está imbricada uma produção coletiva de conhecimentos. Ao mesmo tempo, Dourado (2013) 

menciona, a partir da metáfora da rede, que os fios encontram-se tecidos juntos, com pontos de 

encontro entre eles: os nós, visto que estamos interconectados numa rede de relações e assim, 
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nos (trans)formamos na relação com os outros (DOURADO, 2013). 

Dessa forma, por meio da interpretação, será traçado o “esboço desse mapa” 

(PARAISO, 2005), através de uma Etnocartografia, sobre as expressões da diversidade dos/as 

estudantes e a constituição de suas identidades culturais. Um mapa que se faz, que se constrói, 

conforme a cartografia, traçando linhas variadas e dispersas, que compõem seus mais diversos 

espaços, marcando caminhos e movimentos, fazendo conexões e composições. Um mapa como 

representação de alguma coisa, seja um espaço, cenário educativo ou fenômeno, mapa como 

estruturas abertas, fragmentadas e complexas, contudo, rico de experiências híbridas e plurais. 

Um mapa sempre “inacabado, aberto, composto de diferentes linhas” (OLIVEIRA, 2014, p. 

289) que, segundo Deleuze e Guattari (1996), citado por Oliveira (2014, p. 289), é “conectável 

em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente”.  

Essa é a “bricolagem metodológica” proposta para esta pesquisa, embora in(acabada), a 

qual ocorreu com as operações de recorte e colagens de diferentes procedimentos e 

metodologias, a fim de desenhar um caminho próprio e fazer uma montagem adequada ao 

objeto investigado. Recortar e colar são atividades que estão no cerne da prática de bricolar, 

porque a bricolagem é uma atividade de (des)montagem e remontagem, composição e 

decomposição, de retirar algo de algum lugar e colocá-lo em outro espaço, num movimento de 

“ir ali e acolá”, ao mesmo tempo em que juntando, cruzando e misturando os pontos de 

confluência com os significados construídos junto às linhas dispersas, articularam os 

procedimentos e escolhas teóricas feitas no processo de “se enredar, se entrelaçar, fazer-se fio, 

tecido, nó, ponto, estação de emissão e recepção de saberes” (BEAUCLAIR, 2007, p. 265) desta 

investigação.  

Muito embora, minha ação como pesquisadora bricoleur se iniciou durante a construção 

do suporte teórico da minha pesquisa, ao utilizar autores com diferentes abordagens, minha 

bricolagem continuou no desenvolvimento de todo o percurso metodológico. A bricolagem que 

foi tecida nesta investigação teve como principais elementos os/as jovens estudantes com suas 

expectativas, necessidades, ações e vivências. A pesquisadora que, com suas concepções e 

intenções iniciais, foi modificando as estratégias e procedimentos no decorrer do processo. Para 

o desenrolar da investigação, delimitei o “território” de onde partiríamos e juntei uma 

diversidade de procedimentos e pressupostos teórico-metodológicos que poderiam ser 

entrelaçados para compreender a expressão da diversidade manifestada no cotidiano escolar, 

para a investigação de como constituem as identidades culturais dos/as jovens estudantes do 

campo. 
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2.3 TRILHANDO PELOS CAMINHOS E CENÁRIOS DA PESQUISA 

 

Como já informado, o caminho percorrido para o nascimento deste estudo emerge de 

minha trajetória formativa e da prática profissional no Colégio Estadual João Durval Carneiro 

(CEJDC), no município de São Gabriel – BA, ao observar a insegurança e dificuldades da 

maioria dos/as profissionais no trabalho com a diversidade presente no espaço escolar. O 

cenário da investigação é o Colégio que atende os “outros sujeitos” que estão ou chegam à 

escola, como apresenta Arroyo (2014), os/as jovens estudantes que residem no campo e 

estudam na escola da cidade.  O município agrega os diferentes universos culturais de 

(con)vivência dos/as participantes da pesquisa que são as diversas comunidades do campo, os 

quais serão caracterizados a seguir. A Imagem 02 apresenta o mapa territorial de São Gabriel. 

 

 

Imagem 02: Mapa de São Gabriel 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/sao-gabriel/panorama) 

 

 O município de São Gabriel está localizado a Oeste do Estado da Bahia, zona 

fisiográfica – Chapada Diamantina Setentrional, área territorial de 1.146 km², densidade 

demográfica 15,36 hab./km, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – 0,592 

e está à distância de 470 km de Salvador e 10 km do Polo do território, Irecê. Atualmente, a 

população do município, pelo Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, apresenta um número de 18.427 habitantes, sendo 

aproximadamente 10.494 residentes na cidade (56,94%) e 7.933 moram no campo (43,06%). 

Considerando os dados apresentados na Tabela abaixo, observamos, ainda, que, a população 

que representa o espaço urbano está igualmente distribuída entre homens e mulheres, mas, em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/sao-gabriel/panorama
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relação à realidade do campo, há um predomínio da população masculina. 

 

 Tabela 01. População residente no município, por situação de domicílio, sexo e faixa etária, São Gabriel/2010 

    População residente no município, por situação de domicílio, sexo e faixa etária 

 

Grupo  

de idade 

População residente  

TOTAL Urbano Rural 

Masculino Feminino  Masculino Feminino  

0 – 4 487 477 964 297 303 600 1564 

5 – 9 488 469 958 442 391 832 1790 

10 - 14 527 487 1014 464 414 878 1892 

15 - 19 532 487 1019 416 396 812 1831 

20 - 24 475 465 940 392 326 718 1658 

25 - 29 508 474 982 326 306 632 1614 

30 - 39 844 819 1662 548 515 1064 2726 

40 - 49 495 527 1022 519 470 989 2011 

50 - 59 357 412 769 364 285 649 1418 

60 - 69 330 316 646 249 182 431 1077 

70 ou + 251 267 518 137 191 328 846 

- 5.294 5.200 - 4.154 3.779 - - 

TOTAL 10.494 7.933 18.427 

  Fonte: IBGE (Censo Demográfico – 2010). 

 

Sobre a população jovem, registramos 3.489 pessoas representando 18,9% da população 

do município. De acordo com o critério etário definido pelo IBGE, os/as jovens correspondem 

à parcela da população com a faixa etária de 15 a 24 anos de idade. Desse modo, temos 1831 

jovens na faixa etária entre 15 e 19 anos e 1658 de 20 a 24. Utilizando - se ainda o critério pelo 

local de moradia, a distribuição aponta que 1530 jovens são residentes no campo e 1959 na 

cidade.  

Como já mencionado, a diversidade cultural está presente em toda a sociedade e no seu 

interior surgem antagonismos, conflitos e diferenças que marcam as fronteiras entre os diversos 

grupos sociais, sendo que cada um zela pelos elementos que constituem a sua identidade e pelo 

respeito às suas singularidades. A Tabela 02 abaixo apresenta o número de pessoas jovens, por 

idade e sexo. Considerando a organização dessas informações, têm – se 1815 jovens do sexo 

masculino e 1674 do sexo feminino, distribuídos/as em todo o município. 
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                                    Tabela 02. Número de pessoas jovens, por idade e sexo 

População residente no município, por idade e sexo 

Idade Sexo Total 

Masculino Feminino 

15 anos 203 178 381 

16 anos 207 193 400 

17 anos 201 188 389 

18 anos 172 176 348 

19 anos 165 148 313 

20 anos 175 150 325 

21 anos 150 154 304 

22 anos 171 149 320 

23 anos 189 161 350 

24 anos 182 177 359 

Total  3.489 

                                    Fonte: IBGE, 2010 

 

A partir das informações das tabelas acima, vale ressaltar que dentre os adolescentes e 

jovens na faixa etária de 15 a 19 anos predomina um grande número que são os/as estudantes 

do Ensino Médio (EM). De acordo a LDBEN 9394/96, em seu artigo 35, o EM é a etapa final 

da educação básica e terá como finalidades: o aprofundamento dos conhecimentos 

possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho, a formação 

intelectual e ética do/a jovem como pessoa humana e a compreensão dos fundamentos 

científico-tecnológicos.  

Destaca-se que, ao longo de sua história, este nível de ensino passou por diversas 

finalidades, ora pela formação acadêmica, a fim de preparar para o ensino superior, ora para a 

formação profissionalizante, com vistas ao mundo do trabalho. No entanto, em ambas as 

situações, a perspectiva curricular sempre foi caracterizada por um currículo homogeneizador, 

no qual evidencia a fragmentação do conhecimento em disciplinas estanques e hierarquizadas. 

Dayrell (2007) apresenta que o sentido mais comumente encontrado para definir o conceito de 

juventude é aquele que, a partir do critério etário, define-a como uma fase de transição entre a 

adolescência e a vida adulta. Entretanto, entender o/a jovem do ensino médio, neste trabalho, 

não significa reduzir a juventude a uma definição pela faixa etária, nem como uma etapa de 

transição, muito menos como um momento de preparação. Em estudos do programa Pacto 

Nacional pelo Ensino Médio10, no Caderno de estudos II, Etapa I, intitulado O jovem como 

sujeito do ensino médio (2013), encontramos uma discussão a respeito da concepção de 

juventude(s):  

 
A juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma passagem. 

                                                 
10 O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio é uma proposta de formação do Governo federal, 

instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013. 
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Ela assume uma importância em si mesma como um momento de exercício de 

inserção social. Nele, o indivíduo vai se descobrindo, descortinando as possibilidades 

em todas as instâncias da vida social, desde a dimensão afetiva até a profissional. Esta 

categoria ganha contornos próprios em contextos históricos, sociais e culturais 

distintos. As distintas condições sociais (origem de classe e cor da pele, por exemplo), 

a diversidade cultural (as identidades culturais e religiosas, os diferentes valores 

familiares etc.), a diversidade de gênero (a heterossexualidade, a homossexualidade, 

a transexualidade) e até mesmo as diferenças territoriais se articulam para a 

constituição das diferentes modalidades de se vivenciar a juventude (BRASIL, 2013, 

p. 15). 

 

Na contramão das perspectivas dominantes que, historicamente, atribuiu as/os jovens 

um papel menor e secundário, relegando seus modos de vida, expectativas, valores e interesses, 

Carrano e Dayrell (2014) afirmam que a juventude é compreendida como uma categoria 

dinâmica, socialmente, produzida, uma construção histórica marcada pela diversidade cultural 

e por condições de acesso a bens econômicos, educacionais e culturais de forma desigual, que 

vai transformando-se com as mudanças sociais que ocorrem ao longo da história. Assim, 

compreender as identidades culturais da juventude em suas práticas coletivas pode ser uma 

experiência produtora de inúmeras possibilidades de ressignificação da prática pedagógica no 

ambiente escolar.  

 Nesse sentido, como mencionado, anteriormente, a opção pelo CEJDC como cenário da 

pesquisa justifica-se pela imersão em meu campo de atuação profissional, como coordenadora 

pedagógica e, pela perspectiva dos Mestrados Profissionais, que têm como referência a pesquisa 

engajada e implicada, denominação dada por Gatti (2014) para as pesquisas que têm na 

realidade empírica do pesquisador, seu lócus de atuação, seu ponto de partida e de chegada.  

 O referido colégio é vinculado ao Núcleo Territorial de Educação (NTE 01) – Irecê/BA 

e localiza-se no centro do município de São Gabriel/BA. A escola funciona em sede própria e 

toda a sua área é cercada por muro baixo e, além do portão destinado à entrada dos alunos, 

existe outra entrada pela frente da escola por onde dá acesso à entrada de veículos para carga e 

descarga de materiais. Conforme a Imagem 03, observa-se a fachada com paredes pintadas e 

divididas nas cores creme e vermelho com um letreiro, identificando-a, através do nome. Com 

um espaço claramente delimitado, ao passarem pelo portão externo, os alunos seguem uma 

rampa que chega ao portão interno e logo temos a vista de dentro da escola. Ao lado do portão, 

tem um pequeno jardim onde têm muitas flores de diversas cores e, como se observa na foto, o 

portão de acesso interno tem duas partes. 
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                     Imagem 03: Fachada do Colégio Estadual João Durval Carneiro 

 
       Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Logo na entrada, visualizamos a sala da coordenação pedagógica seguida da sala da 

direção e secretaria e, nesta parede, onde ficam as portas de acesso a essas dependências, há 

dois murais de azulejo, nos quais são divulgados alguns avisos, comunicados e informações 

para a comunidade escolar. O pátio, avistado logo na chegada ao portão interno da escola, com 

entradas e saídas entrecruzadas, é o lugar onde ficam localizadas algumas dependências da 

escola, como já mencionadas. Em volta a esse espaço, há dois corredores largos que dão acesso 

às salas de aula e que localizam: de um lado, a biblioteca e a sala multimídia de frente para a 

outra e, no outro, encontram-se a sala dos professores e o laboratório de informática, onde 

funciona uma sala de projeção de slides, também de frente para a outra. Coincidentemente, os 

corredores ficam de frente para os sanitários, a fim de favorecer a circulação dos/as estudantes, 

nos momentos de “licença”, como costumam chamar. Esses ficam localizados em lados opostos 

e separados por gênero – menina e menino.  

Na extensão do pátio, localiza-se o espaço do refeitório, com bancadas arrumadas ao 

centro, as quais são utilizadas para o instante da merenda no recreio e, ao fundo, está a cantina 

e próximo desta o bebedouro, onde se abriga uma longa fila para a merenda.  Em frente às 

mesas onde os/as estudantes ficam sentados/as, existe um jardim suspenso com um pergolado 

de madeira que, com o auxílio de uma tela e outros acessórios, abriga algumas plantas, 

enriquecendo, assim, os detalhes da paisagem. As Imagens 04 e 05, respectivamente, mostram 

o pátio interno do colégio e os corredores onde ficam as salas de aula e outros cenários da 

instituição. 
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             Imagem 04: Pátio interno do CEJDC                     Imagem 05: Corredores da área interna do CEJDC 

 
             Fonte: Arquivo pessoal, 2017.                                            Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Assim, o pátio é o cenário centro da escola. Considerando o pensamento rizomático 

,com inspiração em Deleuze e Guatarri, trata-se de conceituar o espaço do pátio, tal qual um 

rizoma11, no qual existem salas de aula, ora conectadas, ora desconectadas, mas que possuem 

suas características e peculiaridades próprias, assim como seus enraizamentos, que são os 

hábitos e marcas identitárias dos/as estudantes, fazendo a composição de redes rizomáticas, 

como uma construção resultante do entrecruzamento de diversas curvas, linhas e pontos: de 

encontro, de tensões, conflitos e negociações, alegrias, chegadas e partidas... O pátio como 

rizoma é constituído de ramificações, linhas que levam às salas de aula, que se conectam, 

cruzam e emaranham a outros espaços da escola, formando um mapa de diferentes traçados e 

estruturas abertas com múltiplas entradas e direções.  

 Atualmente, a unidade escolar atende o Ensino Médio Regular – 1ª a 3ª séries (diurno) 

e o Tempo Formativo III - Eixos VI e VII12 (noturno), como modalidades de ensino. A unidade 

escolar contava com um Anexo, funcionando em uma comunidade do campo (Gameleira do 

Jacaré), oferecendo as mesmas modalidades de ensino, razão pela qual as informações 

aparecem integradas. No início da pesquisa, o CEJDC era a única escola estadual de ensino 

médio da cidade, no entanto, antes da conclusão desta investigação, tal anexo foi desvinculado, 

com a criação de outra escola, para o funcionamento na referida comunidade.  

  Sobre a análise do processo educacional, a partir das informações do Sistema de Gestão 

Escolar (SGE) e do Projeto político-pedagógico (PPP), são apresentados os resultados de toda 

                                                 
11 O rizoma é uma proposta de construção do pensamento onde os conceitos não estão hierarquizados e não partem 

de um ponto central, de um ponto de referência aos quais os outros conceitos devem se remeter. 
12 De acordo com a organização da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, a política da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) está estruturada por Tempos Formativos I, II e III e o currículo é organizado em eixos temáticos, 

temas geradores e áreas de conhecimento. Os Tempos Formativos I e II equivalem aos 1º e 2º segmentos do ensino 

fundamental, respectivamente, enquanto que o Tempo Formativo III equivale ao ensino médio. 
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a escola, considerando os dados de matrícula, aprovação, reprovação e abandono escolar. A 

Tabela 03 mostra as matrículas no EM regular e Tempo formativo – Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, em toda a escola, no período de 2015-2017. Observa-se que o número de 

estudantes atendidos é variável de ano em ano, porém, pela análise geral do período, houve a 

redução do número de matrículas. 

 

              Tabela 03 – Matrículas atendidas, no período de 2015 – 2017, por modalidade de ensino 

MATRICULAS 

Ano: 2015 Ano: 2016 Ano: 2017 

EM* EJA** Total EM* EJA** Total EM* EJA** Total 

730 128 858 649 105 754 670 111 781 

              Fonte: SGE/2017                Legenda: * Ensino Médio; ** Educação de Jovens e Adultos 

 

  Sobre o desempenho escolar, a Tabela 04 apresenta as taxas de rendimento e 

aproveitamento escolar no que se refere à aprovação, reprovação e abandono no EM regular, 

nos anos de 2015 e 2016, para toda a escola, ao mesmo tempo em que se observa uma redução 

nos índices de aprovação e reprovação, porém elevou a taxa de abandono escolar. 

 

       Tabela 04. Rendimento escolar do Colégio Estadual João Durval Carneiro - Geral – 2015/2016 

QUADRO SÍNTESE DE RESULTADOS – GERAL 

Informações de Desempenho  

Ano  Nº de alunos Aprovados % Reprovados % Abandono % 

2015 730 621 80,03 109 14,05 46 5,92 

2016 649 557 78,56 92 12,98 60 8,46 

       Fonte: SGE 2017/2018. 

 

  A Tabela 05 demonstra, de forma detalhada, o atendimento aos/às estudantes 

matriculados/as por modalidade, turno e série, no período letivo de 2017.  

 

   Tabela 05. Estudantes matriculados/as, por modalidade, série, turno e localização, no ano 2017, detalhado 

PERÍODO LETIVO: 2017 

Turmas ESCOLA CENTRAL ANEXO 

Matutino Vespertino Noturno Subtotal Matutino Vespertino Noturno Subtotal 

1º Ano 94 77 - 171 40 81 - 121 

2º Ano 49 36 - 85 25 30 - 55 

3º Ano 85 65 - 150 57 31 - 88 

Eixo VI - - 27 27 - - 40 40 

Eixo VII - - 23 23 - - 21 21 

Total  228 178 50 - 122 142 61 - 

Nº de estudantes – Escola Central 456 Nº de estudantes – Anexo 325 

TOTAL GERAL – 781 

   Fonte: SGE 2017. 
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  Neste ano, a escola atendeu 781 alunos/as matriculados/as, sendo 456 na escola central 

e 325 no anexo localizado em Gameleira do Jacaré. Do total da matrícula, 365 são do sexo 

masculino e 416 do sexo feminino. Tais estudantes foram distribuídos em quinze (15) turmas 

na escola central e dez (10) turmas no anexo, em todos os turnos de funcionamento e, 

considerando o lócus da investigação que é o público atendido na escola central têm-se 228 

estudantes no turno matutino, 178 no vespertino e 50 no turno noturno.  

  De acordo com as informações extraídas do SGE e excluído o número de alunos/as 

atendidos pelo anexo, a matrícula da escola central formada por 456 estudantes está distribuída 

em 171 da primeira série, 85 da segunda e 150 da terceira, no horário diurno, e 50 que 

frequentam o turno noturno, distribuídos nos Tempos formativos - Eixos VI e VII. Os/as 

alunos/as que frequentam o turno vespertino no colégio, na sua maioria, são oriundos/as de 

diversas comunidades do campo, compostas por uma diversidade de sujeitos sociais e revelam 

elementos significativos a partir de suas singularidades e diferenças. Destaca-se que, a partir 

daqui, as informações mencionadas considerarão a realidade da escola central, onde aconteceu 

a investigação, especificando o turno vespertino.  

À medida que os/as estudantes oriundos das comunidades do campo avançam nos anos 

escolares, quando chegam ao ensino médio acontece a migração para a escola da cidade, a fim 

de garantir a continuidade de seus estudos. Ao ingressar na escola da cidade para o ensino 

médio, os/as jovens estudantes do campo estabelecem uma nova relação social, que é construída 

pelo não pertencimento, num primeiro momento, gerando certo “desenraizamento” da sua 

comunidade, tornando-se estranhos/as e expostos/as ao outro (BAUMAN, 2013, p. 07). E, nessa 

relação, assumem o que Rios (2011) chama de processo de negociações e ressignificações, a 

fim de se adaptar à nova realidade escolar. A autora menciona este processo como o cruzamento 

de fronteiras, a transição por diferentes territórios ou comunidades do campo, fazendo-os, 

assim, assumir identidades híbridas e fragmentadas. 

Ao tratar da formação de novas identidades a partir de processos de negociação, Bhabha 

(2013, p. 56) evidencia uma temporalidade que possibilita a articulação de elementos 

antagônicos ou contraditórios, que abrem lugares e objetivos híbridos de luta. A contribuição 

da negociação é trazer à tona o “entre-lugar”, de que nos fala Bhabha (2013), considerado um 

território onde emergem as semelhanças e as diferenças entre as culturas e acontece o processo 

de hibridização, abrindo espaço para o confronto/diálogo, a negociação de ideias e valores 

contraditórios e opostos, que abrem espaço para o novo. Para o autor, 

 
[...] Esses ‘entre-lugares’ fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 

subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e 
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postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de 

sociedade. É na emergência dos interstícios – a sobreposição de domínios da diferença 

– que as experiências intersubjetivas e coletivas da nação, o interesse comunitário ou 

o valor cultural são negociados (BHABHA, 2013, p. 20). 

 

  O conceito de entre-lugar proposto pelo autor possibilita-nos compreender como são 

formadas as identidades culturais, concebendo - as não como identidades fixas estabelecidas 

pela tradição, mas cada vez mais fragmentadas e, “algumas vezes contraditórias ou não 

resolvidas”, como afirmou Hall (2015, p.11). 

  A pesquisa de campo especifica o turno vespertino considerando-o como um 

“microcosmo” do CEJDC que, com sua dinâmica própria, expressa as múltiplas vozes dos 

sujeitos atendidos pelo EM regular. O texto introduz o termo microcosmo para associá-lo a um 

pequeno grupo social no interior do grande mundo que é a unidade escolar. Esse turno 

distribuiu, em 2017, os/as 178 estudantes em seis turmas de ensino médio regular, sendo: três 

de primeira série, uma de segunda e duas de terceira. Entretanto, na fase de levantamento de 

informações sobre a escola, notava-se uma variação quanto ao número de estudantes 

matriculados e frequentes.  

  Para a construção deste estudo foram considerados como participantes da pesquisa, 

apenas, os/as estudantes da primeira série do EM regular, em 2017. Pelas listagens escolares 

consultadas, em maio de 2017, estavam matriculados/as na 1ª série, 98 estudantes e, 

observando-as, de forma “atualizada”, no mês de novembro, esse número chega a registrar 105 

estudantes, considerando a matrícula inicial junto às/os que entraram. No entanto, considerando 

a movimentação de estudantes e retirando das listas da 1ª série, os/as que abandonaram ou 

desistiram dos estudos e pediram transferência para outra instituição, chega-se ao final do ano 

com 77 estudantes, no turno vespertino, conforme a Tabela 06.  

 

              Tabela 06. Movimentação da matrícula na 1ª série do EM regular, turno vespertino, 2017 

Situação 1ª série A 1ª série B 1ª série C Total 

Matrícula – Maio/17 30 36 32 98 

Entraram  05 02 00 07 

Abandonaram 06 11 05 22 

Transferiram 00 04 02 06 

Matrícula final 29 23 25 77 

     Fonte: Sistema de Gestão Escolar (SGE), 2017. 

   

  Assim, o detalhamento acima mostra uma série com grande movimentação, mais de 

saída do que de entrada de estudantes durante todo o ano. Na organização escolar, este fato traz 

dificuldades para conhecer os motivos do abandono e, ainda, caso o/a estudante retorne à escola, 

fica a dificuldade em acompanhar a aprendizagem e definir que atitudes tomar e, se é ou não 
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possível haver progressão dos estudos. Destaca-se pela análise das informações constantes na 

Tabela 06 que o número de estudantes da primeira série, no turno vespertino, que abandonaram 

a escola, é muito alto, pois, equivale a 21%, em 2017. 

  Sobre os recursos humanos, a escola conta com um número de 48 funcionários, sendo: 

01 diretor, 02 vice-diretores, 01 secretária, 01 coordenadora pedagógica, 05 assistentes 

administrativos, 11 profissionais de apoio nas funções de merendeira, agentes de limpeza e 

inspeção escolar e 27 professores/as, sendo 14 efetivos/as e 13 contratados/as pelo Regime 

Especial de Direito Administrativo (REDA) e regimes de estágios, através do Instituto Euvaldo 

Lodi13 (IEL). A equipe docente de profissionais efetivos, em sua grande maioria, trabalha de 

acordo à sua área de formação, conforme mostra o Gráfico 01. E sobre a carga horária, treze 

(13) trabalham com a atuação de 40 horas semanais.  

 

  Gráfico 01: Quantitativo de professores/as por curso de formação inicial 

 
                Fonte: Elaborado com base nos dados extraídos da Programação Escolar - Ano 2017. 

 

  

  Considerando a formação inicial, o Gráfico 01 apresenta o quantitativo de professores/as 

por curso. Observa-se que, apenas, uma professora fez um curso de bacharelado (Psicologia), 

cinco, ainda, estão cursando e os/as demais profissionais cursaram a graduação em cursos de 

licenciatura.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Associação de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Federação das Indústrias do Estado da Bahia 

(FIEB), com a finalidade principal de promover a interação entre o sistema educacional e as empresas, para a 

oferta de estágios. Fonte: http://www.fieb.org.br/iel/estagio. Acesso em: 18 jun. 2018. 
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3 ALINHAVANDO A TRAMA COM OS/AS JOVENS ESTUDANTES: ENTRE 

PONTOS, LINHAS, AGULHAS E OS DISPOSITIVOS DA PESQUISA 

 

“É eu sei que a juventude atual mudou, infância não existe mais, acabou.  

É que o mundo tá revirado, coitado”. 

 

(Mc Felipe Boladão) 

 

Esta pesquisa utiliza-se da bricolagem epistemológica por esta se constituir como uma 

maneira pós-moderna de fazer pesquisa, ao adotar múltiplos pressupostos teóricos para 

construir o caminho investigativo. Desse modo, “afastamo - nos daquilo que é rígido, das 

essências, das convicções, dos universais, da tarefa de prescrever e de todos os conceitos e 

pensamentos que não nos ajudam a [...] interrogar e descrever-analisar nosso objeto” (MEYER 

& PARAISO, 2014, p. 18-19).  

  Assim, através desse estudo qualitativo, os participantes da pesquisa foram os/as 

estudantes da primeira série do EM regular, residentes em comunidades do campo. Estes/as 

tiveram oportunidades de compartilhar suas histórias e experiências, mostrar suas vozes através 

da interação com o pesquisador, que utilizou de variados dispositivos e dos procedimentos da 

escuta das narrativas, descrição e interpretação para compreender a expressão da diversidade e 

constituição das identidades culturais juvenis do CEJDC.  

Para o percurso desta investigação, as estratégias utilizadas para sua operacionalização 

e para desencadear a construção das informações levaram em consideração “os dispositivos que 

foram utilizados num processo de idas e voltas, nas diversas etapas da pesquisa e na interação 

com seus sujeitos” (CHIZZOTTI, 2010, p. 89), tendo como principais dispositivos: 

(1) Questionário (Apêndice A); 

(2) Realização de 03 encontros para as Tertúlias dialógicas culturais; 

(3) Observação participante de situações e cenas no âmbito da instituição escolar. 

Além dos dispositivos explicitados, foi utilizada, ainda, a narrativa imagética/fotos do 

cotidiano tiradas com a finalidade de auxiliar na análise e descrição de alguns momentos 

importantes durante as etapas da pesquisa e que são mencionadas no diário de bordo. Este foi 

um instrumento fundamental para abrigar o material utilizado na pesquisa, no qual fomos 

guardando/colocando todos os registros necessários - lugar das anotações, das observações e 

informações produzidas no contexto investigado, fotografias dos cenários, transcrições, falas 

dos participantes, registro cotidiano dos detalhes, das minúcias e diversas itinerâncias e ações 

realizadas pelos/as participantes, entre outras. 

https://www.pensador.com/autor/mc_felipe_boladao/
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Considerando que não havia uma metodologia pré-estabelecida, essa bricolagem vai 

ganhando forma através dos pontos que vão entrelaçando as linhas e os fios traçados para 

registrar as narrativas dos jovens estudantes, articulando a grande quantidade de ações 

observadas e descritas, situações, diálogos, lugares, ambientes, depoimentos, conversas, etc. 

Enfim, para uma descrição minuciosa dos acontecimentos, de modo a multiplicar os sentidos 

possíveis e os significados daquilo que lemos “para que tudo que é enunciado no material com 

o qual trabalhamos em nossas pesquisas não fique paralisado, fixo, permanente ou se torne ‘é’” 

(PARAÍSO, 2014, p. 41). A seguir, serão descritos os processos realizados em torno dos 

dispositivos que geraram os dados, informações e as interpretações para essa investigação, bem 

como as impressões durante a realização de tais procedimentos.  

 O processo de construção dos dados foi realizado com a utilização do questionário, pois 

havia a necessidade de selecionar os/as participantes da pesquisa. Esta etapa de levantamento 

de informações teve por finalidade conhecer a diversidade cultural dos/as estudantes da 1ª série 

do EM regular, no turno vespertino, do Colégio Estadual João Durval Carneiro. Devido à 

quantidade de estudantes com matrícula final na referida série, objetivou-se, ainda, selecionar 

os/as participantes da pesquisa para as próximas etapas investigativas, a partir do critério da 

representação da diversidade cultural na escola, construindo uma noção de juventude. Assim, 

consideramos viável e conveniente o uso do questionário (Apêndice A) como dispositivo de 

construção de um perfil sociográfico dos/as referidos/as estudantes.  

 O questionário, segundo Lakatos e Marconi (2003) e Gil (2008), é uma técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, sendo respondido por escrito pelos participantes da pesquisa. Apoiando-se na 

leitura destes autores, destacamos algumas vantagens desse dispositivo, as quais são: a obtenção 

de uma grande quantidade e variedade de informações para definição dos participantes, a partir 

da representação de sua diversidade cultural e a expressão livre de suas respostas a algumas 

questões. 

Tendo em vista que a instituição pesquisada não dispunha de dados tão completos sobre 

o perfil e a caracterização dos/as jovens estudantes, essa etapa se constituiu na fase exploratória. 

Por meio da aplicação dos questionários, nas três (03) turmas da primeira série do turno 

vespertino, obtivemos informações mais completas e precisas para conhecer e caracterizar os/as 

referidos/as jovens estudantes, em especial àqueles/as que residem no campo e estudam na 

escola da cidade. Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, em 

primeiro lugar, considerá-la como parte de um processo mais amplo de constituição de sujeitos 
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com especificidades que marcam a vida de cada um no conjunto das experiências vivenciadas 

no contexto sociocultural. 

O primeiro contato com os/as participantes foi durante a aplicação dos questionários, no 

mês de dezembro/2017, de forma separada por turma e em dias diferentes. Nessa atividade, 

os/as jovens estudantes foram informados/as sobre o objetivo da pesquisa e o sigilo das 

informações, bem como avisados/as da seleção de alguns/algumas participantes para a próxima 

etapa investigativa, a partir dos critérios explicitados e o interesse desses/dessas em participar 

ou não da pesquisa. Assim, eventuais horários vagos foram utilizados para que eles/as 

respondessem ao questionário, o qual foi composto por 30 questões fechadas, semiabertas e/ou 

pela combinação de ambas. Para Gil (2008), é fundamental considerar a natureza da informação 

desejada e o nível sociocultural dos interrogados. Alguns aspectos precisam ser considerados, 

na visão do autor, tais como:  

 
a) devem ser incluídas apenas questões relacionadas ao problema da pesquisa; b) não 

devem ser incluídas questões cujas respostas podem ser obtidas de forma mais precisa 

por outros procedimentos; c) devem-se levar em conta as implicações da questão com 

os procedimentos de tabulação e análise dos dados; [...] (GIL, 2008, p. 126).  
 

Nessa proposta, a elaboração das questões levou em conta os aspectos que dessem conta 

do objetivo proposto. As perguntas foram organizadas em quatro (04) partes, considerando a 

afinidade entre elas, com os seguintes grupos de temas: I – Informações pessoais; II – Situação 

familiar e aspectos socioeconômicos; III – Mídia e acesso à cultura e lazer; IV – Educação. 

Estes grupos de temas buscaram coletar, além das informações pessoais: se os/as jovens 

estudantes moram em casa própria ou não, com quem moram, como é a vida no campo, o que 

fazem, se têm acesso à internet e em qual local, o que mais acessam, se usam a internet para 

auxiliar nas atividades escolares; quais os conteúdos que mais buscam na internet, se a escola 

faz relação com seus saberes e vivências, quais as disciplinas que tem maior afinidade e as que 

sentem mais dificuldades e o que projetam para o futuro, entre outras. 

Destaca-se que algumas questões geraram dúvidas e questionamentos pelos/as 

estudantes no momento do preenchimento do questionário, pois exigiam compreensão de 

conceitos, talvez não abordados pela escola, de forma que necessitaram de alguns 

esclarecimentos nas questões de dificuldade. Houve falta de entendimento deles, 

principalmente, em relação às questões abertas, as quais davam margem a diversas 

interpretações e a respostas como “sim”, “não”, “nada a declarar”, “não sei”. A Tabela 07 

representa a distribuição de questionários respondidos por turma e gênero. 
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Tabela 07. Questionários aplicados às/os jovens estudantes da 1ª série do Ensino Médio regular, turno 

vespertino no Colégio Estadual João Durval Carneiro, São Gabriel (BA), 2017 

SITUAÇÃO 

 

1ª série A 1ª série B 1ª série C Total 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Levantamento 11 24 21 17 15 17 105 

Desistiram 03 03 08 03 03 02 22 

Transferiram - - 02 02 01 01 06 

Matrícula final 29 23 25 77 

Faltaram na 

aplicação 

- 02 02 02 01 02 09 

Aplicados  08 19 09 10 10 12 68 

Fonte: Dados da pesquisa 2017/2018. 

 

 Do total de 105 estudantes matriculados/as na 1ª série do EM regular, turno vespertino, 

apenas 77 chegaram ao final do período letivo, como já mencionado e, destes, 68 responderam 

ao questionário, conforme informações da tabela acima. Os/as demais não responderam pelos 

seguintes motivos: ausência na escola na data da aplicação e transferência para outra escola e 

abandono/desistência dos estudos. Faz-se necessário esclarecer que, para evitar 

constrangimentos, os/as estudantes que residem na sede do município não foram impedidos/as 

de preencherem o questionário, porém, na etapa de análise das informações, tais estudantes 

foram identificados/as e retirados/as do grupo de participantes da pesquisa, o que fez reduzir de 

68 para 54, pois 14 estudantes moram na cidade.  

 Uma questão emergente na realização desse dispositivo foi o (des)conhecimento da 

maioria dos/as estudantes no momento das respostas para conceitos, tais como: raça/etnia, 

identidade de gênero, renda familiar, escolaridade, etc. Essa informação apresenta o 

silenciamento da escola para a questão da diversidade presente em seu contexto, visto que a 

maioria dos/as estudantes do primeiro ano do ensino médio apresentaram pouco conhecimento 

sobre os aspectos de sua constituição identitária, revelando “pistas’ e possibilidades para muitas 

linhas de análise. É possível exemplificar, trazendo uma situação/cena que chamou muita 

atenção na fase de aplicação do questionário, a qual, a partir de informações da observação 

dessa atividade, revela a invisibilidade dessa questão. Vejamos abaixo a referida cena. 

 
  Cena 1 

Um aluno, último a entregar o questionário na última turma, tinha “pulado”, deixado de responder a pergunta 

que questiona o sexo dele ou Como você se identifica? O estudante ainda não tinha marcado a referida questão 

e perguntou: - “E esse sexo aqui, eu vou marcar o quê?” Ao questionar se o mesmo era do sexo masculino ou 

feminino, ainda teve dúvida e demonstrando não entendimento marcou que era do sexo feminino. Mais uma 

vez foi questionado à ele sobre o sexo a que pertencia e assim, revelando-se homem, apagou e marcou 

novamente, só que dessa vez no sexo masculino. No entanto, percebi certo constrangimento e vergonha para 

ele, pela presença de alguns/as colegas que ainda estavam na sala (DIÁRIO DE CAMPO, Novembro 2017). 

  

 Tal situação demonstra (des)conhecimento e dúvidas dos/as estudantes quanto ao 

sentido e aplicabilidade dos conceitos de sexo, sexualidade, gênero, identidade de gênero, pois 
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essa demarcação da própria identidade em relação ao sexo foi compreendida pelo aluno, 

associando-a a sua orientação sexual, se era homossexual ou não, dificultando a própria 

autoidentificação. Sobre a questão relacionada à identidade de gênero, à orientação sexual e 

como se reconhecem, eles/as olhavam assustados/as e logo diziam: “Essa pergunta tem que ser 

explicada”; e algum/a estudante falou: “É para marcar se é viado ou sapatão, é?”. Outros/as, ao 

marcar a opção “heterossexual”, ainda, anotaram em seus questionários as expressões: 

“mulher”, “homem”, “homem e mulher”.  

 Pelas situações destacadas, é preciso pensar como os sujeitos em sua condição juvenil 

se expressam numa perspectiva de gênero, visto que os/as jovens estudantes foram 

solicitados/as a se identificarem como homens e mulheres e se reconhecerem em relação a uma 

orientação sexual. Neste sentido, pode-se dizer que o sexo é biologicamente dado e o gênero é 

cultural e social, tratando-se, portanto, de duas coisas distintas, porém, intimamente 

interligadas. A questão da diversidade sexual, principalmente, não é compreendida pelos 

estudantes, emergindo daí que é preciso tentar entender qual a compreensão deles/as em alguns 

conceitos sobre as relações de gênero, como estas são questionadas, expostas e vivenciadas na 

escola para a desconstrução dos discursos e situações que produzem e hierarquizam as 

diferenças e os preconceitos. 

Um estudante sempre insistia dizendo às/os colegas sobre a questão da orientação 

sexual: “é prá marcar se é viado ou sapatão gente”, utilizando dessa linguagem para relacionar 

a gays e lésbicas, mostrando total desconhecimento quanto as outras expressões da diversidade 

sexual. Segundo Woodward (2014, p. 11), a identidade é marcada pela diferença e menciona 

que essa tem se destacado como um conceito central no contexto das discussões 

contemporâneas. Ao mesmo tempo, afirma que as mudanças ocorridas nesse campo chegam a 

produzir uma “crise de identidade” (WOODWARD, 2014, p. 17). Nessa perspectiva, a autora 

aponta um dualismo,  

 
A diferença pode ser construída negativamente, por meio da exclusão e da 

marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou forasteiros. Por 

outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, heterogeneidade e 

hibridismo, sendo enriquecedora: é o caso dos movimentos que buscam resgatar as 

identidades sexuais dos constrangimentos da norma e celebrar a diferença 

(WOODWARD, 2014, p. 50-51). 

 

O diálogo teórico com autores/as que posicionam as identidades/diferenças como 

produções sociais e culturais são fundamentais e, assim, destacamos, neste trabalho, Hall (2015, 

1997, 2003) e Bauman (2003, 2005, 2007, 2013), alinhados, ainda, com os estudos de outros 

autores, como Castells (1999) e Woodward (2014), para os quais este assunto assume papel 
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central na análise. Ao abordar sobre como as identidades são produzidas, Woodward (2014) 

afirma que estas ocorrem tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por 

meio de formas de exclusão social e são estabelecidas por meio de sistemas classificatórios. 

Assim,  

 
[...] as formas pelas quais a cultura estabelece fronteiras e distingue a diferença são 

cruciais para compreender as identidades. A diferença é aquilo que separa uma 

identidade da outra, estabelecendo distinções, frequentemente na forma de oposições 

[...]. Cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela 

construção de sistemas classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais 

podemos dar sentido ao mundo social e construir significados. (WOODWARD, 2014, 

p. 42). 

 

Contudo, conforme a autora (2014), a identidade e a diferença não são categorias 

opostas, ao contrário, são dependentes uma da outra. Silva (2014) reafirma esta posição quando 

explicita que elas estão em uma relação de interdependência entre elas, ou seja, são 

inseparáveis. A identidade e a diferença são consideradas por Silva (2014) como construções 

sociais e culturais, pois se (trans)formam continuamente, sofrendo a influência das formas como 

é representada ou interpretada nos/pelos diferentes sistemas culturais, dos quais os sujeitos 

fazem parte. O autor faz uma síntese descrevendo a identidade.  

 
[...] Primeiramente, a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato - seja 

da natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 

transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um 

efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é 

instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está 

ligada a estruturas discursivas e narrativas. A identidade está ligada a sistemas de 

representação. A identidade tem estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 

2014, p.96).    
 

As questões da identidade ganham maior aprofundamento, como já mencionado, nos 

estudos de S. Hall (2015) que, ao afirmar que estamos vivenciando uma “crise de identidade”, 

argumenta que o sujeito é composto por várias identidades, sendo estas diversas, múltiplas e 

plurais em constante processo de construção. Desse modo, nos distanciamos da perspectiva 

moderna que considera o sujeito como o centro dos processos sociais e que tem uma identidade 

fixa, centrada e permanente. Woodward (2014, p. 32), afirma que as identidades sexuais 

também estão mudando, tornando-se mais questionadas e ambíguas, sugerindo mudanças e 

fragmentações.   

 Desse modo, uma das “pistas” possíveis para a análise é que a escola, como instituição 

social, silencia e invisibiliza em suas práticas pedagógicas as questões que envolvem a 

diversidade etnicorracial, de gênero, sexual e geracional, entre outras, sendo necessário 
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problematizar as práticas de cotidiano, a fim de valorizar as expectativas dos estudantes e 

questionar as dificuldades dos/as professores/as em lidar com a diversidade na escola. Trata-se 

de pensar em uma nova escola, novo currículo, nova organização, cujos sujeitos, jovens 

estudantes, homens e mulheres, etc. sejam a centralidade da cultura escolar, visto que a escola 

é uma instituição cultural caracterizada pela relação entre as culturas que se hibridizam e 

dialogam entre si, de forma entrelaçada. 

  A análise das informações coletadas nos questionários preenchidos pelos/as estudantes 

das três (03) turmas da 1ª série do EM regular foi feita de forma conjunta, constituindo um 

Perfil sociográfico, a partir da expressão de sua diversidade. A partir dessa caracterização foi 

definido o grupo de participantes das etapas seguintes 

 

3.1 JOVENS ESTUDANTES DO CAMPO: PERFIL SOCIOGRÁFICO E A EXPRESSÃO 

DA DIVERSIDADE 

 

As informações obtidas por meio dos questionários não foram consideradas como única 

referência, pois, a partir desse perfil, foi definido o grupo de jovens estudantes do campo para 

a participação em outras etapas investigativas, com a realização de outros dispositivos de 

pesquisa, os quais tiveram seus dados triangulados. Na perspectiva de constituição desse perfil 

sociográfico, algumas questões foram utilizadas, considerando as respostas dos/as 54 jovens 

estudantes que residem em comunidades do campo. Daí, optamos em nomeá-los/as como 

jovens estudantes, visto que ocupam ambas as condições, nesta pesquisa, a de jovem e a de 

estudante. 

A proposta de se compreender a expressão da diversidade e a constituição das 

identidades culturais dos/as jovens estudantes do campo que estudam numa escola da cidade 

foi uma experiência produtora de inúmeras possibilidades de ressignificação das práticas 

pedagógicas desenvolvidas no ambiente escolar, no sentido de valorizar as expectativas e 

necessidades dos/as estudantes e suas histórias de vida. Considerando que os/as jovens 

estudantes pesquisados/as estão inseridos em diversos universos culturais, tal fato exige deles 

que assumam diferentes identidades, as quais podem mudar de acordo com o contexto social 

onde eles/as se inserem, bem como pelas posições que assumem e se identificam.  

Em um contexto que é de mudança e produção de novas formas de posicionamento, as 

identidades que são construídas pela cultura são contestadas e, como afirma Woodward (2014), 

são caracterizadas por conflitos, contestação e uma possível crise. Bauman (2005) observa que 

em décadas passadas, a “identidade” não estava nem perto do centro do nosso debate, 
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permanecendo, unicamente, como um objeto de meditação filosófica. Atualmente, no entanto, 

a “identidade” é o “papo do momento”, um assunto de extrema importância e em evidência 

(BAUMAN, 2005, p. 22-23). Para Hall (2015, p. 09), “as velhas identidades que por tanto 

tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o sujeito moderno, até aqui visto como um sujeito unificado”. Isto significa que 

a identidade é construída, historicamente, e que o sujeito é composto não de uma única, mas de 

várias identidades, que são provisórias, variáveis e estão em constante movimento. 

Nesta perspectiva, os Gráficos 02 e 03 mostram a caracterização dos/as jovens 

estudantes, considerando a idade, sexo e pertencimento etnicorracial informados por eles/as. 

 

Gráfico 02. Idade e sexo dos/as jovens estudantes             Gráfico 03: Pertencimento etnicoracial informado 

 da 1ª série do EM, 2017/2018  pelos/as estudantes da 1ª série do EM 

    
Fonte: Questionários (2017/2018).                                    Fonte: Questionários (2017/2018). 

                                                       Legenda: * NR – Não respondeu 

 

Os dados dos gráficos acima mostram que, dos/as jovens estudantes do campo que 

preencheram o questionário, 38 tinham idade entre 15 e 16 anos, 12 estudantes na faixa etária 

de 17 e 18 anos, e 04 com idade superior a 18. Considerando o sexo informado por eles/as, tem-

se 35 estudantes do sexo feminino e 19 do sexo masculino. 

Quanto à questão etnicorracial, considerando o critério adotado pelo IBGE para 

autoidentificação em relação à cor, temos na referida série 06 estudantes autodeclarados 

‘brancos’; 08 ‘pretos’ e 14 ‘pardos’. Dos/as demais estudantes, 01 se declarou ‘amarelo’, 24 

estudantes na categoria ‘morena’, e 01 não respondeu. A partir dos dados dos gráficos acima e 

considerando como ‘negros’ os estudantes que se autoidentificaram pelas cores ‘pretos’ e 

‘pardos’, temos 40,7% constituído por estudantes negros, um percentual médio 11,1% de 

brancos, e 44,4% de estudantes que criaram a categoria para a cor ‘morena’, além de um 

percentual mínimo dos estudantes que se identificam como ‘amarelo’ ou que não responderam.  

De acordo com Silva (2014), a princípio, parece ser fácil e simples definir “identidade”, 
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pois esta é simplesmente aquilo que somos, por exemplo: “sou homem”, “sou jovem”, “sou 

heterossexual”. Nessa mesma linha, a “diferença” também é concebida como algo que remete 

a si própria. “Apenas neste caso, em oposição à identidade, a diferença é aquilo que o outro é: 

[...], “ela é homossexual”, “ela é velha”, “ela é mulher”” (SILVA, 2014, p. 74). Desse modo, 

para o autor, a afirmação da identidade significa demarcar fronteiras, implica dizer “o que 

somos” e “o que não somos”, fazer distinção entre o que fica dentro e o que fica fora. Os 

Gráficos 04 e 05 apresentam o perfil dos/as jovens estudantes considerando a relação 

sexo/raça/etnia e à religião informada.        

 

Gráfico 04: Relação gênero e raça/etnia                            Gráfico 05: Religião informada pelos/as estudantes  

                                                                                             da 1ª série do EM regular – 2017/2018 

    
Fonte: Questionários (2017/2018).                 Fonte: Questionários (2017/2018). 

Legenda: * NR – não respondeu                                        Legenda: * NR – não respondeu 

 

A juventude é marcada pela diversidade nas condições sociais, culturais (etnia, 

identidade religiosa), de gênero e até geográficas (local de moradia), dentre outros aspectos. 

Assim, considera-se que os/as jovens estudantes têm identidades múltiplas derivadas das 

relações sociais e históricas, que ganham contornos próprios no conjunto das experiências 

vivenciadas em seus contextos socioculturais. No campo da identidade, Bauman (2005) afirma 

que “identificar-se com...” significa dar abrigo a um destino desconhecido que não se pode 

influenciar, muito menos controlar. Desse modo, ele apresenta que “muitas outras identidades 

não sonhadas ainda estão por ser inventadas e cobiçadas durante a sua vida. Você nunca saberá 

ao certo se as identidades que agora exibe é a melhor que pode obter e a que provavelmente lhe 

trará maior satisfação” (BAUMAN, 2005, p. 91) 

Desse modo, é preciso caracterizá-los/as a partir da interseção de diversos aspectos, 

contemplando categorias, como: sexo, identidade religiosa e de gênero, bem como raça/etnia, 

local de moradia, condição social, entre outras, visto que se forem consideradas de forma 

isolada implicará na constituição de um perfil linear, dicotomizado, sob a lógica binária, 

0

5

10

15

20

Masculino Feminino

Amarela

Branca

Parda

Preta

Morena

NR

0

10

20

30

40 Sem religião

Católica

Evangélica

Outra

NR



85 

 

impedindo um olhar interseccionalizado. 

Sobre a relação entre o gênero e à raça/etnia, têm-se: para o gênero feminino, 16 meninas 

que se autodeclararam ‘morenas’, 03 se definiram como ‘brancas’, 11 ‘pardas’ e 05 ‘negras’, 

enquanto que os estudantes do gênero masculino 08 são ‘morenos’, 03 se autodeclararam 

‘brancos’, 03 ‘negros’, 03 se definiram como ‘pardos’, 01 ‘amarelo’ e ainda, 01 que não 

respondeu. Considera-se o conceito de gênero, neste estudo, como aquilo que identifica e 

diferencia, socialmente, os homens das mulheres. O termo gênero refere-se à construção social 

do sexo biológico.  

Quanto à identidade religiosa, em sua maioria, os/as estudantes declararam ter alguma 

religião e, analisando cada denominação religiosa, tem-se um quadro formado por um grupo 

maior de estudantes que são da religião católica apostólica romana (31), seguida por um grupo 

que respondeu não ter religião (14). Ainda, têm-se 03 estudantes da religião evangélica, 02 que 

escolheram a opção “outra”, especificando que são cristãos, além de 04 que não responderam 

sobre sua crença religiosa. 

Dependendo de como o desejo sexual e os afetos de uma pessoa se mobilizam por pessoas 

de outro ou do mesmo sexo, ou dos dois sexos, dizemos que a orientação sexual se define em 

heterossexual, homossexual ou bissexual. Ao serem questionados/as sobre a orientação sexual, 

dentre os/as 54 jovens estudantes do campo, apenas, 01 pessoa se declarou ‘bissexual’, 01 não 

respondeu, enquanto que os/as demais estudantes (52) afirmam que sentem atração sexual pelo 

gênero oposto, neste caso são ‘heterossexuais’, o que equivale à 96%. Quanto à identidade de 

gênero, todos/as os/as estudantes se identificam com o gênero que lhe foi atribuído no 

nascimento, portanto, ‘cisgêneros’. Considerando o local de moradia, a Tabela 08 apresenta a 

quantidade de jovens estudantes, por comunidade, e distância aproximada da escola. 
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Tabela 08. Distribuição dos/as estudantes, por local de moradia e distância.  

COMUNIDADE ESTUDANTES DISTANCIA 

APROXIMADA 

Mandacaru (Central) 09 13 km 

Lagoa Nova 05 6 km 

Baraúna 03 17 km 

Alto de Quidinho 02 8 km 

Alto de Eujácio 03 10 km 

São José 01 13 km 

Jurema 01 10 km 

Pitial 01 22 km 

Paraíso 01 24 km 

Esconde 01 20 km 

Besouro 12 17 km 

Variante 04 13 km 

Baixão dos Honoratos 09 13 km 

Guarani 01 10 km 

Gabrielzinho14 01 - 

                                     TOTAL       54  

              Fonte: Questionários (2017/2018). 

 

Além das comunidades do campo que compõem o mapa territorial do município de São 

Gabriel, incluímos uma comunidade pertencente a outro município (Central), por se tratar de 

um número representativo de estudantes que chegam a cada ano a esta unidade escolar. As 

comunidades do campo, espaços plurais de cultura, são compostas por uma diversidade de 

sujeitos sociais e, à medida que os/as estudantes oriundos das diversas comunidades avançam 

nos anos escolares, quando chegam ao EM, acontece o deslocamento para a escola da cidade, a 

fim de garantir a continuidade de seus estudos, pois a única escola de EM, como já mencionado, 

está localizada na cidade. Além disso, os/as estudantes do campo são segregados, concentrados 

em um único turno, Neste caso, são matriculados no horário vespertino para otimizar o 

transporte escolar que é mantido pelo poder público municipal.  

Esse deslocamento acontece, diariamente, por 100% dos/as referidos/as estudantes, 

através de ônibus escolares, ora da frota própria, ora alugado, assim como transportes 

alternativos como vans e carros pequenos, em sua maioria em condições precárias: poltronas 

desconfortáveis, não possuem cinto de segurança, entre outras. Uma estudante, ainda, revelou 

que: “utilizo dois tipos de transporte diferentes para deslocar da comunidade onde moro até a 

escola (carro e ônibus)”, pois sai de onde mora até uma comunidade polo de onde sai o ônibus 

que leva os/as outros/as estudantes. Outra acrescentou: “o ônibus quebra de vez em quando, 

                                                 
14 Pelos documentos oficiais do município, Gabrielzinho é considerado como um bairro da sede, porém, está sendo 

considerado nesta pesquisa como “campo” pelo reconhecimento da estudante em se considerar pertencente  

a esta territorialidade. 
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mas é o que temos”. Observei, durante o período da pesquisa, que os ônibus escolares que se 

deslocam dos dois roteiros onde se concentram boa parte dos/as estudantes deixaram de trazê-

los/as por três vezes, com a alegação de problemas técnicos e mecânicos, atrasos no pagamento, 

assim como também foi emitida uma norma, pelo setor responsável pelo transporte escolar, que 

informava sobre as mudanças nos pontos de (des)embarque dos/as estudantes. 

Nesse movimento migratório de idas e voltas para ou da escola, estes sujeitos 

atravessam outras comunidades do campo, fazem seu itinerário de viagem, transitando pelas 

estradas vicinais de condições precárias, percorrem por propriedades rurais e roças que fazem 

parte do percurso, passam por praças, ruas, pontos comerciais, até chegar à escola. E assim, se 

deparam com um novo lugar, novo contexto, nova rotina de deslocamento, novos/as colegas de 

classe, novos/as professores/as, novas práticas pedagógicas; enfim, nova cultura escolar.  

Desta forma, a (con)vivência e a interação com os/as colegas de outras territorialidades 

influencia, de certo modo, a vida dos sujeitos, no processo de constituição de suas identidades, 

no momento em que “têm” de criar uma identidade mais adequada à escola da cidade, 

acontecendo o processo de hibridização. Em outras palavras, Bhabha (2013) reafirma que o 

contexto cultural híbrido não é o espaço da síntese, mas da ambivalência, ou seja, quando 

pessoas ou grupos de diferentes culturas se relacionam, o que acontece não é a simples mistura, 

mas, sobretudo, a pluralidade de significados, que possibilita a emergência de uma 

multiplicidade de sentidos em interação. 

Esse processo ambivalente com a migração temporária, por um turno, configura 

diversos “ritos de passagem” realizados pelos/as jovens estudantes quando, passam a estudar 

no EM, num processo de transição de uma escola para outra, do campo para a cidade. Isso expõe 

os/as jovens às diferenças espaciais, temporais e de convivência, existentes entre a escola do 

campo e a da cidade, apartando-se de sua comunidade, ao mesmo tempo em que possibilita 

encontrar e se relacionar com os colegas de outros universos socioculturais. Em decorrência 

disso, os/as jovens estudantes do campo fazem o enfrentamento de uma fase de tensões e 

negociações para sua inserção nos novos espaços e adaptação à nova realidade escolar para que 

suas identidades não fiquem invisibilizadas, no contexto de uma escola urbanocêntrica.  

  Sobre a situação familiar e aspectos socioeconômicos, a partir dos dados da pesquisa, 

identifica-se que 81,5% dos/as estudantes moram em casa própria e, ao serem questionados/as 

com quem moram, os/as jovens revelaram uma realidade familiar complexa, que é manifestada 

nas formas de organização familiar, pelas diversas configurações, com muitos/as deles/as 

morando apenas com o pai ou a mãe ou mesmo com a avó. Dos/as estudantes que responderam 

ao questionário, 15 (27,7%) moram com o pai ou a mãe; 27 estudantes moram com o pai e a 
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mãe, junto com outros membros da família, no caso irmãos; 04 convivem com os avós, 03 com 

a mãe e o padrasto; 04 moram com o/a companheiro/a e 01 com a sogra. 

  Diante da realidade apresentada, não se pode utilizar de um discurso de senso comum, 

o qual atribui a essa suposta “desestruturação familiar” e condição socioeconômica a trajetória 

escolar precária dos/as estudantes, ou mesmo, seu comportamento no cotidiano escolar. Este 

discurso vai de encontro à diversidade e às transformações da sociedade, na 

contemporaneidade, pois considera uma compreensão rígida e patriarcal da estrutura familiar 

tradicional, com a presença do pai e da mãe, desconsiderando as mudanças que vêm ocorrendo 

nas famílias. Observa-se que o modelo de família tradicional foi suprimido por um novo perfil, 

assim como surgiram diferentes constituições, pois, sendo produto de evolução histórica e de 

organização entre os sujeitos, a família retrata as relações estabelecidas na sociedade.  

  Sobre a realidade familiar, os/as jovens estudantes pesquisados/as, na sua maioria, 

integram famílias que estão situadas nos setores empobrecidos da população e, a partir dessas 

informações, destacamos que, apesar de todos os avanços sociais com o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para a superação da pobreza, nos últimos anos, a questão da renda 

ainda permanece sendo um forte fator de desigualdade social. Quando foram questionados/as 

pela renda familiar aproximada, incluindo a renda de todas as pessoas que vivem na casa, a 

grande maioria dos/as estudantes (24) não sabe ou preferem não responder.  

  Dito de outro modo: 44,5% deles/as não têm conhecimento sobre essa informação; 07 

afirmaram que a renda da família é menos de um salário mínimo (13%); 14 afirmam estar em 

famílias cuja renda mensal chega a um salário mínimo, ou seja, 26%; 03 jovens estudantes 

(5,5%) responderam que a renda da família é de 2 – 3 salários e 06 não responderam (11%). 

Sobre a família receber ou não o auxílio do Programa Bolsa família, 39 estudantes (72,2%) 

responderam que sim, 13 afirmaram que não (24%) e 02 não responderam (3,8%). 

  Sobre as atividades realizadas pelos/as estudantes no contexto familiar, além de ajudar 

nos afazeres de casa, respondidos pela maioria (33) sem especificar o que fazem, outras 

atividades são realizadas pelos/as estudantes (12), como: faz faxina fora de casa, trabalha no 

caixa do mercado; ajuda o pai na roça, cuidando dos animais; molha as plantas; ajuda o pai na 

fabricação de doce; trabalha na irrigação/roça, ajuda o/a pai/mãe no que precisar; 01 estudante 

não respondeu e 08 afirmaram que não realizam atividade nenhuma. 

  No que tange à profissão assumida pelos membros da família dos/as estudantes, 

percebe-se que a maioria das famílias não possui empregos formais e sobrevivem de relações 

trabalhistas esporádicas, pois, em sua grande maioria, são agricultores/as, trabalhadores/as 

rurais e donas de casas. Além destas, outras profissões foram apresentadas, como: servidores 
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públicos municipais (professor/a, agente comunitário de saúde) e trabalhadores autônomos nas 

mais diversas ocupações (ajudante de pedreiro, cabeleireiro, frentista, ajudante de mecânico, 

taxista, caminhoneiro, mecânico, sacoleira de roupas, decoradora) e ainda, aposentados/as.  

 

3.1.1 A constituição do grupo de jovens estudantes participantes da pesquisa 

 

 Considerando os critérios de inclusão e exclusão desta investigação, alguns jovens 

estudantes não puderam continuar participando da pesquisa pelos seguintes motivos: 14 são 

residentes na sede, 04 estudantes com idade superior à faixa etária especificada que é de 15 a 

18 anos e, ao serem questionados/as sobre o interesse em participar da pesquisa, 11 estudantes 

responderam “não”, 18 “sim” e 21 estudantes disseram “talvez”. Desse modo, a Tabela 09 

abaixo representa o número de estudantes que foram considerados com interesse pela pesquisa, 

ao responderem “sim” ou “talvez”, reduzindo assim para 39 jovens estudantes do campo. 

 

 Tabela 09. Jovens estudantes da 1ª série do EM, CEJDC - São Gabriel/BA, 2017/2018. 

SITUAÇÃO 

 

1º Ano A 1º Ano B 1º Ano C Total 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Questionários aplicados 08 19 09 10 10 12 68 

Local de moradia 04 02 03 02 02 01 14 

Faixa etária – 15 a 18 - 03 - - 01 - 04 

Não interesse p/ pesquisa 02 07 - - 01 01 11 

 

Estudantes que demonstraram interesse pela pesquisa, ao responderem “SIM” ou “TALVEZ”  39 

  Fonte: Questionários (2017/2018). 

 

 Após esse trabalho prévio de análise dos questionários foi necessário dar uma “pausa” 

na realização das etapas da investigação, visto que a instituição escolar estava de recesso para 

as férias. Neste período, entre janeiro e fevereiro, vários foram os questionamentos e as 

indagações que me fazia: Como a imersão e envolvimento no lócus da pesquisa, enquanto 

profissional da escola, podem ou não atrapalhar o processo de investigação? Até que ponto a 

familiaridade e interação com os/as estudantes participantes da pesquisa dificultariam ou não a 

construção das informações? O que fazer se os/as estudantes não se abrirem para o diálogo ou 

não colaborarem na escuta do outro? Será se darei conta da pesquisa com esse número de 

participantes? Nesse movimento de distanciamento, “pausa” e afastamento e, diante de tantas 

indagações que fazia, (in)certezas e dúvidas que sentia, por diversas vezes me senti confusa e, 

ao mesmo tempo, insegura e incapaz sem saber, ao menos, por onde começar, se ia dar tempo 

e até fazia alegações das tantas atribuições que o espaço escolar demandava como justificativas 

do estranhamento à pesquisa. 
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 E assim, o ano letivo 2018 na rede estadual teve início no dia 19 de fevereiro. Foi preciso 

um tempo para que a unidade escolar organizasse as turmas de estudantes e a frequência fosse 

regularizada para que, enquanto pesquisadora, eu pudesse fazer a identificação de onde estavam 

matriculados/as os/as 39 jovens estudantes participantes que demonstraram interesse em 

contribuir com os outros momentos da construção das informações, se continuavam ou não na 

escola, se algum/a transferiu ou desistiu de estudar.  

 Outras atividades da pesquisa eram feitas enquanto essas dúvidas se esclareciam, alguns 

estudos teóricos aconteciam e, através da leitura da obra Caminhos Investigativos I, Corazza 

(2007) menciona em seu texto “Labirintos da pesquisa, diante dos ferrolhos” que “é como se 

nosso próprio fazer de pesquisadores/as colocasse um ponto de basta, onde é necessário parar 

e pensar: afinal, como é mesmo que venho fazendo meu movimento de pesquisa?” (CORAZZA, 

2007, p. 104). Assim, sobre o tempo de pesquisar, afirma que,  

 

[...]. Este tempo não é o do relógio, nem aquele de tipo cronológico; não advém de 

nenhuma herança metafísica; não é determinado por qualquer ordenação causal; assim 

como não integra algum etapismo evolucionista, por onde irrecorrivelmente devamos 

passar para atingir um estágio de maior progresso (CORAZZA, 2007, p. 103). 

 

Toda essa organização e negociação foram demoradas, principalmente porque, enquanto 

pesquisadora, a continuação da investigação dependia do outro, da instituição, do/a jovem 

estudante que retornaria para a escola. Ao fazer uma consulta nas listagens de estudantes 

matriculados/as na segunda série, no turno vespertino, foi logo identificada à saída de cinco 

(05) estudantes das próximas etapas da pesquisa e, ao questionar à secretaria da unidade escolar, 

obtive confirmação pelos seguintes motivos: 01 estudante não renovou matrícula, 01 foi 

transferida para o turno matutino, 01 deixou de residir no campo e se mudou para a cidade e, 

02 transferiram para outra escola. 

O contato com os/as estudantes, até esse momento, tinha acontecido uma única vez no 

momento de aplicação do questionário e, se fazia necessário confirmar a participação dos/as 

outros/as 34 jovens estudantes que demonstraram interesse em continuar na investigação. Em 

uma tarde de sexta-feira (16.03), solicitei a aula de uma professora, no horário das 15:10 às 

16:00 que, após explicar-lhe que necessitava de uma breve conversa com os/as estudantes da 

segunda série sobre a continuação da pesquisa, logo cedeu o tempo da aula. Na oportunidade 

desta conversa, meu objetivo era confirmar a relação de jovens estudantes que cumprissem com 

os critérios de inclusão definidos para a seleção de participantes da pesquisa. Também solicitei 

de outro professor que liberassem da sua aula alguns/as estudantes que são de outra turma para 

que se juntassem num único momento de conversa, reunindo todos/as na mesma sala. 
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Desse modo, seria explicada a continuação da investigação com os/as jovens estudantes 

que residem no campo e estudam no turno vespertino numa escola da cidade. Não estavam 

todos/as presentes, alguns/as haviam faltado, mas eu contextualizei e expliquei as intenções do 

estudo, a partir do título da pesquisa, quem poderia participar de acordo o interesse demonstrado 

ou não pelo questionário respondido por eles/as, quais as etapas, entre outras informações. 

Nesse momento, alguns/as estudantes pareceram um pouco apreensivos/as, outros/as 

animados/as e, até questionaram se os nomes seriam revelados, mas apesar de ansiosos/as pude 

perceber o entusiasmo em participar, talvez por se tratar de algo diferente. Fui apresentando a 

listagem com os nomes e eles/as foram se identificando, até que uma das alunas se manifestou 

e disse que ela não morava mais no campo e, ao mesmo tempo, questionou se poderia continuar 

participando, para a qual respondi justificando os critérios da pesquisa. 

Durante a conversa, foram apresentadas as condições éticas que direcionavam a 

finalidade e as intenções da investigação, sendo, o estudo aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e assim, foi apresentado e 

explicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento em que constam: 

os objetivos da pesquisa, os dispositivos a serem utilizados para a construção das informações, 

os possíveis riscos e benefícios que o estudo implicaria. Foi informado também que pelos 

princípios éticos, enquanto pesquisadora, era necessário estabelecer um termo de 

consentimento dos/as responsáveis por eles/as, visto que todos/as são menores de 18 anos. Além 

dessas informações, foi esclarecido como seriam utilizados os dados e informações da pesquisa, 

o porquê da preservação da identidade dos participantes optando pelo anonimato e, ainda, foi 

ofertada a opção de participar ou não da pesquisa e até mesmo de desistir dela a qualquer 

momento. 

Com a distribuição dos termos e os devidos esclarecimentos foi questionado aos/as estudantes 

sobre as dúvidas e solicitado o preenchimento com as assinaturas para quem iria continuar na 

investigação. Neste momento, alguns/as estudantes devolveram o TCLE sem o preenchimento 

e informaram sua desistência da pesquisa, enquanto outros/as devolviam o termo preenchido, 

confirmando a participação. Após esse contato, me despedi e combinei com eles/as para 

retornarem na próxima semana para a realização da próxima etapa no horário de aula deles/as 

e na própria escola, nesse caso, seria a primeira Tertúlia dialógica cultural (TDC). A Tabela 10 

apresenta a amostra final dos/as jovens estudantes que confirmaram sua participação na 

pesquisa. Destaca-se a utilização do termo amostra, utilizando a denominação feita por Poupart 

(2008), de que a amostra é o corpus empírico de uma pesquisa.  

 



92 

 

                     Tabela 10: Jovens estudantes participantes da pesquisa, 2017/2018. 

SITUAÇÃO Homens Mulheres Total 

Questionários aplicados 27 41 68 

Local de moradia – Sede  09 05 14 

Faixa etária – superior a 18 anos 01 03 04 

Não interesse p/ pesquisa 03 08 11 

Mudança de condição15 01 04 05 

Desistiram da pesquisa, após TCLE 06 08 14 

Participantes da pesquisa 20 

              Fonte: Dados da pesquisa 2017/2018. 

 

Além de ser marcada pela diversidade, a juventude é uma categoria dinâmica que 

decorre de construções culturais e históricas e o significado atribuído à ela difere de acordo com 

a época, os grupos sociais e culturais de uma sociedade. Assim, a sociografia dos/as 

participantes da pesquisa é composta por 16 estudantes, na idade de 15-16 anos, e 04 que estão 

com a idade de 17-18 anos, sendo 09 do sexo masculino e 11 do sexo feminino, totalizando 20 

estudantes.   

Para Dayrell (2007a), os jovens são sujeitos sociais que vivem construindo a 

sociabilização cotidiana e que consomem bens simbólicos e produz cultura. Hall (2015) destaca 

o processo de fragmentação das identidades, no qual convive um sujeito pós-moderno, 

descentrado e, argumenta sobre as mudanças que estão transformando as sociedades na 

contemporaneidade e, “[...] isso está modificando as paisagens culturais de classe, de gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais [...]” (HALL, 2015, p. 11). Para ele,  

 
[...] o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 

não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2015, p.12). 

 

De acordo Silva (2014), a afirmação da identidade significa demarcar fronteiras 

distinguindo o que fica dentro e o que fica fora, incluindo e excluindo quem pertence ao grupo 

e quem não pertence. Os/as jovens estudantes são os sujeitos descentrados de uma realidade 

plural e multifacetada que possui múltiplas dimensões, forjadas a partir de categorias como o 

gênero, a cor/etnia, a identidade religiosa, o local de moradia, seus planos para a vida adulta, 

de forma interseccionada.  

Considerando as dimensões éticas da pesquisa e o objetivo de preservar o anonimato 

                                                 
15 Após consulta nas listagens de estudantes matriculados/as na 2ª série – EM, turno vespertino em 2018, foi 

identificada a mudança de condição de cinco estudantes, pelos seguintes motivos: 01 não renovou matrícula, 01 

foi transferida para o turno matutino, 01 se mudou para a cidade e 02 transferiram para outra escola. 
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dos/as participantes, foi escolhido para cada um/a deles/as o nome de uma cor, levando-se em 

conta o significado que estas tiveram para o trabalho, ao mesmo tempo em que possibilitou-

lhes expressar-se livremente e se sentirem confiantes para socializar seus pensamentos e 

opiniões, enriquecendo o estudo, conforme apresentado no Quadro 05.  

 

Quadro 05. Perfil sociográfico dos/as jovens participantes da pesquisa 
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Bronze 15 M Morena Católica Heterossexual Mãe Dona de casa 

Grafite 15 M Negra Católica Heterossexual Pai/Mãe T. Rural/Professora 

Marrom 16 M Parda Católica Heterossexual Esposa Estudante 

Bege 16 F Parda Católica Heterossexual Sogra Serv. Pública 

Laranja 16 F Morena SR* Heterossexual Pai/Mãe T. Rural/Dona de casa 

Bordô 15 M Negro NR** Heterossexual Mãe Trab. Rural 

Verde 18 M Branca Católica Heterossexual Pai/Mãe Agricultor/D. de casa 

Goiaba 15 F Parda SR* Heterossexual Mãe Dona de casa 

Sépia 16 M Negra Católica Heterossexual Pai/Mãe Trabalhador rural 

Amarelo 17 M Amarela SR* Heterossexual Mãe Dona de loja 

Branco 17 F Negra Católica Heterossexual Mãe/padrasto Sacoleira/Agricultor 

Grená 16 F Negra Católica Heterossexual Pai/Mãe T. Rural/Dona de casa 

Cinza 17 F Negra Evangélica Heterossexual Avó Aposentada 

Azul 15 F Branca SR* Heterossexual Pai/Mãe T. Rural/Dona de casa 

Rosa 15 F Morena Católica Heterossexual Pai/Mãe Agricultor/Sacoleira 

Roxo 15 F Morena Católica Heterossexual Pai/Mãe Agricultor/D. de casa 

Lilás 15 F Parda Católica Heterossexual Pai/Mãe Agricultor/Doméstica 

Jambo 16 M Morena SR* Heterossexual Mãe/padrasto Dona de casa/T. rural 

Vermelho 16 F Branca SR* Bissexual Mãe/padrasto Doméstica/Trab. rural 

Preto 16 M Morena SR* Heterossexual Mãe Professora 

Fonte: Dados da pesquisa 2017/2018       Legenda: * SR - Sem religião        **NR – Não respondeu      

 

O quadro acima apresenta as singularidades e as identidades dos participantes que, 

oriundos/as de diferentes universos culturais, demonstram sua subjetividade em uma 

heterogeneidade emergente. Desta forma, considera-se que os/as jovens estudantes não 

assumem uma posição fixa com identidades puras, unificadas e permanentes, mas tornam-se 

sujeitos fragmentados e híbridos que se afastam das “singularidades de classe ou gênero, como 

categorias conceituais e organizacionais básicas” (BHABHA, 2013, p. 20), assumindo outras 

posições de identidade como construções híbridas. Para o autor, “o que é teoricamente inovador 

e politicamente crucial é a necessidade de passar além das narrativas de subjetividades 

originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais” (BHABHA, 2013, p. 20-21). 
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Os processos de hibridização analisados pela teoria cultural contemporânea, como dito 

anteriormente, nascem de relações conflituosas entre diferentes grupos culturais que ao 

favorecer “[...] o contato de diferentes culturas colocam em movimento processos de 

hibridização que transformam, desestabilizam e deslocam as identidades originais” (SILVA, 

2014, p.88). O autor reafirma essa ideia quando aponta que a “identidade que se forma por meio 

do hibridismo não é mais integralmente nenhuma das identidades de origem, embora guarde 

traços delas” (SILVA, 2014, p. 87), pois cada indivíduo dentro de um contexto sociocultural 

não perde sua identidade, apenas a torna híbrida. 

Para Bhabha (2013), uma condição fronteiriça configura um entre-lugar, onde os/as 

jovens estudantes produzem modos de ser e de estar no mundo e constituem suas identidades 

culturais em processos permanentes de negociação, para o qual Bhabha (2013) argumenta, 

 
[...]. Nossa existência hoje é marcada por uma tenebrosa sensação de sobrevivência, 

de viver nas fronteiras do “presente”, [...] encontramo-nos no momento do trânsito em 

que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e 

identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão (BHABHA, 

2013, p. 19).  

  

A Figura 02 representa singularidades e diferenças, de forma interseccionalizada e 

contempla múltiplas categorias, como: sexo/gênero, identidade religiosa, orientação sexual, 

bem como raça/etnia, ocupação da família, entre outras, constituindo o perfil sociográfico 

dos/as jovens estudantes do campo, participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Figura 02: Jovens estudantes: perfil sociográfico e interseccionalidade 

 

     Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da pesquisa, 2017/2018.       

 

O grupo de participantes é marcado, também, pelas variações culturais, pelo lugar onde 

mora e com quem, por sua renda familiar e pelas atividades que sua família desenvolve. Os/as 

jovens estudantes pesquisados/as, embora residam em comunidades, já se encontram em um 

campo urbanizado e cheio de possibilidades, pois com a pluralidade de universos culturais e a 

perda dos contornos entre campo e cidade, as fronteiras entre esses dois espaços, já não podem 

mais ser claramente identificadas e delimitadas. A partir das ideias de autores como Sodré 

(2013) e Souza (2011), o campo é destacado como universos culturais, sociais e 

economicamente heterogêneos, espaço de vida, território de vários sujeitos que expressam suas 

múltiplas vozes e diversidade cultural e, apresentam formas de produção social e econômica 

que são singulares desse espaço histórico.  

A visão da cidade como o espaço civilizatório por excelência, como lugar de 

desenvolvimento e a tradição de inferiorizar o campo colocava-o em posição antagônica 

mostrando uma imagem negativa que, segundo Arroyo (2007) e Carneiro (2008), tratava o 

campo como lugar de atraso, do tradicionalismo cultural, inferior e arcaico. Desse modo, ao 

nos referir ao campo, concebemos como um espaço dotado de diversas particularidades 

históricas, sociais, culturais, políticas e ambientais que interagem entre si, mantendo relações 

que se estabelecem no cenário global, um campo em disputa aonde acontece os movimentos e 

dinâmicas migratórias dos jovens do campo que atravessam e cruzam as fronteiras que 
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demarcam o território da comunidade onde moram. 

A partir dos efeitos produzidos pela globalização, que tiveram no avanço tecnológico 

uma condição favorável, novas dinâmicas vão sendo incorporadas no mundo rural16, dando 

sinais para a construção de novas identidades sociais com a ampliação da mobilidade a partir 

dos meios de comunicação reais e virtuais, ocupação desse espaço por atividades não agrícolas, 

utilização do campo como espaço de lazer, com a emergência de clubes e locais de banho, ou 

de residência para integrantes do mundo urbano que buscam tranquilidade e descanso no 

campo. Neste sentido, o rural se torna um espaço cada vez mais heterogêneo, diversificado e 

não exclusivamente agrícola, sendo que as características que sempre foram peculiares ao 

mundo rural dão lugar a uma nova configuração social, com a redefinição dos elementos da 

cultura local, a partir da incorporação de novos valores, hábitos e técnicas que se intercruzam, 

assim como as pessoas têm mais acesso a bens e serviços, adotando novos padrões de consumo. 

Na dinâmica dos fluxos culturais entre o rural e o urbano, segundo Carneiro (2005, p. 

10), “não é mais aceito falar em um rural exclusivamente agrícola ou de um urbano que não 

inclua também possibilidades de construção de identidades rurais”. Trata-se de ultrapassar e 

redefinir o estreitamento das fronteiras entre o ‘local’ e o ‘global’, entre o ‘rural’ e o ‘urbano’ 

ignorando as diferenças culturais contidas nessas representações. As transformações atribuídas 

ao “rural” na atualidade resultam na emergência de novas formas de sociabilidades e na 

“expressão de identidades sociais abertas e múltiplas” (CARNEIRO, 2005, p. 11), emergindo 

daí, um novo rural, o da pós-modernidade.  

Para esse conjunto de reflexões, Carneiro (1998) denomina de ruralidades 

contemporâneas, que se constitui como 

  
[...] um processo dinâmico de constante reestruturação dos elementos da cultura local 

com base na incorporação de novos valores, hábitos e técnicas. Tal processo implica 

um movimento em dupla direção no qual identificamos, de um lado, a reapropriação 

de elementos da cultura local a partir de uma releitura possibilitada pela emergência 

de novos códigos e, no sentido inverso, a apropriação pela cultura urbana de bens 

culturais e naturais do mundo rural, produzindo uma situação que não se traduz 

necessariamente pela destruição da cultura local, mas que, ao contrário, pode vir a 

contribuir para alimentar a sociabilidade e reforçar os vínculos com a localidade 

(CARNEIRO, 1998, p. 61). 

 

Em oposição aos sentidos atribuídos a um rural agrícola, tradicional, “incivilizado”, 

resistente às mudanças, Moreira (2005, p. 32) argumenta que “aquela imagem de rural ocultou-

se, desaparecendo em favor de um outro rural da alta modernidade. Este rural é ao mesmo 

                                                 
16 Este trabalho admite as terminologias campo e rural, assim como cidade e urbano como sinônimos, como 

referências ao mesmo tipo de espaço. 
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tempo urbano e global. Já tecnificado, industrializado, urbanizado e civilizado, a imagem desse 

rural da pós-modernidade [...] já não se diferencia do urbano”. 

Considerando o local de moradia e ocupação das famílias dos/as participantes da 

pesquisa, apresenta-se um contexto rural compreendido não mais como espaço exclusivo das 

atividades agrícolas, mas como afirma Moreira (2005, p. 38), um espaço diversificado e 

dinâmico, que adota a pluriatividade17, se levar em conta a atuação das pessoas que se ocupam 

como: trabalhador rural, agricultor, dona de casa, doméstica, professora, estudante, servidora 

pública, agente de saúde, sacoleira, dona de loja, etc. Estas questões repercutem com mais 

profundidade na juventude contemporânea que acaba por não se interessar em seguir o 

“tradicional” trabalho realizado por seus familiares. Moreira (2005, p. 38), referindo-se ao 

Brasil, sintetiza bem esse processo de configuração do novo mundo rural, com base na 

pluriatividade, quando escreve:  

 
[...] Esse passa a ser compreendido não mais como espaço exclusivo das atividades 

agrícolas, mas como lugar de uma sociabilidade mais complexa que aciona novas 

redes sociais regionais, estaduais, nacionais e mesmo transnacionais. Redes sociais as 

mais variadas que no processo de revalorização do mundo rural, envolvem a 

reconversão produtiva (diversificação da produção), a reconversão tecnológica 

(tecnologias alternativas de cunho agroecológico e natural), a democratização da 

organização produtiva agrária (reforma agrária e fortalecimento da agricultura 

familiar), bem como o fortalecimento dos turismos rurais (ecológico e cultural) 

(MOREIRA, 2005, p. 38).  

 

Os/as jovens do campo que circulam entre o campo e a cidade para estudar estão 

cruzando as fronteiras e encurtando as distâncias, sem romper os laços de sociabilidade e 

parentesco de origem, bem como sofrendo os efeitos do estar na comunidade do campo 

recebendo novas e imbricadas referencias identitárias, possibilitando-os/as construir 

identidades móveis, desintegradas ou hibridizadas. No deslocamento entre os diversos 

ambientes de convivência, os sujeitos geram uma forma de vida híbrida, ampliam seu círculo 

de relações sociais e uma maior integração cultural, ao mesmo tempo em que buscam 

oportunidades, como sujeitos de direitos.  

Após a identificação, seleção e caracterização dos/as participantes da pesquisa, foram 

realizadas as Tertúlias Dialógicas Culturais (TDC), entre os meses de março e abril de 2018. A 

TDC é uma atividade adaptada a partir da Tertúlia Literária Dialógica18, que consiste em uma 

                                                 
17 A noção de pluriatividade refere-se à diversificação das atividades econômicas com ocupações e atividades não-

agrícolas no espaço rural. 
18 A Tertúlia Literária Dialógica nasceu em 1978 na escola de educação de pessoas adultas, La Verneda de Saint-

Martí, em Barcelona, na Espanha, a qual consiste em uma atividade aberta à população interessada em participar 

da leitura de textos clássicos. 
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atividade cultural e educativa desenvolvida a partir de livros da literatura clássica universal. 

Seu objetivo é promover espaços de diálogo igualitário e de transformação e baseia-se nos 

princípios da aprendizagem dialógica19 e dialogicidade (FREIRE, 1996, 2010).  

A aprendizagem dialógica, conceito elaborado por R. Flecha (1997), citado por Mello 

(2003), constitui-se na base de uma Comunidade de Aprendizagem (CA)20, instituindo - se 

como uma possibilidade para a superação das desigualdades sociais legitimadas no interior da 

escola, através de práticas dialógicas que propõem a situação comunicativa como ideal ao 

entendimento. Este tipo de aprendizagem é desdobrada em sete princípios: diálogo igualitário, 

inteligência cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e 

igualdade de diferenças. 

Conforme a abordagem feita por Mello (2003), o diálogo igualitário ocorre entre 

sujeitos capazes de linguagem e ação pressupondo que o encontro em sala, ou qualquer outro 

espaço educativo, considera a validade dos argumentos e contribuições dos participantes e não 

a relação de poder de uns sobre os outros, pois os debates entre opiniões diferentes são 

resolvidos através dos argumentos e, assim, todos/as podem aprender igualmente. A 

dialogicidade é uma das categorias centrais da perspectiva freireana presente na educação 

dialógica.  

Para ele, através do diálogo, podemos olhar o mundo e a nossa existência como 

processo, algo em construção, como realidade inacabada e em constante transformação. Pela 

premissa de Freire (1996, p. 136), o sujeito que se abre ao mundo e aos outros se abre também 

ao diálogo, exercendo, assim, a postura da dialogicidade. Reafirmando o que é citado por Mello 

(2003), em uma Tertúlia são respeitadas todas as falas igualmente e pressupõe que o diálogo 

ocorre na relação que é estabelecida em torno do que cada pessoa pode trazer para à discussão, 

interpretando a partir de determinado tema. A primeira tertúlia aconteceu, na própria escola, no 

dia 20 de março, com início às 14h20min, para a qual demonstro minhas impressões a partir do 

excerto do diário de campo, abaixo. 

 
Salas de aulas vazias, num intervalo entre os turnos – matutino e vespertino, o leve 

silêncio só era interrompido pelo barulho das cadeiras sendo arrastadas e tiradas do 

lugar para o momento rotineiro da limpeza do ambiente escolar. Fiquei na escola 

aproveitando o tempo (possível) para dar conta de organizar o cenário para a 

realização da primeira Tertúlia dialógica cultural. Expectativas... ansiedade... De um 

lado, a pesquisadora, como em todo início de atividade, ansiosa e com o desejo que 

                                                 
19 Conceito elaborado pelo Centro de Investigação Social e Educativa (CREA), da Universidade de Barcelona, e 

que diz respeito a uma maneira de conceber a aprendizagem, o qual se construiu com base no princípio do diálogo 

igualitário e dialogicidade de Freire e a teoria da ação comunicativa de Habermas.  
20 Projeto baseado em um conjunto de ações educativas de êxito dirigidas à transformação social e educativa, 

através da participação da comunidade. Surgiu nos anos 1990 e sua implementação foi promovida pelo CREA. 
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tudo desse certo. Para tanto, comecei as solicitações de ajudas: para a limpeza da sala 

e arrumação por um, para preparação de material por outro, para fixar cartazes na 

parede, para gravar, filmar, fotografar, arrumar a mesa e os equipamentos... Foi assim 

que me vi, pedindo ajudas e, como diz Cora Coralina no texto epígrafe, “penso que é 

assim mesmo que a vida se faz de pedaços de outras gentes que vão se tomando parte 

da gente também”. Do outro lado, estava a profissional com medo de alguma 

interrupção escolar, a confusão de papéis sociais, de não conseguir distanciar da 

função de coordenadora pedagógica que ora assumo na instituição. Junto à essa 

atuação da pesquisadora/profissional estavam os/as estudantes, com suas expectativas 

também, imaginei que pensavam: Como será isso? Quais perguntas terão que ser 

respondidas? O que ela vai pensar se eu não falar nada? E se eu não souber responder? 
(DIÁRIO DE CAMPO, 20/03/2018). 

 

Estava tudo planejado e organizado para receber os/as estudantes. Eu havia articulado 

os horários de aula nas turmas da segunda série, negociando com um professor que fez o 

trabalho dele com os/as estudantes remanescentes das duas turmas juntas, enquanto que eu 

realizava a atividade da pesquisa com os/as demais. Os materiais tinham sido preparados com 

um cuidado especial, a fim de facilitar a compreensão dos/as participantes. No cenário do local, 

as cores tiveram um significado importante, primeiro por representar a diversidade que seria 

manifestada na atividade da tertúlia e, também porque o nome das cores seria utilizado como 

pseudônimos para preservar a identidade dos/as participantes da pesquisa, por conta do 

compromisso ético assumido. 

 As cadeiras foram arrumadas em formato oval e, ao centro, foi colocada uma esteira 

redonda. Este arranjo geométrico possibilitaria um processo direto de comunicação e diálogo 

igualitário, o respeito às opiniões dos/as outros/as. Os objetos trazidos complementaram o 

cenário da tertúlia (os cartazes, mandalas, mimos, textos, músicas, imagens, etc.) e tiveram a 

finalidade, além da caracterização do espaço, de recompor a atividade que, através da “escrita 

e da descrição buscam, então, recuperar, (re)constituir o lá vivido [...]” (SANTOS, 2005, p. 12). 

E, junto às fotos, as anotações do diário de campo, as gravações, as falas dos/as participantes 

serviriam, conforme o mesmo autor, como “matéria para compor/ilustrar e dar autenticidade à 

narrativa”. Parafraseando Santos (2005), 

 
[...], embora o terreno (a escola) já fosse conhecido de outras estadas, agora eu 

procurava olhá-lo com outros olhos, de uma outra posição. Eu havia, mesmo que de 

uma forma incipiente, preparado a viagem como nunca antes houvera feito e, além 

disso, levava na bagagem outros instrumentos: um gravador, uma câmera fotográfica, 

celular, um visto de entrada com permanência negociável [...] (SANTOS, 2005, p. 13, 

grifos da autora). 

 

O autor se utiliza da metáfora do/a turista viajante para explicar o modo de atuação do 

etnógrafo que caracteriza sua experiência etnográfica, tendo que descrevê-la. Com o cenário, 

ambiente da sala organizado, esperei-os/as na entrada da sala, os/as jovens foram convidados/as 

a adentrar num espaço de acolhimento e socialização de suas ideias, opiniões, experiências e 
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revelação de suas expectativas e necessidades. Inicialmente foi conferida a presença de todos/as 

e reservamos um tempo para refletir sobre o porquê de estarmos ali. Esclareci que, naquele 

momento, era importante que eles/as socializassem elementos importantes para a pesquisa de 

campo e, assim, tivemos uma conversa inicial sobre o que é dialogar... a fim de destacar que o 

diálogo implica em uma reflexão coletiva, para que todos/as ficassem à vontade para expor suas 

opiniões, ouvir e respeitar uns aos outros. 

Ainda sugeri que os/as jovens estudantes tivessem um olhar diferenciado para minha 

condição de pesquisadora e que, quanto mais eles/as falassem, seria melhor para o trabalho 

investigativo, pois a fala deles/as em torno da temática da pesquisa era fundamental. Tal 

atividade contou com a minha moderação como pesquisadora, com as tarefas de: organizar as 

falas dos participantes, facilitando a conversa, e fazer a mediação, apresentando perguntas que 

desencadearam o diálogo, os atos comunicativos e as interações dialógicas.  

Nesta conversa, tentei um “ensaio” na prática de pesquisa, que ali se iniciava com o 

objetivo de identificar as expectativas e necessidades formativas dos/as estudantes, 

considerando o contexto sociocultural onde vivem. Junto a minha tarefa como mediadora, 

apresentei uma pessoa colaboradora, justificando que, como eu não daria conta de fazer tudo, 

preferi chamá-la para assumir as tarefas de fotografar, gravar, filmar e registrar questões 

importantes para a escrita. Corazza (2007, p. 120-121) menciona que, ao pesquisar, “não é por 

tal ou qual método que se opta, e sim por uma prática de pesquisa que nos “toma”, no sentido 

de ser para nós significativa”. A autora ainda apresenta que 

 
[...] uma prática de pesquisa é um modo de pensar, sentir, desejar, amar, odiar; uma 

forma de interrogar, de suscitar acontecimentos, de exercitar a capacidade de 

resistência e de submissão ao controle; uma maneira de fazer amigas/os e cultivar 

inimigas/os; de merecer ter tal vontade de verdade e não outra(s); de nos enfrentar 

com aqueles procedimentos de saber e com tais mecanismos de poder; de estarmos 

inseridas/os em particulares processos de subjetivação e individuação. Portanto, uma 

prática de pesquisa é implicada em nossa própria vida (CORAZZA, 2007, p. 121). 

 

  No momento inicial, foi feita uma breve contextualização sobre o objetivo do trabalho 

e o que eles/as, jovens residentes em diferentes comunidades do campo, traziam de colaboração 

para a instituição escolar, representando, assim, a expressão da diversidade cultural. As pistas 

que lancei para o início do diálogo pelos/as jovens estudantes foram dispostas de forma 

imprevisível, sem nenhum sentido hierárquico, de forma que, como aborda Corazza (2007, p. 

106), “[...] quando se está dentro, não se tem a mínima ideia de onde levarão, nem onde estão 

seus pontos de fuga”, ou seja, a pergunta norteadora sugerida pelo roteiro prévio, inicialmente, 

deu margem à infinitas perguntas que se ramificaram a outras e mais outras, nos caminhos 

percorridos pela primeira tertúlia.  
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  A primeira pergunta norteadora para o diálogo foi: “Como se sentem jovens no mundo 

de hoje? E que mundo é esse?”. Nesse momento um grande silêncio permaneceu na sala entre 

os/as estudantes. Seria medo de falar? Medo de não saber responder? Timidez? Ou pensavam: 

O que vão pensar de mim se não falar nada? Imaginei que muitos eram os questionamentos 

deles/as, ao mesmo tempo em que aguardavam alguém se manifestar para o início do diálogo.  

Assim, foram emergindo as falas, as opiniões, risadas, pausas, silêncios, a timidez maior nos 

meninos... e a conversa foi ampliando as possibilidades e o surgimento de novas questões, a 

partir do roteiro prévio proposto, abaixo, para a realização da primeira Tertúlia.  

 

   Quadro 06. Agenda da 1ª Tertúlia Dialógica Cultural 

Objetivo: Identificar as expectativas e necessidades formativas dos estudantes, considerando o contexto 

sociocultural aonde vivem. 

• Acolhida dos jovens estudantes; 

• Diálogo inicial: Breve reflexão sobre o que é Dialogar;  

                          Contextualização sobre os objetivos da pesquisa; 

• Pergunta norteadora: O que é ser jovem no mundo de hoje? Como se sentem sendo jovens do campo? 

• Execução de música: "Não é sério" (Anexo A) - Charles Brown Junior; Destacar trechos da música e pedir 

que relacionem às vivências deles/as. 

• Pergunta norteadora: O que vocês trazem para constituir as marcas das culturas juvenis? Como é o estilo 

de ser jovem? Considerar aspectos, como: linguagem e comunicação; moda e vestuário, arte e cultura, musica, 

adereços e acessórios, etc. (Escrita no cartaz compondo um painel). 

• Pergunta intermeadora: Quais as vivências e experiências de vocês na comunidade onde moram? Que 

expectativas vocês têm desse e para esse universo cultural? 

  Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2017/2018. 

 

  E, assim, após duas horas e meia, encerrei o encontro de diálogo com a previsão para a 

próxima tertúlia. O registro gravado da conversa junto às fotos e o material escrito nos cartazes 

tornam-se a fonte das informações, o material a ser transcrito e descrito que, no conjunto das 

fontes, seria analisado, categorizado e interpretado. Os outros registros - a timidez, os risos, 

gritos, desconfortos, o leve nervosismo, a voz baixa, o silêncio de alguns/as, a troca de 

brincadeiras, o assobio, as conversas paralelas... - estes ficaram em pausa, mas que se 

configuram, também, como materiais a serem interpretados. Os minutos finais foram de 

bagunça feita pelos/as próprios/as estudantes que, após autorização, correram para pegar os 

chocolates que ainda restavam, enquanto saíam da sala dando risadas e fazendo brincadeiras 

entre eles/as. Observei que, durante o encontro de diálogo, o interesse e a participação foram 

constantes, o que fez a discussão se tornar interessante, visto que se tratava da realidade dos/as 

participantes, de situações que aconteciam no cotidiano deles/as. 

  Os dias seguintes, após a realização da primeira tertúlia, foram de muitas reflexões e 

análises enquanto a transcrição ia acontecendo lentamente entre pausas e repetições, visto que 

o registro gravado apresentava muitos ruídos, o que gerou dificuldades para a referida 
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transcrição, pois exigiram muito tempo, atenção e paciência. Esse procedimento, que 

inicialmente pareceu simples, teve muitas idas e vindas, por diversas vezes precisei verificar o 

que havia sido dito e o que havia sido transcrito para garantir a fidelidade das informações. 

Destaca-se que serão apresentadas as dimensões categorizadas, nas páginas subsequentes, 

considerando a realização das tertúlias à luz dos teóricos escolhidos, das categorias que 

elegemos e dos demais dispositivos que utilizamos para realizar a pesquisa.  

  A segunda tertúlia dialógica cultural foi planejada a partir de um tema de grande 

emergência na expectativa dos/as jovens estudantes e, foi realizada no dia seis de abril (06.04). 

Desde o preenchimento dos questionários, ficou iminente que as questões da diversidade são 

invisibilizadas pela instituição escolar, inclusive as temáticas da sexualidade e identidade de 

gênero, visto que alguns conceitos relacionados a essas temáticas não estão tão claros no 

entendimento dos/as participantes, ao mesmo tempo em que foram manifestadas pelos/as 

estudantes, durante a primeira tertúlia, o interesse e o desejo de participar de palestras sobre a 

sexualidade, drogas, entre outros temas. Desse modo, considerei a necessidade de abordar um 

tópico de discussão sobre Juventudes, sexualidade e relações de gênero, como temática para o 

diálogo do segundo encontro. 

  Na organização do material a ser trabalhado, pensei em todos os detalhes para realizar 

um diálogo prazeroso. Assim, recorri aos registros e transcrições da tertúlia anterior, nos quais 

ficam iminentes alguns mitos e tabus em torno da sexualidade, as relações de gênero, entre 

outros. Desse modo, a partir do roteiro definido para o segundo encontro, alguns materiais 

foram preparados: placas com perguntas envolvendo os temas, cartazes, músicas, vídeos, slides, 

mimos e plaquetas, etc. No dia marcado, ao chegar à unidade escolar, fui logo procurada por 

algumas estudantes que queriam conferir se teria o encontro com eles/as. O material estava todo 

organizado, porém, eu não tinha organizado a saída deles/as das salas de aula, visto que sempre 

era necessário articular junto às/os professores/as para que cumprissem as atividades da aula, 

posteriormente. Mesmo assim, dirigi-me até às salas, pedi permissão às professoras das aulas, 

que, logo, autorizaram a saída deles/as. Foi muito bom confirmar o interesse e a expectativa 

dos/as participantes da investigação, talvez se sentissem acolhidos para a socialização de seus 

interesses, necessidades e expectativas.  

  O cenário da sala foi arrumado, considerando o arranjo geométrico com as cadeiras 

arrumadas em círculo e, além de tapetes e colchonetes, alguns cartazes foram colados na parede, 

músicas, panfletos e outros materiais foram dispostos sobre uma esteira redonda colocada ao 

centro, ao mesmo tempo em que os equipamentos eram instalados. Tudo havia sido planejado 

para que os/as participantes ficassem a vontade para a roda de diálogo que logo iniciaria. Com 
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o espaço devidamente arrumado, os/as estudantes foram convidados/as para a sala, cenário da 

tertúlia, e assim foi realizada, iniciando-se às 14h30min.  

  Destaco aqui um trecho do diário de campo relacionado à segunda tertúlia, que 

demonstra ansiedade, curiosidade ou até interesse de outros/as estudantes para a atividade que 

estava sendo realizada na escola. 

 
Quando os/as estudantes foram chegando, alguns sentando enquanto que outros/as 

conversavam paralelamente e, ao ver o material demonstravam curiosidade para o que 

seria conversado/discutido naquela atividade. Na porta, enquanto eu aguardava 

algumas estudantes que ainda não se encontravam presentes na sala por terem ido 

trocar suas vestimentas, estavam alunos/as de outras salas e séries querendo participar 

também. Expliquei para estes/as que o trabalho tinha iniciado o ano passado e que era 

processual com os/as mesmos/as participantes e assim, insistiam perguntando: Se ia 

ser feito somente com a segunda série? E por que só eles/as foram escolhidos? E não 

faz com a gente também por quê? Prometi planejar alguma atividade para realizar, 

posteriormente, com eles/as a fim de serem contemplados também, mas justifiquei 

que naquela, eram apenas para os/as da segunda série (DIÁRIO DE CAMPO, 

06/04/2018). 

 

  A segunda tertúlia foi iniciada a partir da contextualização do tópico da discussão e de 

algumas questões que justificavam a escolha da temática que, depois de identificada como 

expectativa, foram esclarecidas algumas dúvidas dos/as participantes, ao mesmo tempo em que 

foram retomados os princípios para uma roda de diálogo produtiva, como: expor as próprias 

opiniões e ouvir respeitando o momento e o tempo de fala do/a outro/a, entre outros 

combinados. A segunda TDC foi realizada considerando o roteiro prévio abaixo:  

 

  Quadro 07. Agenda da 2ª Tertúlia Dialógica Cultural 

Objetivo: Identificar as expectativas e necessidades formativas dos estudantes, considerando o contexto 

sociocultural aonde vivem. 

• Acolhida dos/as jovens estudantes; 

• Retomada: O que é Dialogar? 

Tópico de discussão – “Juventudes, sexualidades e relações de gênero” 

• Pergunta inicial – O que caracteriza o ser menino e ser menina; Escrita no cartaz: Coisas de meninas X 

Coisas de meninos. A partir das questões apresentadas, introduzir a discussão sobre as relações de gênero. 

Relacionar à outras situações do cotidiano; Relação com o vídeo “Quebrando o tabu”. 

• Conceituando e problematizando: gênero, sexo e sexualidade.  

• Roda de diálogo: Mitos e Tabus sobre a sexualidade e relações de gênero. A partir de perguntas, os/as 

jovens vão Curtir ou não, Cutucar e Compartilhar expondo suas opiniões, expectativas e necessidades; 

Acrescentar Pergunta norteadora: E a escola? Como trabalha as questões da sexualidade e as relações de 

gênero?  

• Execução de música: "Respeita as mina" (Anexo B) – Kell Smith; 

• Discussão de questões abordadas na música - Pergunta norteadora: Como vocês veem isso na sociedade? 

E na comunidade onde moram? Já presenciaram alguma situação? O que têm a dizer sobre isso? Concordam? 

Enquanto jovens, o podem fazer para mudar esse contexto? 

  Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2017/2018. 

 

 A tertúlia, neste dia, foi realizada em dois momentos, visto que iniciou na segunda aula. 

Chegado o intervalo para servir a merenda, os/as estudantes foram liberados/as durante os vinte 
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minutos. Neste momento, a atividade foi suspensa enquanto que eu os/as observava, as meninas 

provocaram queixas entre as outras, pois tinham trocado o fardamento por peças mais curtas e 

confortáveis enquanto participavam da tertúlia e, no recreio despertavam olhares e comentários 

dos meninos. Registrei, inclusive, um comentário de um funcionário da escola que disse: - 

“Converse com suas alunas sobre as roupas delas, pois as outras estão reclamando e dizendo 

que amanhã vão vir com shortinhos também”. Enquanto o recreio acontecia, os/as jovens 

estudantes interagiam nos movimentos do pátio, conversavam, socializavam..., até o toque do 

sinal, marcando o retorno deles/as para o espaço da tertúlia. 

  A discussão foi centrada na diferença entre sexo, sexualidade e gênero, quando foram 

apresentados e esclarecidos alguns conceitos e as possibilidades de se relacionar com o/a 

outro/a, bem como algumas manifestações do momento anterior que me ajudaram a 

problematizar algumas visões dos/as estudantes acerca de sexo, sexualidades, feminilidades e 

masculinidades. O grupo permaneceu em total silêncio, sem brincadeiras ou risinhos, enquanto 

conversávamos. Sempre era aberto o espaço para as dúvidas e os questionamentos de visões 

estereotipadas e de conceitos essencializados e homogeneizadores. Naquele dia não foi 

problematizada a interseccionalidade entre sexualidades, raça/etnia e classe social, uma vez que 

o objetivo central era apresentar as relações de gênero e desvincular sexo e sexualidade, 

relacionando-as com as situações do cotidiano de cada um. Para encerrar aquele encontro, 

destaquei alguns termos, como: cultura do estupro, violência contra a mulher, feminismo, 

homofobia, lesbofobia e transfobia, entre outros. 

  A quantidade de informações obtidas das duas tertúlias realizadas indicava que uma das 

lacunas apresentadas era a pouca participação de alguns/as participantes nas sessões de diálogo. 

Inicialmente, foi feita a opção pela realização de duas TDCs e um grupo focal, porém em 

conversa informal com eles/as, no momento final da segunda tertúlia, optaram por 

permanecerem juntos/as, na condição de deixarem o espaço do diálogo para que os mais tímidos 

se manifestassem. Assim, para atender o objetivo proposto para esta etapa, foi adicionada mais 

uma TDC, por considerar a afinidade entre eles/as e o interesse demonstrado pela pesquisa. 

Destaca-se que, juntos/as, o número de participantes inviabilizaria a realização do grupo focal, 

pois a diferença deste para a TDC, além do tempo reduzido, era o trabalho com um grupo menor 

de participantes.  

  A identificação de lacunas nos tópicos de discussões elencados anteriormente foi feita 

a partir das informações coletadas, considerando os objetivos apresentados para a pesquisa. 

Desse modo, a terceira tertúlia foi realizada no dia 12 de abril, com o tópico de discussão sobre 

Juventudes: seu cotidiano e projetos de vida, a fim de aprofundar o diálogo sobre as práticas 
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vivenciadas por eles/as no cotidiano escolar, bem como as expectativas dos/as participantes em 

relação a seus projetos de futuro, de acordo o roteiro proposto abaixo:  

 

  Quadro 08. Agenda da 3ª Tertúlia Dialógica Cultural 

Objetivo: Identificar as expectativas dos/as estudantes; Interpretar as perspectivas dos/as estudantes, em relação 

à diversidade presente na escola e às práticas pedagógicas vivenciadas por eles. 

• Acolhida com música; 

Tópico de discussão – Juventudes: seu cotidiano e projetos de vida 

• Música: "Era uma vez" – Kell Smith; 

• Roda de diálogo: O cotidiano do/a jovem  

- Como é a rotina da sua semana? - Do que mais gosta e do que menos gosta no seu dia-a-dia? - O que pensa 

da escola? - O que mais gosta e o que menos gosta na escola? O que incomoda? - Aqui na escola vocês podem 

ser jovens? Ou só podem ser alunos? É diferente? - O que faz em seu cotidiano fora do período escolar?  

• Música: "Sonhar" - MC Gui 

• Roda de diálogo: O/a jovem por si mesmo 

- Conversa a partir de trecho da música: “Sonhar, nunca desistir/ Ter fé, pois fácil não é nem vai ser/ Tentar 

até se esgotar suas forças/ Se hoje eu tenho quero dividir/ Ostentar pra esperança levar e o mundo sorrir”. 

- Socializar as expectativas de vocês no contexto social onde vivem sobre: - O que sonha para o seu futuro? - 

O que você gostaria de ser, de fazer? - Como se imagina ou deseja estar daqui a alguns anos?  - Quem você é 

além dos muros da escola? Que atividades desenvolvem? 

• Sistematização: Representação imagética ou escrita apontando seus modos de vida; projetos de futuro; 

sonhos; O que pode facilitar ou dificultar suas escolhas; e Acróstico: Ser jovem é... 

  Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2017/2018. 

 

  O material planejado para a última roda de diálogo foi preparado considerando os 

critérios que seguia para a organização das tertúlias anteriores. Desse modo, a partir do roteiro 

definido, foram impressas músicas, propostas de acrósticos e representações imagéticas, 

elaborados cartazes envolvendo os temas, vídeos, slides e mimos, etc. Para a arrumação do 

cenário da atividade, contei com o auxílio de dois participantes que não assistiram à aula que 

acontecia na sala, antes da tertúlia. Porém, registro as reflexões sobre a última tertúlia, a partir 

de um excerto do diário de campo, no qual demonstro minhas inquietações e sentimentos. 

 
Tudo estava organizado. Eu tinha combinado com os/as participantes que a atividade 

iniciaria às 14h20min, após o término da primeira aula, visto que o intervalo entre os 

turnos não tinha sido feito por mim, pois fiquei direto na escola concluindo a 

preparação dos materiais e a arrumação da sala. Necessitava de um tempo mínimo 

para um almoço rápido no espaço da própria escola enquanto eles/as assistiam à 

primeira aula. Era uma quinta-feira e, neste dia, uma das turmas tinha as duas aulas 

seguidas da mesma professora e, como de costume, criei a expectativa de contar com 

o apoio da instituição para a realização das atividades da pesquisa. Neste dia, não 

aconteceu da mesma forma e, acabei ficando inquieta, pois quando o sinal marcou o 

término da primeira aula, os/as alunos/as foram impedidos/as de sair da sala com a 

alegação de que a atividade que estava sendo realizada era avaliativa. No meu lugar 

de coordenadora pedagógica compreendia o planejamento feito para aquela aula, mas 

enquanto pesquisadora, fiquei a pensar como as relações de poder acontecem no 

espaço da sala de aula, como os/as estudantes podiam ser ignorados/as no interesse de 

participar de outra atividade, se aquela era uma atitude de coerção para exercício da 

autoridade e outras tantas. Enquanto eu aguardava para iniciar e questionava em 

pensamentos, os dois estudantes, que auxiliaram na arrumação, conversavam e 

ouviam música deitados no tapete e os/as demais participantes cumpriam seus ritos de 

atividades (fazer tarefas, participar das atividades) na sala de aula. Ainda tentei, 
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através de conversa, negociar o cumprimento da atividade em outro momento, mas 

não quis insisti, visto que a professora assegurou que quem fosse terminando podia 

sair. Ao mesmo tempo, ficamos a aguardar, pois era inviável iniciar uma roda de 

diálogo com alguns/as enquanto outros/as estavam por chegar (DIÁRIO DE CAMPO, 

12/04/2018).  

 

 Neste dia, a TDC iniciou às 15h20min e não contou com a participação de todos/as, pois 

alguns/as participantes ficaram alheios e se envolveram em outras atividades durante a tarde, 

principalmente após o intervalo do recreio, quando três estudantes deram justificativas que iam 

cumprir uma tarefa atrasada, ao mesmo tempo em que percebi duas alunas saindo junto com 

estudantes de outra sala. No final desse encontro, conversamos sobre os próximos passos que 

eu teria na pesquisa e sobre a confraternização que teríamos na próxima semana com a Festa 

das Cores. Fiz os agradecimentos pelas contribuições deles/as na pesquisa, ao mesmo tempo 

em que sugeriram a continuação das rodas de diálogo, contemplando outros tópicos sugeridos 

ou aprofundando as temáticas que foram debatidas. 

 Diante da sugestão, justifiquei o porquê de interromper as atividades com eles/as, 

naquele momento, e solicitei que aguardassem o segundo semestre para traçarmos novas ideias 

e alguns desdobramentos futuros. O último encontro de diálogo foi finalizado com a 

distribuição de pirulitos em forma de coração e com uma dinâmica com corações coloridos e 

recortados em partes que eu havia levado, os quais foram montados por eles/as, enquanto 

assistimos ao vídeo/clip “Espalhe Love”21. Ao planejar as atividades em grupo com as tertúlias, 

desenvolvidas em três momentos distintos, utilizei as sessões de diálogo como uma forma de 

dar voz as/os jovens estudantes para que contassem, a seu modo, suas histórias e, por possibilitar 

um mergulho nas visões de mundo, nas vivências e (in)experiências deles/as. Ao mesmo tempo, 

os encontros proporcionaram o diálogo igualitário, a interação dos/as os/as participantes da 

pesquisa, visto que a preferência deles/as era que permanecessem todos/as juntos/as.  

A observação participante permeou por todos os momentos da pesquisa de campo com 

o propósito de (re)conhecer a diversidade dos/as jovens estudantes para a Etnocartografia das 

situações vivenciadas pelos/as estudantes no cotidiano escolar. Observar é olhar atentamente. 

O ato de observar é impregnado de significados, pois quando observamos um objeto, cena ou 

cenário, tecemos considerações ou acionamos informações que permitem conhecer e 

compreender o fenômeno observado. 

Confesso que realizar a observação participante nos cenários sugeridos não foi uma 

                                                 
21 Na campanha Espalhe Love, a Lupo pergunta a pessoas reais "O que mais falta no mundo hoje?" e, ao mesmo 

tempo mostra as diversas respostas, como gentileza, gratidão, respeito e amor. No vídeo, uma chuva de corações, 

embalada pela música da dupla Anavitória, cai do alto em diferentes cenários, personagens e ações. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=7aMUCn1bo4M.  Acesso em: 09 abr. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=7aMUCn1bo4M
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tarefa fácil, pois, por diversas vezes, tive que negociar comigo mesma sobre as diferentes 

funções identitárias que eu ocupava/assumia - a de pesquisadora/profissional da 

escola/coordenadora pedagógica, que se envolvia com os/as estudantes e, ao mesmo tempo 

participantes da pesquisa, respondia a questionamentos deles/as. Observar com os olhos de 

observadora, ao mesmo tempo em que permitia um olhar atento e diverso sobre as situações 

que aconteciam envolvendo os/as jovens estudantes, a minha presença nos cenários 

possibilitava certa interação com as demandas da escola, visto que a interrupção no percurso de 

viagem da pesquisadora para dar conta de atividades e tarefas, era o que mais ocorria. Além do 

que os cenários e momentos sugeridos eram de muita movimentação onde estavam todos/as 

os/as estudantes do turno e não me permitia contemplar todos/as ao mesmo tempo, através da 

observação. 

Alguns autores como Ludke & André (1986), Minayo (2008), Chizzotti (2010), a 

observação participante propõe o envolvimento do investigador na situação da pesquisa, 

processo pelo qual o pesquisador interage com os participantes em seu contexto, permitindo a 

vivência dos acontecimentos e ser, ele mesmo, um importante instrumento de pesquisa. Para 

Macedo (2000, p. 153), a observação participante é uma das bases fundamentais da 

etnopesquisa, implicando na atividade de um pesquisador que observa pessoalmente e de 

maneira prolongada situações e comportamentos pelos quais se interessa (MAYER, 2008).  

Nesse contexto, para enxergar bem os interesses dos/as jovens estudantes e captar os 

fragmentos das ações e suas movimentações em cenas foi necessário limpar os “filtros” que 

poderiam interferir no meu olhar de pesquisadora e estranhar situações comuns do cotidiano, 

para que não “mirasse” apenas naquilo que os olhos já enxergavam no dia-a-dia da instituição, 

naquilo que já era tão familiar para não fazer julgamentos prévios e não cair na “armadilha” de 

considerar apenas o que corresponderia às minhas expectativas. Sempre que possível, busquei 

manter a distância necessária para não ser impregnada pelas histórias e experiências já 

conhecidas para observar os/as jovens estudantes com os olhos de quem os/as vê pela primeira 

vez, buscando construir outro olhar, outro ponto de vista para conhecer a diversidade 

manifestada no cotidiano escolar.   

Desse modo, a observação participante foi constituída por momentos bem definidos e 

aconteceram de forma intercalada e aliada à realização das tertúlias, a fim de ajustar o conjunto 

das informações que emergiam das sessões dialogais, relacionando os elementos a serem 

catalogados e organizados nas dimensões de análise.  

Ao tecer considerações sobre a concepção deste dispositivo, Lüdke e André (1986, p. 

26) esclarecem que a observação participante possibilita acompanhar as experiências diárias 
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dos sujeitos, apreendendo as situações no momento em que elas ocorrem, a sua visão de mundo, 

os sentidos e significados que eles atribuem à realidade que os cerca e as suas próprias ações. 

Citando Santos (2005),  

 
[...] como observador participante, contudo, minha estada não se limitava apenas a 

chegar, olhar, anotar, sair, retornar... Antes, ela pressupunha uma permanência mais 

prolongada (o que envolvia mais do que simplesmente ir até lá para coletar dados) e 

requeria a minha participação: discutindo os assuntos em questão, explicando coisas, 

[...] (grifos do autor). (SANTOS, 2005, p. 14).  

 

No processo de observação, “o pesquisador é conduzido a um intenso exercício do olhar 

[...]” (PIMENTEL, 2009, p.139). O referido autor reafirma que o pesquisador busca transformar 

as habilidades de olhar e ouvir em instrumentos de captura de significações, pois o trabalho da 

observação é textualização e interpretação do vivido (PIMENTEL, 2009, p.140). Trazemos a 

colaboração de Meyer e Paraiso (2014) para esclarecer os movimentos feitos no processo de 

observação. As autoras mencionam que  

 

[...] movimentamo-nos de várias maneiras: para lá e para cá, de um lado para o outro, 

dos lados para o centro, fazendo contornos, curvas, afastando-nos e aproximando-nos. 

[...] É claro que fazemos pausas para planejar, anotar e avaliar os nossos movimentos; 

e para rever, ressignificar e olhar sob outros ângulos nossas perguntas e objetos. Mas 

o mais potente é a alegria do ziguezaguear. Movimentamo-nos ziguezagueando no 

espaço entre nossos objetos de investigação e aquilo que já foi produzido sobre ele, 

para aí estranhar, questionar, desconfiar. Ziguezagueamos entre esse objeto de estudo 

e os pensamentos que nos movem e mobilizam [...] (MEYER & PARAISO, 2014, p. 

18-19, grifo nosso). 

 

Segundo Lüdke e André (1986), o exercício de observar consiste também em analisar, 

refletir e interpretar os fatos observados implicando a necessidade “de um planejamento 

cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador” (p. 25). Ainda, de acordo com 

as autoras, “planejar a observação significa determinar com antecedência ‘o que’ e ‘o como’ 

observar” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 25). Portanto, os aspectos que foram levados em conta 

na observação participante, foram aliados aos elementos catalogados das tertúlias dialógicas, 

os quais constam no Quadro 09.  
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Quadro 09. Roteiro para a observação participante 

a) Caracterização da escola  

- Descrição do entorno da escola; quais os limites; a via de acesso à escola; Cenários escolhidos. 

b) Marcas e Expressões juvenis  

- Verbais (vícios de linguagem, gírias...);  

- Gestuais (códigos de cumprimento entre os/as jovens, gestos particulares de grupos...);  

- Indumentárias (looks, roupas e acessórios particulares de grupos);  

- Marcas corporais (cabelos, unhas, tatuagem, piercing, e outros acessórios).  

c) Condutas juvenis  

- Conversas e assuntos que mais interessam aos/às jovens, encontros, divertimentos e o que fizeram no final de 

semana; 

d) Relações interpessoais - relações jovem/ jovem  

- na fila da cantina; nas brincadeiras; nas conversas; nos agrupamentos e/ou isolamento;  

- relações de gênero entre os/as jovens;  

e) Relações interpessoais - relações jovens/ adultos na escola  

- relação com as serventes; inspetor; merendeiras; professores/as; direção e secretaria;  

f) Na chegada à escola: 

- Como e que horário chegam, se chegam cedo e porquê, dificuldades que enfrentam, a chegada até a escola e 

salas de aula; a ocupação do espaço;  

g) Outras espaços e situações a serem observadas;  
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Assim, destacamos três momentos e locais principais para a observação participante, no 

intuito de “capturar” as ações e significações, bem como as implicações para a configuração da 

escola, os quais chamei de “(cena)rios”:  

(Cená)rio 1: Entrada e saída dos/as jovens estudantes na/da escola;  

(Cená)rio 2: Instante da merenda no intervalo do recreio, no pátio;  

(Cená)rio 3: Alunos/as nos corredores e pátio em horários vagos. 

É necessário destacar a significação atribuída, neste estudo, aos termos cena e cenário. 

A palavra cena significa os movimentos, ressonâncias, ações e situações que acontecem no 

cotidiano dos/as participantes e na dinâmica do contexto escolar, enquanto que cenário diz de 

um lugar onde decorre a ação ou parte dela, local em que se desenrola algum fato; panorama, 

paisagem, cena. São estes significados que foram considerados, neste trabalho, para a descrição 

dos lugares escolhidos e (situ)ações definidas para o foco da referida observação.  

Dessa maneira, foram contemplados na observação participante, iniciada em 27/03, os 

acontecimentos na escola, os diferentes momentos, os movimentos captando as cenas, em seus 

fragmentos, nos cenários da escola: pátio, corredores, a entrada e saída dos/as alunos/as, a 

chegada e saída dos ônibus escolares, o instante da merenda no intervalo do recreio, os horários 

vagos, as conversas informais entre alunos/as nas trocas de aulas, em momentos no pátio, as 

brincadeiras e agrupamentos entre eles/as, assuntos que mais circularam na interação de uns/as 

com outros/as, os gestos e as emoções, etc., que somaram a outras anotações e  compuseram o 

diário de campo.  

Enfim, fiquei atenta a tudo que pude observar com um olhar interessado e apurado, para 
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captar, registrar e escrever o que acontecia ali, as demandas e a dinâmica escolar e tudo que 

pudesse servir para as descrições e narrativas interpretativas, anotadas não só no diário de 

campo, mas também, em folhas avulsas e qualquer espaço de anotação. Ao mesmo tempo, 

também, pude fotografar, gravar e transcrever, recolher as anotações, desenhos, escritos feitos 

nas tertúlias dialógicas culturais. Vale ressaltar que as situações observadas e as anotações 

descritivas (das situações, do ambiente, dos lugares) e as anotações reflexivas sobre o 

observado, registradas no diário de campo, só foram analisadas, posteriormente, fora do espaço 

das observações.  

Corrêa et. al. (2015) menciona que é necessário que o pesquisador esteja atento e 

coloque-se mergulhado nos cenários da pesquisa para captar a imensa rede de interlocuções e 

ressonâncias que estão presentes em cada ação, por trás de cada reação, das palavras, dos gostos, 

dos hábitos, movimentos... pois a realidade, múltipla e complexa, pode ser vista por diferentes 

ângulos e depende do olhar do pesquisador. A autora ainda aponta a importância da observação 

dos fenômenos sociais a partir da ótica do pluralismo e multiplicidade dos atores (CORRÊA, 

2015, p. 86) e destaca que os acontecimentos presentes no ambiente escolar são fruto da 

complexa rede de particularidades decorrentes da cultura, da realidade socioeconômica e das 

experiências, que se entrelaçam a partir das histórias de seus personagens como “atores plurais”, 

termo destacado por Lahire (2002), citado por Corrêa et al, 2015.  

Com o excerto do diário de campo abaixo, inicio a descrição do (cená)rio de entrada 

dos/as jovens estudantes na escola, assim como alguns movimentos e ressonâncias que os/as 

envolveram nos cenários do pátio e corredores da escola. 

 
Às 13h20min do dia 27 de março, cheguei à instituição escolar e logo avistei os/as 

estudantes distribuídos/as em pontos da rua onde fica localizada a escola, talvez por 

chegarem antecipados em relação ao horário de entrada. Bem em frente ao portão de 

acesso, da rua para a escola, estavam alguns/as jovens participantes sentados embaixo 

das árvores, que formam fileiras ao longo de toda a rua, alguns/as sozinhos, 

pensativos, enquanto que outros/as estavam de pé conversando com os/as colegas que, 

também aguardavam o horário para entrar. O horário de entrada foi se aproximando e 

lá, em frente da escola, estavam agora os/as estudantes organizados em diversos 

agrupamentos feitos pelo interesse nos assuntos que conversavam, por morarem na 

mesma comunidade, por estudarem na mesma sala, em grupos com número variado 

de pessoas, outros/as caminhavam na rua se aproximando da entrada (DIÁRIO DE 

CAMPO, 27/03/18). 

 

Na chegada, logo na entrada ao colégio, dá para observar a grande área que compõe o 

espaço interno da escola, toda murada com paredes pintadas de branco. Os muros demarcam a 

fronteira entre duas realidades: a da rua e a da escola, separando dois mundos que insistem em 

se aproximar. Ao entrar no portão que dá acesso à rua, existe uma rampa e, assim, caminhei até 

o acesso ao portão interno e logo vi a parede limpa dividida entre duas cores, onde estão as 
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letras que organizam o nome do Colégio Estadual João Durval Carneiro, conforme imagem. 

 

                         Imagem 06: Vista panorâmica da entrada do Colégio 

 
                         Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

É nesse espaço que, diariamente, chegam os/as estudantes oriundos/as das diversas 

comunidades que, pela variedade do tipo de transporte através do qual se deslocam, pela 

distância de seus locais de moradia até a sede da escola, pelas condições das estradas que 

transitam, ora chegam antecipado, ora chegam atrasados. Os/as jovens são muitos/as e chegam 

diariamente à escola, demonstrando as “sociabilidades que se originam no exterior da 

instituição escolar e que, por mais que tentemos uniformizá-las, “invadem” os territórios da 

escola” (BRASIL, 2013, p. 21-22) e, carregam para a instituição escolar as referências de 

sociabilidade e interação entre eles/as que não se relacionam com as referências institucionais 

exigidas pela escola.  

A entrada na área da escola seguiu por uma rampa até encontrar um novo cenário, 

diferente daquele vivenciado na rua. Ao passar pelo portão gradeado interno, o qual fica fechado 

por um cadeado, encontrei um rapaz alto que abre e fecha o portão sempre que é percebida a 

chegada de algum/a funcionário/a, alunos/as ou visitante. Às vezes a chegada de alguém nem é 

percebida, quando acontece fora dos horários principais, sendo preciso chamar o rapaz que, 

além de assumir a inspeção escolar, também se ocupa com outras tarefas que lhe são solicitadas. 

Entrei, sentei e fiquei à espera dos/as estudantes que entrariam após o toque do sinal às 13:30.  

Vista de dentro, meus olhares percorreram diferentes espaços do pátio, mas meu olhar 

foi fixado nos murais à procura de algo que chamasse atenção. Enquanto no mural 1 estavam 

expostos os horários de aulas dos três turnos com as disciplinas e respectivos professores e dias 

da semana, além de uma lista de estudantes e alguns cartazes, no mural 2 estava uma 
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ornamentação da data comemorativa para o Dia Internacional da Mulher, no qual constava, 

além de um panfleto de alguma instituição, algumas frases como “Lugar de mulher é onde ela 

quiser”, “Basta de violência contra as mulheres”, “Tire seu machismo da frente que eu quero 

passar” e “Quem bate em mulher machuca a família inteira” e alguns símbolos (flores, laços, 

corações) que decoravam o referido mural. 

 Nem demorou muito, toca a campainha. Ao adentrar na escola, os/as estudantes vão 

chegando e logo se apropriam dos espaços que lhes pertencem. Uns/as vão se distribuindo nas 

salas onde estudam, outros/as se direcionam ao bebedouro que fica ao fundo do pátio, bem em 

frente à cantina. Alguns/as estudantes se dirigem ao pátio escolar que estava ali, movimentado, 

recriando nele novos sentidos e suas próprias formas de sociabilidade, enquanto uns/as vão 

chegando, outros/as vão se aproximando e, em grupos, se sentam nas mesas do pátio que se 

tornam pontos privilegiados de observação do movimento. Considera-se, desta forma, o pátio 

como um mapa aberto, palco de multiplicidades e da diversidade presente na escola que, faz 

(inter)conexões, travessias de interesses comuns, composições de grupos e espaço de 

sociabilidade juvenil dos jovens estudantes. 

Os corredores, planejados para locomoção, são também utilizados para encontros, onde 

os/as estudantes chegam e após deixarem seus materiais sobre a carteira, voltam à porta de suas 

salas e colocam cadeiras se juntando em pequenos e diversos grupos. Nos agrupamentos entre 

eles/as, conversam e cumprimentam quem vai chegando ou não, variando de acordo com a 

relação que tem com a pessoa, ao mesmo tempo em que buscam ser contemplados com algo 

que lhe satisfaça e continuam a conversa iniciada do lado de fora. Da observação nos cenários 

apresentados, no primeiro momento, registrei alguns movimentos e ações, envolvendo os/as 

jovens estudantes, os quais são destacados através das cenas a seguir: 

   Cena 2 

 Bege e Marrom logo se aproximam e perguntam: - Hoje vai ter a atividade de novo? Respondo 

negativamente. Marrom novamente pergunta: - Que dia? Amanhã? Respondi que seria na próxima semana. 

Bege ainda insiste em perguntar sobre a atividade, enquanto a colega diz que iria estudar no segundo ano para 

participar também (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, Março/2018). 

 Jambo passa abraçado com duas garotas em direção ao bebedouro, onde se distrai alegremente com as 

mesmas, depois pega um copo, enche-o com água, bebe e, em seguida se dirige à sua sala de aula, enquanto 

que Grafite, sentado num banco no pátio da escola se sente agraciado por estar na companhia de diversas 

garotas ao seu redor (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, Março/2018). 

 Roxo, logo chega falando do documento (TCLE) que ainda não entregou e pergunta se eu posso receber. 

Com a chegada de um professor que a convida para assistir a aula, saem juntos/as, aluna e professor, em 

direção à sala de professores/as para buscarem o material a ser utilizado na aula, ajudando- o (OBSERVAÇÃO 

PARTICIPANTE, Março/2018). 

 Amarelo, ao me avistar de longe, pergunta sobre a atividade e logo manifesta seu desejo de não assistir 

aula hoje (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, Março/2018).  

 

O som da campainha volta a soar, avisando, pela segunda vez, que é hora de iniciar o 

turno. São 13h e 40 min e o pátio vai se esvaziando com a ida dos/as estudantes para as salas e, 
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nesse momento, misturam-se aos professores que já se direcionam para onde ministrarão sua 

primeira aula do dia. Alguns/as continuam chegando e entrando pelo portão, agora de maneira 

mais apressada e um pouco preocupados/as em chegar às suas respectivas salas, na tolerância 

de 15 min, mas ainda é grande a algazarra, pois seguem rindo e com assovios em direção às 

suas salas.   

Autores como Dayrell e Carrano (2014) afirmam que a escola e a juventude encontram-

se distanciadas, configurando-se uma situação de descompasso entre o modelo educacional 

proposto e as necessidades e interesses dos/as jovens, gerando assim, uma crise da escola na 

sua relação com a juventude, pois além do/a estudante, há um/a jovem querendo expressar os 

seus modos de ser, agir e comunicar, enfim, instituem sua cultura no cotidiano escolar. Dayrell 

(2001) acrescenta que a escola é uma instituição ordenada em dupla dimensão: de um lado uma 

organização oficial do sistema escolar, que define funções e horários, separa o tempo em aulas 

e hierarquiza o espaço escolar e, de outro, os/as estudantes que criam uma trama própria de 

relações e práticas sociais.  

A cena 03 abaixo mostra os comportamentos e atitudes de Bordô e Grafite quando 

manifestam certo distanciamento da realidade vivida por eles, suas experiências e vivências 

fora da escola e a cultura escolar. 

  Cena 3 

Enquanto a aula acontece Bordô e Grafite transitam pelo pátio diversas vezes para o bebedouro, caminha para 

um lado e para o outro, pára com um grupo de colegas, observa algo no celular, para na porta da outra sala e 

ficam buscando atrativos fora da sala de aula. Bordô volta para o pátio novamente, dá voltas para lá e para cá 

e se dirige para a sala onde a aula acontece (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, Março/2018). 

 

Às 14h e 10min tocava a sirene que sinalizava o final da primeira aula, proporcionando 

aos alunos o direito de voltarem ao pátio e reencontrarem alguns/as dos/as colegas vistos mais 

cedo. Nesse curto intervalo entre as aulas os/as estudantes circulam na área escolar formando 

grupos de conversas e de algazarra, trocam brincadeiras, bebem água, etc. e, logo são levados 

por algum/a professor/a que se direciona para as salas novamente. Alguns/as alunos/as ficam 

para trás necessitando de intervenção de alguém para se dirigirem à sala de aula e logo é possível 

ver o pátio ficando vazio novamente.  

Enquanto as aulas aconteciam nas salas, aproveitei para circular na área da escola, a fim 

de observar a presença ou não de estudantes nos corredores, ao mesmo tempo em que analisava 

detalhes dos espaços para a devida caracterização. Neste momento, encontro Vermelho que, 

logo, me pergunta sobre a próxima atividade se referendo à tertúlia, como exposto na cena 04.  
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Cena 4 

Vermelho chega perguntando se eu já tinha decidido quando seria realizado o “bagulho” lá e, compreendendo 

de qual assunto ela se referia, respondi utilizando a mesma linguagem e comunicação dela, dizendo que o 

“bagulho” só seria realizado na outra semana. Ela se referia à segunda tertúlia (OBSERVAÇÃO 

PARTICIPANTE, Março/2018). 

 

Vários foram os momentos, durante a tarde, em que os/as participantes demonstravam 

o quanto à temática da investigação despertou-lhes interesse, talvez por que abriu possibilidades 

e espaços de diálogo para falarem sobre aspectos de sua realidade e condição juvenil. Neste dia 

(27/03), dediquei à atuação da pesquisadora e extraia todos os fragmentos e situações do 

cotidiano escolar e assim, eu aguardava o horário da grande movimentação no (cená)rio do 

pátio para o instante da merenda no intervalo do recreio. Este é o momento de encontro por 

excelência, pois além de ser o da alimentação gera mo(vi)mentos de muita correria quando toca 

o sinal da campainha marcando o início do intervalo. Assim, o pátio da escola fica preenchido 

por vozes, gritos, passos, risadas, conversas e ao mesmo tempo, vai movimentando algumas 

presenças antecipadas de estudantes que já estavam próximos/as da cantina, aguardando a 

merenda escolar ser servida.  

Em pé na fila, os/as estudantes de diferentes turmas se misturam, alguns/as em silêncio, 

outros/as conversando e, assim vão recebendo o prato com a alimentação escolar do dia já 

preparado pelas cozinheiras e, ao sair da fila vão formando seus grupos de interesse nas mesas 

espalhadas no pátio. O vai e vem na porta da cantina gera todo o movimento do pátio, pois 

enquanto alguns/as estudantes já comem a merenda, outros/as ainda aguardam na fila para 

recebê-la e, assim, eu os/as observava todos/as juntos, divididos em grupos por mesas, 

interagindo entre si durante os vinte minutos de intervalo. Achei impressionante o quanto 

eles/as comiam rápido e, ainda, o quanto gostavam da merenda; alguns inclusive até 

acrescentavam sal, temperos completos, molho de pimenta ou limão para deixá-la do seu gosto, 

mesmo sabendo da proibição da escola. 

Nesse pouco tempo, era possível observar as ações e atitudes deles/as, as diferenças e 

também as semelhanças, ao mesmo tempo em que dava para identificar os/as jovens estudantes 

na interação uns/as com os/as outros/as, aproveitando o tempo para a troca de informações e 

notícias, conversas, risos, segredos, afinidades, algazarras, fazer brincadeiras uns com os outros, 

colocar o “papo” em dia, encontrar com os/as colegas das outras salas... Outros/as com o fone 

no ouvido, escutavam músicas ou mensagens de áudio e manuseavam o celular. Havia aqueles 

que se dirigiam novamente à cantina para pegar mais merenda e até aqueles/as que optaram por 

ficar nos corredores e portas das salas, apenas conversando.  

Reafirmando a ideia de Dayrell (2007) e Carrano (2010), a escola na contemporaneidade 
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constitui-se como um espaço de sociabilidade juvenil, de encontro de novas identidades e 

práticas sociais que se misturam, onde podem exercitar o direito e o respeito à diferença, enfim, 

o espaço escolar é um “território” que partilha sentidos e significados entre os jovens. Outro 

aspecto a ser destacado refere-se às negociações entre os/as estudantes com os lugares/espaços 

ocupados, visto que neste momento o pátio é ocupado por uma grande quantidade de estudantes, 

incluindo questões de gênero, raça/etnia, série em que estudam, local de moradia, idades, entre 

outros aspectos e, a sociabilidade, para eles/as gera movimentos constantes de aproximações e 

afastamentos através da mobilidade entre os grupos e galeras, sejam das salas ou das 

comunidades, sejam dos interesses comuns. 

Ainda havia alguns/as que entravam nos sanitários, devolviam os objetos da merenda 

na porta da cantina, batiam na porta da sala de professores/as para solicitarem alguma coisa, 

recorriam à secretaria da escola solicitando a liberação no portão para saírem em busca de algo 

na farmácia ou outro lugar fazendo os “favores” sugeridos por algum familiar ou pessoa da 

comunidade. Os/as alunos/as que recebem a merenda por último, nem bem sentavam, já tinham 

que voltar para a sala de aula, após o sinal, que logo anuncia o fim do recreio, que era de vinte 

minutos.  

A partir dessa observação, foi possível perceber que o tempo/espaço do recreio se 

constitui num importante lugar de socialização, de tensionamentos, de pertencimentos 

identitários juvenis, onde todos/as aproveitavam o momento e tempo livre para se comunicar 

com seus pares e, com isso, exercerem sua sociabilidade comum à idade, que ultrapassa o 

espaço da sala e do currículo formal. 

A campainha da escola soa e com o toque, marca o momento da próxima aula e lá fica 

o pátio “semivazio”, pois alguns/as estudantes são indiferentes ao ruído, ficam tranquilos 

aproveitando o tempo, uns/as para comer, outros/as para andar pelos corredores. Eles/as ficam 

a demorar, se movimentam em um ritmo próprio, mexem no celular, continuam a formar grupos 

no pátio, ficam em suas conversas e brincadeiras, gritos e risadas, idas ao sanitário e mais um 

tempo para tomar água e, ignoram as orientações de algum/a funcionário/a da escola. Parecem 

alheios às recomendações e continuam percorrendo os corredores de um lado e outro, sem 

pressa, ao mesmo tempo em que outros/as procuram os/as professores/as na sala para dúvidas 

e esclarecimentos, ou até para chamar a fim de irem logo para a sala de aula. 

Enquanto isso, continuo no pátio observando as ações e os acontecimentos que poderiam 

surgir após a entrada dos/as estudantes para as salas e, registrei as situações que estão descritas 

na cena 05.  
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Cena 05 

 Vermelho e Azul caminham no corredor e, dessa forma, vão se juntando a outras estudantes, entre elas 

Roxo que acompanha-as e continuam a caminhar, vão até a porta e ao perceberem que o/a professor/a ainda 

não está em sua sala formam um grupo de conversa ao lado. Com a chegada da professora, alguns/as estudantes 

se dirigem à sala de aula enquanto outros/as continuam a caminhar nos corredores. Amarelo ainda está em 

frente ao sanitário masculino aguardando Bronze para irem juntos em direção à sala. Lilás, após entrada da 

professora, sai da sala e caminha em direção à cantina, onde entra e fica por um longo período. De repente, 

surge um acontecimento inesperado (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, 27/03/18).  

 Vermelho e Azul seguem juntas em direção ao pátio novamente, imaginei que algo estranho tinha 

acontecido, pois tinham acabado de entrar na sala. Percebi que outras estudantes caminhavam em direção à 

elas, era a confirmação de algum acontecimento inesperado. Tudo foi muito rápido, Azul estava passando mal 

na sala, o que passou despercebido pela professora, e isso preocupava bastante as colegas que logo se juntaram 

ao redor de Azul.  

Perguntei: - O que foi? O que aconteceu?; Vermelho respondeu: - Ela está passando mal. 

Questionei se queria ir para o hospital; - Azul disse que não precisava, pois já tinha acontecido outra vez.  

Fui logo à secretaria da escola e solicitei a xerox do documento da estudante para caso necessitasse buscar o 

serviço de saúde. A estudante estava pálida, alegava falta de ar e formigamento nas pernas. As outras, muito 

aflitas, umas a massageavam e outras davam força e palavras de ânimo que ia ficar tudo bem. Azul estava 

rodeada de colegas, da sala mesmo, até alguns meninos se aproximaram para acompanharem o que estava 

acontecendo. De repente, ela desmaia e foi logo colocada deitada no colo de alguém e, posteriormente foi 

levada até o hospital da cidade. (DIÁRIO DE CAMPO, 27/03/18). 

 

A partir desta situação, a observação para a “captura” de novas cenas ficou interrompida 

para ser reiniciada em momentos posteriores. Como coordenadora pedagógica, eu estava na 

instituição diariamente, o que poderia facilitar a observação participante, porém um dos 

desafios de quem vai a campo é procurar, na medida do possível, distanciar-se dos 

acontecimentos e do envolvimento com os/as participantes da pesquisa, portanto, é o 

estranhamento que permite direcionar os olhares do pesquisador, como reafirmado por Gilberto 

Velho (1981), ao mencionar que se faz necessário, ou pelo menos desejável, manter certa 

distância para garantir uma investigação imparcial da realidade. Ele afirma “ser preciso que o 

pesquisador veja com olhos imparciais a realidade, evitando envolvimentos que possam 

obscurecer ou deformar seus julgamentos e conclusões” (VELHO,1981, p. 123).  

Pela perspectiva do referido autor, o familiar nem sempre é conhecido e não significa 

que, por que estou ali, diariamente, conheço os jeitos de ser, agir e pensar dos/as participantes 

da pesquisa, nem todas as formas de interação praticadas por eles/as. Desse modo, na semana 

seguinte, cheguei à instituição para mais um momento de observação e, como observadora 

viajei no tempo, com as lembranças e memórias do meu tempo enquanto jovem estudante na 

escola. Enquanto relembrava minha juventude naquele dia 05 de abril, eu estava ali, por alguns 

momentos, sentada no pátio da instituição pesquisada, recordando um recorte das minhas 

memórias e conciliando aquele espaço escolar como cenário de alegrias, de danças, músicas, 

poesias, apresentações e exposições, nas culminâncias dos projetos já realizados, local de 

encontro e formação de grupos de alunos e, até, de reuniões na escola.  

Naquele tempo, não tínhamos acesso às oportunidades que as escolas proporcionam 
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hoje e, passei a observar os/as jovens estudantes, participantes da pesquisa, como possuidores 

de culturas próprias que se (re)constroem a depender do momento histórico. Segundo Dayrell 

et al (2008), os jovens da atual geração vêm se formando, construindo-se como atores sociais 

de formas muito diferentes das gerações anteriores, numa mudança de tempos e espaços de 

socialização, que interferem diretamente nas vivências e atitudes que apresentam como 

estudantes.  

Assim, concluí que o pátio é o cenário centro da escola. Local de espera para visitantes, 

pais/mães/responsáveis pelos/as estudantes que chegam à escola em busca de informações ou 

algum documento. Lugar de bate-papo entre alguns/as funcionários/as que cumprem escalas de 

trabalho alternadas e esperam o horário do cumprimento de suas funções. Território marcado 

pelas conversas entre os/as estudantes, socialização dos acontecimentos da cidade no final de 

semana, lugar das fotos, de fazer atividades escolares, do acesso à internet livre para pesquisas, 

trocas de mensagens nas redes sociais e outros dispositivos. Neste dia, observei a seguinte cena: 

Cena 06 

 Bronze, Bordô e Preto junto com outros colegas da sala pediram para serem dispensados durante o recreio 

para irem até à casa da costureira onde encomendaram a confecção do fardamento do time que participam. 

Neste dia, iam conferir se o modelo tinha ficado conforme a encomenda (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, 

Abril/2018). 

 Amarelo solicitou a liberação para ir até a padaria/lanchonete comprar algo, pois não tinha se alimentado 

da merenda (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, Abril/2018). 

 

A partir da análise da cena 06, destaco um fragmento do poema Escola é, do educador 

brasileiro Paulo Freire (1921 – 1997), e junto às/os jovens estudantes, reafirmamos que 

“importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é 

criar ambiente de camaradagem”. Assim, o espaço escolar se constitui como lugar de 

sociabilidade, de criar laços de amizade, local de encontro, de comunicação ou diálogo, 

território de socialização e partilha de significados entre os/as jovens estudantes do campo, visto 

que fora da escola, os/as jovens também praticam espaços-tempos de socialização e 

sociabilidade que constituem “mundos” e universos culturais que, em grande medida, são 

desconhecidos pela escola e professores/as e, não raras vezes, entram em choque com a lógica 

da instituição. 

A etapa de produção e coleta de informações junto as/os participantes foi concluída com 

uma linda confraternização, a qual chamei de Festa das Cores, como uma adaptação do festival 

Happy Holi22. Foi sugerido que os/as participantes vestissem roupas brancas para um momento 

                                                 
22 O Happy Holi é um festival de música, cor e alegria. O evento nasceu em 2013 na Europa inspirado no festival 

Holi na India. Em 2014 realizou-se no Brasil. Disponível em: http://www.happyholifestival.com/pt/faq/. Acesso 

em: 24 abr. 2018. 

http://www.happyholifestival.com/pt/faq/
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único de celebração de pura alegria e mistura de cores, com as tintas coloridas. O ambiente da 

festa foi contagiado pelas cores e seus significados, um espaço mágico que atraiu e despertou 

interesse em muitos estudantes da instituição, no entanto havíamos feito o combinado para que 

não tivessem convidados, a fim de curtirem a vontade. Pude perceber e acompanhar a alegria e 

satisfação deles/as por estarem ali e, brincar, dançar, tirar fotos e fazer selfs... enfim, socializar 

a alegria. 

Após o processo de coleta das informações, como pesquisadora deste estudo qualitativo, 

mergulhei de forma intensa no “corpus” que a pesquisa me ofereceu para definir as 

possibilidades de compreensão e iniciar a interpretação sistemática das informações. Os 

caminhos da análise levaram em conta os enredamentos e interconexões das diversas 

informações coletadas na realização dos dispositivos durante o percurso da pesquisa, além dos 

relatórios e registros no diário de bordo, as gravações, conversas informais, fotografias e 

imagens coletadas nos momentos da observação participante. Enfim, na interpretação das 

informações, as falas dos/as participantes e os demais materiais coletados constituem-se como 

recursos fundamentais a serem aproveitados como fonte para a análise (GHEDIN & FRANCO, 

2011) explicitam que, 

 
[...] os discursos precisam ser decodificados, as falas organizadas [...], os papéis 

alternam-se, as personagens dialogam, novas percepções agregam-se a sentidos 

antigos, cada fato novo precisa de muitos olhares... O que sempre foi já não é sentido 

como tal, as certezas já não são tão certas, os dados precisam de novas formas de 

coleta e organização [...] (GHEDIN & FRANCO, 2011, p. 65). 

 

Assim, o processo dessa bricolagem como estratégia para a construção, análise e 

interpretação das informações, possibilitou apreender as singularidades e expectativas dos/as 

jovens estudantes.  Com os textos na mão, decorrentes da transcrição das tertúlias dialógicas 

culturais, e com as cenas e situações captadas na observação participante fui entrelaçando com 

as minhas anotações no diário de campo e as informações dos questionários para produzir um 

mosaico de diferentes recortes e histórias, que compõem esta pesquisa e, segundo Meyer e 

Paraíso (2014), construir um texto, uma realidade, uma escrita acerca do que observamos, 

experimentamos e inventamos. 

Desse modo, realizei a triangulação das fontes e portadores – tertúlias dialógicas, 

questionários, diário de campo e observação participante – para a definição e organização das 

informações em eixos de categorização ou dimensões temáticas, articulando nessa análise as 

informações coletadas e o diálogo com os autores, considerando os objetivos da pesquisa. Com 

as informações obtidas, recorri a Kincheloe (2007, p. 104) que, “ao se comparar o trabalho do 

bricoleur ao [...] de quem tece colchas de retalhos e ao produtor de uma montagem visual” 
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foram elaboradas descrições e narrativas interpretativas, assim como construídos gráficos, 

quadros e tabelas, imagens, figuras e nuvem de palavras que foram interpretados 

qualitativamente, entremeando aos conceitos teóricos. 
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TECENDO OS FIOS DA PESQUISA: 

OS/AS JOVENS ESTUDANTES DO 

CAMPO NA ESCOLA DA CIDADE 
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4 TECENDO OS FIOS DA PESQUISA: A TESSITURA PELOS/AS JOVENS 

ESTUDANTES DO CAMPO NA ESCOLA DA CIDADE  

 

A construção das informações para os tópicos seguintes considerou o exposto por 

Paraiso (2014), quando foi utilizado o questionário e demais dispositivos realizados, ou seja, 

“mapeamos os ‘ditos e escritos’” (PARAISO, 2014, p. 37), ocupando-nos do que já foi feito 

sobre o objeto de pesquisa, juntando aquilo e aqueles que podem auxiliar e afastando as 

posições contrárias e divergentes. Nesta proposta, os eixos de análise e dimensões temáticas 

foram nomeados como fios da pesquisa, utilizando-se da atividade poética e uma escrita 

própria, possibilitadas tanto pela bricolagem como pelas pesquisas pós-críticas para produzirem 

um potencial de possibilidades criativas e imaginativas para os conceitos teóricos e narrativas 

interpretativas. Poetizar na pesquisa em educação significa,  

 
[...] produzir, fabricar, inventar, criar sentidos novos, inéditos. Significa, durante todo 

o trabalho de pesquisa [...] escrever de modo distinto [...]. Na atividade poética de 

nossas pesquisas, referências são necessárias para juntar, articular, fazer cortes e 

colagens, montar mosaicos (MEYER & PARAISO, 2014, p. 42). 

 

A partir dos principais achados e informações da pesquisa, foram analisadas aquelas 

questões que contemplassem os objetivos da investigação, utilizando-se do ato interpretativo 

da hermenêutica como uma dimensão central na bricolagem e “conectando o objeto de 

investigação aos muitos contextos em que ele está inserido” (KINCHELOE, 2007, p. 102) para 

escrever com a criatividade que a pesquisa exige e fazer uso dos recursos que tenho em mãos. 

Assim, destacam-se os seguintes fios temáticos:  

I - Dilemas identitários: sob as lentes dos/as jovens estudantes do campo;  

II – Estilos e marcas identitárias da cultura juvenil;  

III – O mundo na palma da mão: os/as jovens estudantes do campo e a onda digital;  

IV- “Sobre Educação e Juventude”: eis que chegam à escola os jovens do século XXI;  

 

4.1 FIO I: DILEMAS IDENTITÁRIOS: SOB AS LENTES DOS/AS JOVENS ESTUDANTES 

DO CAMPO  

 

[...] É o Sistema que tem que mudar/Não se pode parar de lutar 

Senão não muda/A Juventude tem que estar a fim, 

Tem que se unir, [...] 

Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério 

Deixa ele viver! É o que Liga." 

 

(Música - Não é sério23 - Charlie Brown Jr.) 

                                                 
23 Disponível em: https://www.letras.mus.br/charlie-brown-jr/6008/. Acesso em: 09 mar 2018. 

https://www.letras.mus.br/charlie-brown-jr/6008/
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O trecho da música de Charlie Brown Jr. na epígrafe acima traduz a complexidade 

vivenciada pela juventude que necessita ser compreendida em sua realidade plural e 

multifacetada. Para abordar a “juventude do campo” como categoria socialmente em construção 

é preciso considerar o contexto contemporâneo em que se insere a temática da juventude, 

procurando o direcionamento por alguns conceitos que auxiliam nessa compreensão. Na 

perspectiva apresentada por Nascimento (2013), entramos no século XXI sem maiores certezas 

sobre quais os propósitos e crenças poderiam despertar a construção de um novo modo de ser 

e estar no mundo, tendo em vista a emergência do fenômeno da globalização, que configurou 

uma nova “paisagem”, com os processos de hibridização, mistura, encontros e trocas culturais. 

Os estudos sobre a juventude e, em especial, do campo, nos remete a entender as concepções e 

práticas sociais daqueles que, tradicionalmente, são esquecidos nas políticas públicas ou 

invisibilizados pelas instituições escolares.  

Essa conversa começa com a indicação do vídeo Documentário Nunca me sonharam24, 

que apresenta diálogos, através de um mosaico de vozes, de jovens do ensino médio, relatando 

as situações vividas em sua condição juvenil, narrando seus sonhos e visões sobre o futuro 

aliando-se à participação de especialistas dá área, familiares e educadores. Nesse vídeo, 

algumas imagens podem evidenciar as expressões da vida juvenil e mostra as experiências e 

expectativas que os sujeitos vivenciam em seu contexto social e os significados que atribuem a 

elas. As experiências juvenis são caracterizadas, no vídeo, pela diversidade de situações sociais 

(diferenças na condição econômica), culturais (etnia/raça, gênero, sexualidade, identidade 

religiosa) e geográficas, entre outros aspectos, que cada jovem vivencia.  

No processo investigativo com os/as jovens estudantes, foram destacados alguns 

questionamentos, a fim de entender suas constituições identitárias: O que é ser jovem? E ser do 

campo? Como se sentem jovens no mundo de hoje? Você se considera um jovem do campo? 

Ao solicitar que os/as participantes da pesquisa atribuíssem características em um acróstico a 

partir da consigna: ‘Ser jovem é’, as respostas foram bastante diversificadas e reveladoras de 

atributos positivos e negativos sobre eles/as, bem como suas qualidades e defeitos. Como se 

tratam de respostas subjetivas foi montada com elas a nuvem de palavras25 abaixo, considerando 

as respostas dos/as jovens estudantes.  

 

                                                 
24 Produzido em 2017, o documentário “Nunca me sonharam”, dirigido por Cacau Rhoden e patrocinado pelo 

Instituto Unibanco nos convida ao diálogo sobre a realidade do ensino médio nas escolas públicas de dez estados 

brasileiros, ao mesmo tempo em que revela a realidade da educação pública brasileira e das desigualdades sociais 

no país. Disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam. Acesso em: 15 jul. 2017. 
25 As nuvens de palavras incluídas nesse capítulo foram elaboradas no endereço: https://www.nubedepalabras.es. 

https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam
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Figura 03: Ser Jovem é... 

 
Fonte: Informações da pesquisa, 2018. 

 

As informações obtidas me possibilitaram a compreender os/as jovens estudantes como 

“sujeitos de sua própria história” (BHABHA, 2013, p. 249), pois para a questão “Você se 

considera um jovem do campo?”, a maioria (80%) afirma que ‘sim’, pois mora com a família 

em área rural e dentre estes/as 04 se identificam com o local onde moram e ainda tem um/a que 

pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida no campo.  

A partir das ideias e perspectivas das teorias pós-críticas, os/as jovens participantes da 

pesquisa se apresentam como sujeitos híbridos, de existência fronteiriça (BHABHA, 2013), em 

suas múltiplas singularidades, que habitam diferentes temporalidades e espacialidades, não 

sendo possível sua localização em identidades fixas ou idealizadas, abrindo espaço para 

ocuparem novas posições de sujeitos e para o surgimento de múltiplas identidades pelo processo 

de hibridização de culturas. Dos/as vinte participantes da pesquisa, apenas 04 disseram que não 

se considera jovem do campo e que só estão no campo até se tornarem independentes e um/a 

ainda respondeu ‘não’ porque jovem é jovem, independentemente do lugar.  

Uma questão, extraída do questionário, que possibilitou a livre expressão dos/as 

participantes foi: ‘Como é a sua vida no campo? Como você poderia contribuir com a melhoria 

da sua comunidade?’, para a qual foi construído o Quadro 10, que revela diferentes perspectivas 

na visão dos/as jovens estudantes, como: a identificação com o campo/lugar onde mora, as 

ocupações no dia-a-dia, diversão e lazer, bem como a solicitação de alguns benefícios para a 

comunidade que dependem de outras instâncias. No entanto, apresentam algumas contribuições 

com ações que estejam na disponibilidade e capacidade deles/as.  
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  Quadro 10: Minha vida no campo é... 

1. Revelando a identificação com o campo 

- Normal, pois moro em uma fazenda (AZUL, 2018) 

- Boa, por que têm os parentes próximos/Ajudando 

algumas pessoas que precisam de algum favor (ROSA, 

2018). 

- É normal e difícil/Estudando e se tornando um 

veterinário (VERDE, 2018) 

- É muito boa, pois lá é onde eu vivi até hoje e é onde a 

minha família mora/Fazendo a minha parte como 

cidadã (LILÁS, 2018). 

- Boa, por que eu gosto de lá e meus parentes moram 

perto/Poderia contribuir com a minha formação e trazer 

benefícios para lá (JAMBO, 2018). 

2. Solicitando alguns benefícios para a melhoria da 

comunidade onde mora 

- É boa, não vou mentir, para a melhoria lá só faltou 

ser calçada, pois é muita terra (AMARELO, 2018). 

- Mais ou menos, por que ondo moro é extensão de 

água doce e salobra, entre outras coisas/Ajudando a 

comunidade (BRANCO, 2018). 

- Eu acho boa, mas poderia aumentar a renda de 

trabalho se os gestores contribuíssem (GRENÁ, 

2018). 

- Boa/Contribuindo com o meio ambiente (PRETO, 

2018). 

 

3. Demonstrando suas ocupações no dia-a-dia 

- Fico em casa assistindo TV (LARANJA, 2018). 

- De casa para a escola. Fico na net. Limpando a casa. 

Sair no final de semana com amigos/as/ Contribuiria 

com a limpeza do campo de futebol (GOIABA, 2018). 

- Ajudo meu pai até a hora de ir para a escola (BORDÔ, 

2018). 

4. Apresentando a diversão e lazer 

- Boa, por que tem muitas festas e meus parentes 

moram lá (ROXO, 2018). 

- Normal, fico andando de moto e só esperando o fim 

de semana (GRAFITE, 2018). 

- Jogar futebol. Ir para as festas (BEGE, 2018). 

  Fonte: Informações da pesquisa, Questionário, 2017/2018. 

 

Outras respostas simples foram atribuídas de forma incompleta, como: “é boa”, “é bem 

tranquila”, “é normal, mas para contribuir não tenho nada para fazer” (BRONZE, 2018), “Eu 

acho boa, mas poderia ser melhor” (CINZA, 2018) assim como teve um participante que não 

respondeu. Ainda, destaca-se uma narrativa mais completa, como a de Vermelho. 

 
Bom, fico dentro de casa. Vou para a escola que é na cidade de São Gabriel todos os 

dias da semana. Saio os finais de semana durante a noite e tal. Poderia contribuir com 

projetos que ajudasse a vida nas comunidades, que ajudem a crescer a vida econômica 

e tal. Ah! A minha vida é um pouco legal! (VERMELHO, QUESTIONÁRIO, 2017). 

 

Com os questionamentos relacionados à consigna ‘Como é ser jovem do campo?’ Como 

se sentem jovens no mundo de hoje? Quem é o jovem que vive no campo?, os/as participantes 

revelaram alguns aspectos que constituem os universos culturais onde vivem, como: o 

tratamento dado por eles/as a outras pessoas na relação geracional e de gênero, a forma de 

diversão e lazer nas comunidades, as escolhas e opções feitas quando chegam na cidade longe 

dos olhares das famílias, entre outros. Pode-se interpretar através das primeiras narrativas/ falas 

dos/as jovens estudantes como se sentem quando chegam na escola da cidade. 

 
Apesar de morar na roça é a mesma coisa... é a mesma coisa daqui, não tem diferença 

não. Só o enturmamento que é menos aqui, na sala de aula, tanto faz na sala de aula 

como no meio da rua, é diferente. (VERDE, TDC1, 2018). 

 

E o povo do campo é bem mais... mais povão, mais (rsrs) povão, é. O povo da cidade 

acha que porque a gente mora no povoado, a gente não tem... rsrsrs. Acha que a gente 

é inferior à eles (VERMELHO, TDC1, 2018). 

É por que o povo daqui da cidade se acha demais da gente porque a gente é da roça, 

eles na verdade se mostram... É por que eles acham assim: eles são da cidade, eles 

sabem conversar com alguém, eles sabem dialogar. A gente que é do campo não sabe 
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conversar com a pessoa, se a gente tá aqui, a gente tá dialogando bem. Ah! se acha e 

tal. Na verdade, a gente que é do campo vive bem melhor do que eles por que a gente 

somos muito unidos, a gente tá numa roda de amigos a gente sabe conversar, sabe se 

divertir, sabe tirar brincadeiras, coisas que eles normalmente não sabem, as 

brincadeiras que eles fazem, às vezes são muito sem graça. (ROXO, TDC1, 2018). 

 

Então, às vezes isso machuca a gente. Muitas vezes, eles menosprezam as pessoas do 

campo (LILÁS, TDC1, 2018). 

 

  Percebe-se pelas narrativas dos/as jovens participantes uma forte ligação entre eles/as, 

pois demonstram laços de sociabilidade, resultando em novas relações sociais, pois 

experimentam o confronto entre os laços que os prendem aos universos culturais de origem e a 

nova dinâmica trazida pelo espaço da cidade, assim como sentem o preconceito e se adaptam 

às mudanças nos hábitos e na maneira de se relacionar. Ao serem questionados/as se, por serem 

do campo, sofrem algum preconceito quando chegam à escola da cidade os/as participantes da 

pesquisa revelaram, em falas aleatórias, que “sim”, “sofrem muito”, “às vezes sim”. Como 

exemplo de como esse preconceito se manifesta, os excertos explicitam a discriminação sofrida 

pelos/as estudantes do campo, ao ingressarem na escola da cidade, quando Laranja, Branco e 

Vermelho afirmam que: 

 
As pessoas, as “patricinhas” olham para você de outro jeito. Esnobam pelo carro que 

você anda, se não for um ônibus bonito e bem arrumado, Ah! anda nessa lata velha, 

nesse lixo, rsrs... (LARANJA, TDC1, 2018). 

 

Pela fala também, o tom da voz. O povo da cidade fala mais direito que o povo da 

roça, mais certo. É o sotaque, o povo da roça tem um gingado e o povo da cidade fala 

mais puxado assim, mais chiado (BRANCO, TDC1, 2018). 

 

É, as gírias também, como a gente fala. É, quando a gente fala chiando, eles diz que 

nós tá na mitidez, que veio de São Paulo. A gente não pode falar chiando aqui não, 

rsrs (VERMELHO, TDC1, 2018). 

 

Destaca-se a necessidade de recorrer novamente a Bhabha (2013) para considerar a 

fronteira como o local que favorece as trocas culturais, lugar de hibridismo, a partir do qual o 

que começa como uma mistura acaba se transformando na criação de algo novo e diferente. 

Este processo para Bhabha (2013) acontece em um movimento ambivalente e tenso que criam 

novas posições de sujeitos, que sejam fruto da interação entre o urbano e o rural, campo e 

cidade, sujeitos que não sejam “nem um e nem outro”, mas que tragam à tona o “entre-lugar” 

que é justamente, conforme o autor, o local da cultura, é o ponto intersticial, é o terceiro espaço, 

no qual ocorre o embate e os conflitos possibilitando-lhes que a fronteira se torne o lugar da 

negociação e dos processos de articulação de diferenças culturais.  

O “terceiro espaço” (BHABHA, 2013), “[...] que resulta da hibridização não é 

determinado, nunca, unilateralmente, pela identidade hegemônica: ele introduz uma diferença 
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que constitui a possibilidade de seu questionamento” (SILVA, 2011, p. 87) e é por meio dela 

que as diferenças culturais entram em contato e passam a interagir. Uma nova cultura ou 

identidade híbrida não emerge da junção de duas identidades culturais distintas, mas do 

reconhecimento dos antagonismos e dos conflitos resultantes das diferentes vivências e valores 

que constituem a heterogeneidade. Desse modo, “habitar um espaço intermédio, um espaço de 

intervenção no aqui e no agora” (BHABHA, 2013, p. 28), um entre-lugar possibilita aos sujeitos 

negociarem suas experiências e tradições culturais, dando origem a novas culturas híbridas. 

Assim,  

 
o trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com ‘o novo’ que não seja parte 

do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente 

de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou 

precedente estético; ela renova o passado, refigurando-o como um “entre-lugar” 

contingente, que inova e interrompe a atuação do presente (BHABHA, 2013, p. 29). 

 

Enfim, estar no entre-lugar e falarmos dele significa entendê-lo como o local de 

constituição das identidades culturais, o local onde as distintas culturas se entrecruzam, criam-

se e se transformam, onde há constante negociação, resolução de tensões e conflitos e diálogo 

das diferenças, onde aconteça a desconstrução dos discursos que, ainda, permanecem 

congelando identidades e revelando preconceitos.  

 A partir das experiências vivenciadas pelos/as estudantes em seu contexto 

sociocultural/universos culturais (CANEN, 2001) e os significados que eles/as atribuem a essas, 

demonstram um amplo universo de vivências, práticas e espaços que demarcam as identidades 

deles/as, diferenciando-as enquanto jovens. Sobre o jeito de ser e o tratamento dado pelos/as 

jovens às outras pessoas manifesta um estilo jovem de ser e interagir, ao mesmo tempo em que 

eles/as apresentam opiniões diferentes para este aspecto, como mostram as narrativas de Verde, 

Cinza e Roxo. 

 
O jovem trata todo mundo igual, tanto faz criança como adulto, mais velho, não tá 

ligando para nada... o jovem liga para pouca coisa, viu. Tanto faz estar conversando 

com outro jovem como com um mais velho, trata todo mundo mais igual. 

Antigamente, os mais velhos queriam que os mais jovens respeitasse e falasse 

‘senhor’, não sei o que, e hoje... as brincadeiras são tudo uma só, tanto faz... O jovem 

de hoje que já é assim, já veio a nova geração assim. Antigamente os mais velhos, se 

os mais novos falassem (interrupção). Hoje em dia quase todos/as, quase tudo não diz 

mais ‘senhor’ e ‘senhora’, é você. (VERDE, TDC1, 2018, grifo nosso). 

 

Mas têm uns que respeitam. Nem todos são assim, têm uns que respeitam os mais 

velhos, existe, mas é raridade (CINZA, TDC1, 2018).  

 

Nessa maioria que faz isso, você pode prestar atenção que são mais os meninos. Os 

meninos faltam mais com respeito com muitas pessoas, principalmente com os mais 

velhos e com nós, meninas (ROXO, TDC1, 2018). 
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É preciso enfatizar que as práticas e vivências culturais juvenis não são homogêneas e 

se orientam pela multiplicidade das experiências que representam as dimensões simbólicas da 

vida dos/as jovens, observadas como maneiras de comunicação, sociabilidade e identidade entre 

eles/as. Em relação às formas de diversão e lazer, os/as jovens estudantes do campo revelaram, 

através de suas narrativas, a falta de oportunidades e de espaços que proporcionem um lazer 

adequado para eles/as, mesmo que seus locais de (con)vivência sejam os das ruralidades 

contemporâneas, onde uma nova configuração social foi definida com a incorporação de novos 

valores, hábitos e costumes. Ao serem questionados/as sobre o que as comunidades onde 

moram oferecem como lazer, algumas narrativas dos/as jovens do campo especificaram as 

possibilidades de diversão, conforme as oportunidades que surgem nas diferentes 

territorialidades.  

 
Os jovens do campo, na verdade, gostam mais de bebida. O lazer dos jovens é mais 

cachaça, é mais volta de moto, eles deixam as mulheres mais de lado assim e gosta de 

beber (ROXO, TDC1, 2018). 

 

Um lugar mais descontraído e calmo. Os mais velhos ficam logo dentro de casa, não 

sai mais pra nada (VERDE, TDC1, 2018). 

 

No Baixão, o povo gosta de futebol da quadra 24 horas, mulheres e homens, crianças 

também. É mais a quadra mesmo, a quadra e o campo, é mais futebol (ROXO, 2018). 

Muitas vezes, o povo fecha até a porta mais cedo por que não tem para onde sair 

(LILÁS, TDC1, 2018). 

 

No Besouro, a mesma coisa... rsrsrs (GRENÁ, TDC1, 2018). O povo gosta mais de 

futebol lá. É tanto de homem como de mulher. É por que não tem muitas coisas a 

oferecer de lazer não, a única coisa que tem é bar, essas coisas, mas só que tem gente 

que num frequenta igual eu, são poucos (CINZA, TDC1, 2018). 

 

No Guarani não tem nada de lazer não (rsrs), andar de moto só o dia todo, gastando 

gasolina, bar, só um bar lá tem (GRAFITE, TDC1, 2018). 

 

Na Lagoa Nova, lá também não tem nada não (BRONZE, TDC1, 2018).  

 

Estas narrativas foram complementadas pela escrita de características no cartaz, exposto 

na Imagem 12, bem como no Quadro 09, quando registraram que na dimensão de arte e cultura, 

tem-se o futebol, dança em locais chamados de ‘boates’, grau, trilhas, festas juninas, desfiles 

cívicos, novenários, cavalgadas, corridas de cavalo, chamadas em alguns locais de ‘argolinhas’. 

Dessa forma, conclui-se que as poucas oportunidades de lazer vivenciadas por eles/as são 

produzidas no espaço de cada agrupamento social ou comunidades do campo e surgem no 

contexto das múltiplas influências externas (família, igreja, grupos esportivos), considerando 

os critérios do gênero, geração e localização. 

Durante a pesquisa de campo, observei algumas atividades que eram divulgadas pelos/as 

participantes: Branco divulgou um post na rede whatsapp que anunciava a inauguração de um 
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clube de banho atrelada à realização de uma festa, na comunidade onde mora; Cinza, durante 

três dias, divulga a notícia de um acampamento religioso e, após ter participado postou fotos 

manifestando suas impressões. Ao mesmo tempo, divulga um pequeno vídeo enquanto 

participava de um show gospel na comunidade onde reside e, no dia posterior, mostrou outro 

vídeo, no qual assistia futebol na TV com amigos e família; É comum observar os posts de 

Grená em momentos de paredão de som e reunião (farras) com as amigas; Bege revela em um 

post, o horário que chegou em casa quando posta “Cheguei☺”, com emojis representando o 

sono; Roxo sempre posta, na companhia de Vermelho, fotos dos eventos e baladas dos finais de 

semana em bares da comunidade.   

Os sujeitos descentrados do mundo contemporâneo não suportam da mesma maneira 

que suportaram os/as jovens de gerações anteriores o desafio de aguardar o resultado de ações 

de médio e longo prazo e, assim acabam buscando resultados rápido e prático. Bauman (2013, 

p. 34) diz que  

 
[...]. A forma de vida em que a geração jovem de hoje nasceu, de modo que não 

conhece nenhuma outra, é uma sociedade de consumidores e uma cultura ‘agorista’ – 

inquieta e em perpétua mudança – que promove o culto da novidade e da contingência 

aleatória. Numa sociedade e uma cultura assim, nós sofremos com o suprimento 

excessivo de todas as coisas, tanto os objetos de desejo quanto os de conhecimento, e 

com a assombrosa velocidade dos novos objetos que chegam e dos antigos que se vão 

(BAUMAN, 2013, p. 34). 

 

Entretanto, na contramão da fluidez e transitoriedade das práticas que emergem na 

contemporaneidade, as famílias têm apresentado dificuldades em entender as expectativas e 

interesses dos/as jovens e geram conflitos e tensões na relação intergeracional entre ambos/as, 

pois parecem moldar seus filhos/as definindo o que é adequado ou não, quando autorizam 

alguns usos, impedem outros e acabam por decidir as suas ações. No entanto, os/as jovens 

contemporâneos vêm se formando, construindo-se como atores sociais de forma muito diferente 

das gerações anteriores. Ao se sentirem atraídos/as pelo espaço da cidade, os/as jovens revelam 

que, longe dos olhares das famílias, podem ter diversas escolhas e opções, quando chegam no 

espaço da cidade, como fica claro nas narrativas de Vermelho, Laranja, Verde, e Roxo, abaixo:  

 

Mas, eu também acho que porque é um bar não quer dizer que o jovem não pode 

frequentar, eu acho que não pode é uma pessoa de 10 anos, agora a partir dos 13, 14, 

acho que não tem nada a ver não, mas se vai se embriagar, né (VERMELHO, TDC1, 

2018). 

 

Não, porque por beber sai da escola quatro horas e vai para a pracinha beber. E 

também quem é do campo lá não conhece nada, lá tá a mãe mais o pai, sai da escola, 

a mãe mais o pai tá protegendo, depois que vem para o Gabriel começa a conhecer 

algumas coisas erradas: beber na pracinha, sair cedo e ir beber (LARANJA, TDC1, 

2018). 
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Por beber, a gente tem em todo lugar, é quase todo tipo de droga aí, tem em todo lugar 

(VERDE, TDC1, 2018). 

 

A maioria dos pais procura prender em casa ou não deixar sair no final ou meio de 

semana, só que às vezes isso acaba piorando por que se eles prendem lá no final de 

semana, aí a semana toda a gente tá aqui no Gabriel, se a gente quiser fumar, se a 

gente quiser beber, filar aula, namorar, o que a gente quiser fazer aqui a gente faz... 

então eu acho que não adianta muito eles tá prendendo em casa, sendo que a gente tá 

aqui toda semana, todo dia, toda tarde... eu acho isso uma coisa desnecessária (ROXO, 

TDC1, 2018). 

 

Com a execução da música Não é sério, de Charlie Brow Jr., na primeira tertúlia, 

destaquei o seguinte trecho: “Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem 

no Brasil nunca é levado a sério [...]” e, questionando às/os participantes o que achavam dessa 

afirmativa do cantor e se concordavam com isso, extraí das narrativas deles/as alguns dilemas 

identitários quanto às exigências dos adultos sobre eles/as na questão do comportamento, jeitos 

de ser, agir e se comportar, assim como sobre seus projetos de vida e perspectivas para o futuro, 

etc. Alguns conflitos geracionais entre os/as jovens e suas famílias são demonstrados nas 

narrativas de Verde e Lilás.  

 
Não é levado muito a sério não, por que o povo parece que acha que nós não temos 

responsabilidade nem consciência de nada... Principalmente por que acha que a gente 

tá passando por uma fase ruim, tumultuada... por que o jovem é muito inconsequente, 

o que o jovem faz, (eles olham assim) e acha que nós não sabe o que está fazendo, 

acha que a gente não sabe o que fala, um ‘bocado’ de brincadeira que nós faz eles não 

gostam, por um erro diz que o cara não sabe mais de nada, todo mundo erra uma vez, 

só por que fez uma coisa errada, não vai saber de novo... ou senão, por que errou uma 

vez vai errar toda vez (VERDE, TDC1, 2018, grifos do autor). 

 

Os pais da gente só quer que a gente estude, estude, estude, pelo menos assim vai ter 

um futuro bom, eles falam desse jeito. Outra polêmica de nossos pais é que se muito 

jovem é de um jeito, os outros jovens também vão ser, só por que anda com eles, 

também tem muito isso (LILÁS, TDC1, 2018). 

 

A partir das narrativas acima, conclui-se que existem alguns estereótipos sobre a 

imagem da juventude vista como um problema gerando conflitos e tensões na relação 

intergeracional, bem como a imposição de uma identidade subalterna dos adultos/familiares 

sobre eles/as. E, nesta relação conflituosa, surgem muitos questionamentos entre os adultos, 

como: qual seria, então, a forma de lidar com os/as jovens de hoje, como compreender seus 

modos de ser e agir, entre outros? Destaca-se que muitas famílias, pela tradição moderna, 

apresentam as marcas da autodisciplina e respeito, o comportamento regulado por normas e 

familiares que representam exemplos para os/as filhos/as no modelo patriarcal tradicional.  

Considera-se nesse aspecto, ainda, o exposto por Bauman (2011), de que “hoje, não se 

espera nem se pressupõe que os jovens “estão em vias de se tornar adultos como nós”; a 
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tendência é vê-los como um tipo diferente, que permanecerá diferente “de nós” por toda vida” 

(BAUMAN, 2011, p. 20). Para o autor, a modernidade líquida impõe mudanças que trazem 

valores e modelos novos para a sociedade, onde o que importa é sua “ancoragem no presente”. 

O autor analisa a grande transformação que afetou as estruturas sociais, a produção cultural e 

as relações da vida cotidiana, isto é,  

 
[...] a passagem da fase “sólida” da modernidade para a “líquida”, ou seja, para uma 

condição em que as organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas 

individuais, instituições que asseguram a repetição das rotinas, padrões de 

comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo (nem 

se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo 

que leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam. 

(BAUMAN, 2007, p. 07). 

 

 Para esse processo, utilizo da denominação dada por Canclini (1998) sobre as “culturas 

híbridas” para defini-las como um rompimento entre as barreiras, a miscigenação entre as 

diferentes culturas unindo traços distintos de diferentes visões de mundo, formando assim uma 

nova cultura, que resultará na elaboração de novas identidades. A hibridação implica em 

“processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existam de forma 

separada, se combinam para gerar novos objetos e práticas” (CANCLINI, 1998, p. 19).  

 Ainda sobre a música Não é sério, destaquei a última frase “Deixa ele (o/a jovem) viver! 

É o que liga” e, ao serem questionados/as se os adultos/familiares impedem a juventude de fazer 

alguma coisa, responderam que “em quase tudo” e, relatam que esses poderiam orientar mais 

os/as jovens, pois quando sentem alguma dúvida ou curiosidade “pergunta aos parceiros” ou 

buscam respostas sempre na internet e “fica é pior ainda”, além de revelarem que “pior que 

confia que não tem outra” fonte de informação. As narrativas de Laranja, Roxo e Lilás, abaixo, 

demonstram suas curiosidades e necessidades sobre assuntos envolvendo a sexualidade e 

mencionam os mitos ou tabus ainda enfrentados na relação com suas mães. 

 
Eles/as não orienta, eles/as só falam que não pode e quanto mais fala que não pode aí 

é que nós dá vontade de fazer (rsrsrs), aí só reclama e não fala, não sabe explicar as 

coisas direitinho. Tipo, as meninas mesmo que engravida novinha, por que a mãe não 

dá conselho, só fala que não pode. Que a filha tem que estudar e fala que tem que ter 

um trabalho bom prá não precisar ser sustentada por macho. Mas, às vezes se a gente 

perguntar alguma coisa faz é mudar o assunto para não responder por que fica é com 

vergonha (LARANJA, TDC1, 2018). 

 

É isso, sobre isso que ela falou... tem preservativo, tem comprimido, tem tudo. Aí a 

mãe só fala que não é prá namorar, que não é prá engravidar ou pegar alguma doença. 

Por que ela não fala, se for prá namorar se previna para não engravidar ou pegar uma 

doença, não é mais fácil? (ROXO, TDC1, 2018). 

 

Eu acho que aqui são poucas as mães, principalmente, que passam sobre isso, sobre 

essa relação com os filhos. Por que eu acho que elas foram criadas assim. E, 

principalmente as do campo (rsrsrs). É acho que elas foram criadas assim, no tempo 
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delas lá, não entende essa geração, não entende que a coisa mudou, não entende que 

nós evoluiu. Ainda tem vezes da gente perguntar uma coisa e não tem a resposta pra 

dar, fica é com vergonha, isso sim (LILÁS, TDC1, 2018). 

 

Torna-se necessário destacar que nas narrativas das estudantes deixam claro suas 

expectativas sobre a temática da sexualidade, visto que se encontram na fase dos conflitos, 

dúvidas e curiosidades, principalmente quando se trata das meninas. Parece que homens e 

mulheres são tratados/as e educados/as de forma bem diferentes, pois socialmente, vai se 

construindo uma versão sobre essa diferença que coloca os homens como mais privilegiados 

que as mulheres. A diferença que existe vai se transformando em uma desigualdade de direitos 

como se observa nos horários que chegam e locais que frequentam, assim como sobre a 

responsabilidade e cuidado na vivência da sexualidade, conforme demonstram as falas de 

Vermelho, Verde e Bege. As desigualdades entre os sujeitos não manifestam apenas as 

múltiplas formas que podem assumir as masculinidades e as feminilidades, porém, a ideia de 

“inferioridade” feminina foi e é construída socialmente ao longo da história determinando uma 

hierarquia entre os gêneros, em favor do masculino como ponto referencial nos diferentes 

contextos sociais, por definição da sociedade patriarcal. 

 
A liberdade dos meninos é maior, ele pode, ele é macho, enquanto que para nós chega 

trinta minutos a mais do que a hora para ver. [...] As meninas têm que ter todo o 

cuidado, a responsabilidade é toda nossa (VERMELHO, TDC2, 2018). 

 

É, os meninos saem de casa num dia e chega na outra semana e as meninas não. Os 

meninos quando saem de casa, dizem ‘Já fui mãe’. Quando mãe pergunta que horas 

vou chegar, eu digo: - Eu vou saber. Os meninos vão chegar no outro dia (VERDE, 

TDC2, 2018). 

 

Só presta para engravidar e deixar para nós cuidar (BEGE, TDC2, 2018). 

 

Considerando as relações de gênero estabelecidas entre eles/as, percebe-se que a 

construção do feminino e do masculino acontece de forma relacionada e interdependente. Ao 

analisar como compreendem tais relações, observa-se como os discursos hegemônicos e 

essencializados estão presentes nas falas deles/as, pois a discussão sobre as relações de gênero 

não se reduzem às diferenças biológicas, mas sim nos arranjos sociais e nas formas de 

representação e, exigem pensar e questionar as relações de poder envolvidas, visto que ainda 

existe um padrão heterossexista que coloca a mulher “no lugar” de submissão.   

Assim, segundo Louro (1997), é preciso desconstruir os binarismos de um pensamento 

dicotômico e polarizado sobre os gêneros que, na maioria das vezes, concebem homem e mulher 

como polos opostos, uma vez que pela expectativa dominante da heteronormatividade, os 

sujeitos são categorizados e estigmatizados para atenderem o padrão de normalidade definido 

pelas oposições binárias homem/mulher, masculino/feminino, etc. Para a autora, a 
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desconstrução sugere que se busquem os processos e as condições que estabeleceram os termos 

da polaridade e, menciona que os sujeitos que constituem essa dicotomia não são apenas 

homens e mulheres, mas são, ao mesmo tempo, homens e mulheres de diferentes classes, 

idades, religiões, sexualidades, locais de moradia, entre outras múltiplas identidades. 

Outra questão observada são as performances de masculinidades que estavam presentes 

nas falas dos meninos, durante a segunda tertúlia dialógica, que reforçavam a postura de homens 

para mostrar que estavam prontos e preparados para exercerem a sua sexualidade, assim como 

demonstravam certo ‘machismo’ pelas analogias feitas a determinados comportamentos “a 

mulher namora mais” e, pelas diferentes adjetivações que são atribuídas às mulheres “não se 

chama mulher de malandra, chama mulher de ‘mala’” e ainda, às pessoas de outra orientação 

sexual “as coisas para os homens tão sobrando pouca coisa”, visto que a masculinidade se 

constrói tanto em oposição à homossexualidade quanto à feminilidade. Além dos excertos das 

falas acima, a narrativa de Roxo (2018) também apresenta uma situação que reforça o 

entendimento preconceituoso e machista sobre alguns padrões associados ao ser homem e o ser 

mulher e, hierarquiza diferenças que, socialmente vão se construindo relações de poder e 

transformando as diferenças em desigualdades de direitos.  

  
A questão do respeito está ficando raridade. Os meninos acham que quando uma 

menina tá com um minishort, uma minissaia, uma miniblusa eles têm que tá olhando, 

tem que tá pegando, tem que tá falando coisas que não são, assim, agradáveis. São 

meio machistas. Ás vezes até os jovens da cidade quando sai para algum povoado ou 

até alguma menina de um povoado acha que por que eles são da cidade, eles têm o 

direito de chegar numa menina, chegar já beijando, chegar para ela já passando a mão, 

chegar já falando o que quer, isso a maioria, os da cidade (ROXO, TDC2, 2018). 

 

No que se refere às práticas escolares, segundo os/as participantes da pesquisa, a 

instituição escolar não trabalha as questões da sexualidade e relações de gênero, contudo, 

percebo, a partir da prática profissional que realizo na escola, que algumas ações acontecem de 

forma esporádica. Na maioria das vezes, reduzem a discussão da sexualidade na juventude aos 

temas da gravidez na adolescência e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, com 

todos/as os estudantes juntos/as, impossibilitando-os/as de expor suas dúvidas e 

questionamentos e esclarecer suas incompreensões sobre os assuntos mencionados. A partir das 

situações e narrativas apresentadas, é preciso tencionar discursos e provocar inquietações para 

que a escola assuma o desafio de traduzir o desejo dos diferentes grupos sociais e culturais, no 

sentido de desnaturalizar as desigualdades de gênero e combater a heteronormatividade, para 

que se compreenda e inclua as diferentes formas de masculinidade e feminilidade constituídas 

socialmente, de formas diversas das hegemônicas. 

Considerando seus projetos de vida, os/as jovens participantes revelam suas 
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expectativas para o futuro e projetam atividades que atendam suas expectativas e interesses, 

porém, demonstram não desejarem seguir as atividades realizadas por seus familiares, visto que 

apenas 20% deles/as afirmaram sobre a continuidade no campo, pelas seguintes respostas: 

continuar na comunidade onde mora (03); continuar os estudos e voltar a morar no campo (02). 

Em relação as/os demais jovens participantes, deixam claro que, mesmo residentes nas 

comunidades do campo, eles/as projetam exercer atividades na cidade, seja de trabalho ou de 

estudo, apresentando outras opções, como: ter um trabalho assalariado na cidade (12); estudar 

mais e fazer um curso superior (14); e, buscar um curso profissionalizante (15).  

Em relação aos planos para o futuro, a maioria dos/as jovens pesquisados/as ainda não 

se sentem preparados/as para definirem ou escolherem o que querem ser ou o que vão fazer no 

futuro, conforme as narrativas de Laranja, Verde e Roxo. 

  
Diz que a gente tem que estudar para crescer, para ter um futuro melhor, aí de repente 

você só quer se divertir, não tá nem aí, tudo... é muita pressão em cima do jovem..., é 

muita pressão (LARANJA, TDC3, 2018). 

 

Na verdade, dizem que a gente tem que trabalhar e eu não quero, eu nem sei o que 

quero ser. Os pais falam que tem que estudar pra ser alguma coisa se eu nem sei o que 

é que eu quero. O povo quer que eu estude para ter um trabalho bom na frente, se eu 

não sei o que eu quero ser ainda. Se estuda de quando nasceu, é mais fácil ficar aí, na 

hora que arrumar um trabalho aprende a trabalhar na ‘tora’. Se estudar também não 

acha... se aprender a ler e escrever já tá de bom tamanho (VERDE, TDC3, 2018). 

 

E também se empolgam assim, para a gente escolher um curso para fazer, então, a 

gente ainda não tem ideia do que quer e aí eles ficam perguntando, o tempo inteiro 

cobrando (ROXO, TDC3, 2018). 

 

Eu acho que para uns já chegou o tempo de saber o que quer ser, pois eu desde pequena 

já sei o que quero ser (Questionada sobre o que quer ser, respondeu:) - Policial 

(AZUL, TDC3, 2018, grifo nosso). 

 

Das narrativas acima, Laranja demonstra não pensar ainda sobre os planos para o futuro, 

pois só quer curtir e se divertir. Do mesmo modo, Roxo ainda não definiu suas expectativas e 

Verde se contenta dizendo que, tendo o estudo, se o trabalho aparecer aprende trabalhando. 

Apenas Azul manifesta que, desde pequena decidiu que quer ser policial e reafirma através de 

desenho, constante na Imagem 07 que, também, apresenta as expectativas de Marrom e Bronze. 
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                           Imagem 07: Projetos de futuro e sonhos dos/as participantes: Marrom, Bronze e Azul  

 
                             Fonte: Informações da pesquisa, TDC3, 2018. 

 

 A Imagem 07 mostra, a partir do desenho, que por já ter constituído família com esposa 

e filho, as perspectivas de Marrom é ter uma casa e viverem na comunidade aonde moram e, 

Bronze revela que vai ser engenheiro civil, conforme demonstrado no desenho e revelado, 

durante a terceira tertúlia. Outros/as jovens estudantes manifestaram por escrito, alegando não 

saber desenhar e apresentam expectativas, como: “morar sozinho/a”, “ter casa própria”, “fazer 

coisas que possam ajudar o próximo melhorar de vida, por que o mundo está acabando com as 

pessoas, principalmente com os jovens”.  

A partir do estudo sobre as origens da modernidade/pós-modernidade, Bauman (2005) 

argumenta que vivemos, atualmente, em um mundo líquido moderno, que nos “projeta num 

mundo em que tudo é ilusório, onde a angústia e a insegurança são causadas pela vida em 

sociedade” (BAUMAN, 2005, p. 08) em um mundo de crescente incerteza. Sendo assim, o 

autor reafirma que é necessário que as pessoas estejam sempre em movimento, visto que 

 
[...] tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 

revogáveis, (...). Em outras palavras, “ter uma identidade” não vai ocorrer às pessoas 

enquanto o “pertencimento” continuar sendo o seu destino, uma condição sem 

alternativa (BAUMAN, 2005, p. 17-18). 

 

 Neste contexto de fluidez, num clima que é de mudança e produção de novas formas de 

posicionamento, Vermelho mostra seus projetos de futuro, através da Imagem 8, aliando a seus 

modos de viver, assim como demonstra o sonho de ser psicóloga, morar na própria casa e não 

depender da família, ao mesmo tempo em que, ainda revela que é a partir da escola que pode 

iniciar a realização do seu sonho com a colaboração da família e apoio dos/as amigos/as. 
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                            Imagem 08: Projetos de futuro e sonhos da participante Vermelho 

 
                             Fonte: Informações da pesquisa, TDC3, 2018 

 

 

Da mesma forma, Verde e Branco apresentam suas narrativas, que também revelam o 

desejo de fazer uma faculdade depois que concluírem o ensino médio, porém não demonstram 

escolha do curso ou área que pretendem estudar. 

 
Terminar o ensino médio e tentar fazer uma faculdade que eu gosto e realizar alguns 

sonhos. [...], ser um profissional de qualidade no mercado de trabalho (VERDE, 

TDC3, 2018) 

 

O meu modo de vida é simples, por que na minha família não tem muitas condições e 

o que tem somos muito satisfeitos e feliz do jeito que somos. E por isso, eu não me 

importo com as coisas que acontecem na parte da minha vida. Meus projetos do futuro 

é que eu tenho um estudo, que meus pais não tiveram, e geralmente mais por mim, 

que sem estudo no mundo de hoje não chega a lugar nenhum. E também que eu possa 

mostrar as pessoas que me julgam, que tenho capacidade de chegar onde eu quiser. 

Sonho muito que eu possa terminar meu ensino médio para dar esse presente para 

minha mãe, por que o sonho dela é me ver formada. Também tenho o sonho de ser 

tecnológico igual meu padrasto que considero como pai. E ter uma família linda com 

a pessoa que eu achar para ser meu companheiro, mas para tudo isso melhorar tenho 

que terminar meus estudos e sair a procura de um trabalho, pra que eu possa fazer a 

faculdade que eu quero, mas lógico com a ajuda da minha família (BRANCO, TDC3, 

2018). 

 

Apesar de alguns/as jovens estudantes não terem definido seus projetos de futuro, a 

maioria deles/as também apresentam múltiplas perspectivas, conforme mostra o mosaico 

definido na Imagem 06, abaixo, na qual estão expressas, em sua maioria, expectativas que 

representam a fluidez, as descontinuidades e instabilidades que se instalam numa condição pós-

moderna, como: ‘se distrair mais’, ‘enricar’, ‘viver o hoje, acreditar no amanhã’, ‘viver o que 

tem para se viver’, ‘fazer o que me faz feliz’, ‘se divertir até onde não puder mais’, ‘fazer tudo 

o que tiver vontade enquanto pode’, ‘ter consciência do que faz’, entre outras. Nessa direção, 

retomamos a proposta de Hall (2015), que assume o caráter fragmentado e multifacetado das 
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identidades, relacionado às transformações e rupturas em andamento na sociedade moderna 

tardia que, conforme Pais (2017), não se sabe o que esperar do futuro, pois estamos numa era 

de imprevisibilidade, de fluidez associada a sentimentos de descrença e pessimismo com o 

amanhã, pois, segundo Bauman (2005), tudo é ilusório. 

 

          Imagem 09: Expectativas para a juventude, na ótica dos/as participantes 

 
                                   Fonte: Informações da pesquisa, TDC3, 2018. 

 

Assim, como diz um trecho da música de C. Brown Jr., da qual destacamos “É o sistema 

que tem que mudar, [...]. A juventude tem que estar a fim”, o que os/as jovens estudantes 

apresentam em suas narrativas reafirmam o trecho destacado, como apresentam a seguir as 

opiniões de Verde (2018) que diz: “eu acho que o jovem tem que tá a fim para mudar a 

sociedade, mudar o pensamento dos mais velhos...” (VERDE, TDC1, 2018), e a de Roxo (2018) 

“eu acho que um dia os jovens vão ter voz, um dia os jovens vai ter vez em alguma coisa... eu 

acho que um dia vai acontecer” (ROXO, TDC1, 2018). Enfim, um excerto da narrativa de Lilás 

(2018) sintetiza os dilemas identitários apresentados pelos/as participantes da pesquisa quando 

fala que “parece que a fase jovem é a mais complicada, a que tem mais problema, a mais 

confusa, a que endoida a cabeça da gente de todas as maneiras” (LILÁS, TDC1, 2018). 

 

4.2 FIO II: ESTILOS E MARCAS IDENTITÁRIAS DA CULTURA JUVENIL 

 

“Short, esmalte, saia, mini blusa,/ 

brinco, bota de camurça, e o batom? Tá combinando! 

Uma deusa, louca, feiticeira, alma de guerreira 

Sabe que sabe e já chega sambando 

Calça o tênizin, se tiver afim, toda toda  

Swag, do hip hop ao reggae”. [...] 

 

(Música: Respeita as mina - Kell Smith) 
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A juventude atualmente convive com um campo ampliado de possibilidades, “numa 

sociedade que tornaram incertas e transitórias as identidades sociais, culturais e sexuais” 

(BAUMAN, 2005, p. 12). Em Bauman (2001), a individualidade na modernidade líquida é 

constituída pelo imperativo do consumo, pela primazia do querer, que é incessante e faz do ato 

da compra um modus operandi. O mesmo autor, na obra Tempos líquidos (2007), aponta para 

uma condição que acaba tomando outras proporções no mundo pós-moderno, no qual as 

instituições que firmavam padrões de comportamento e de vida profissional já não se mantêm. 

As regras são ditadas pelas formas de consumo em sua maneira mais ampla (de ideias, bens 

materiais, modismos, cultura) e pela busca permanente de uma identidade que não é fixa, nem 

acabada, mas que faz novas (re)construções e (res)significações constituindo novos traços 

identitários. Para ele, comprometer-se com uma única identidade para toda a vida, ou por um 

longo período, é um negócio arriscado. “As identidades são para usar e exibir, não para 

armazenar e manter” (BAUMAN, 2005, p. 96).   

Tais possibilidades são também fonte de fragilidade, incerteza e angústia provocadas 

pela necessidade de decidir qual caminho seguir, considerando os jovens sujeitos-alvo da 

condição pós-moderna, na qual as estruturas sociais não são duráveis, os jovens são estimulados 

a “viver em trânsito, fazendo escolhas variadas e inseguras com remodelações constantes” 

(CANCLINI, 2009, p. 201). Neste contexto, surgem novos saberes e também novas 

configurações, ocorrem novas formas de hibridação entre o tradicional e o moderno, o culto e 

o popular, entre músicas e imagens de culturas distantes que são socializadas dando acesso a 

todos os sujeitos, tornando-os interculturais.  

Nesse mundo de transitoriedade das identidades tidas como móveis e fragmentadas, as 

culturas juvenis são consideradas como mutantes, híbridas e instáveis. A cultura juvenil é 

concebida neste trabalho a partir das ideias de Carrano (2008, 2009) como um conjunto 

heterogêneo de expressões simbólicas e práticas socioculturais, hábitos, valores e visões de 

mundo da vida juvenil. Dayrell et al (2007, 2008) e Dayrell e Carrano (2014) considera que na 

realização de seu trabalho, é imprescindível que a escola reconheça a cultura juvenil como 

possibilidade para inclusão e transformação, como espaço para o diálogo com os jovens 

estudantes no sentido de identificar suas expectativas e necessidades e apreender os modos 

pelos quais eles constroem sua experiência. 

Estamos acompanhando a emergência de um sujeito estudante pós-moderno, jovens 

produtores e consumidores de artefatos e serviços da indústria cultural, possuidores de culturas 

próprias, de marcas como processos de representação que são valorizadas e inventadas por eles 

mesmos, com as afinidades que investem em seu ethos criativo e em suas criações. Para Garbin 
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(2006) a juventude contemporânea tem se caracterizado  

 
por suas diferentes culturas que afloram em muitos lugares, ao mesmo tempo, como 

a da geração zapping, da geração digital, geração Rede, geração @, geração.com, 

ciborgues, das características de nomadismos, da linguagem do “tipo assim”, da 

“parada animal”, as distintas preferencias musicais, as vestimentas e acessórios, as 

marcas corporais, enfim, urge que nos percebamos como sujeitos de uma condição 

cultural que através de inúmeros investimentos nos modifica, transforma e constitui 

diferentes maneiras de ser e estar no mundo (GARBIN, 2006, p. 12, grifo nosso).   

 

Uma das marcas principais da identidade juvenil atual é a forte ligação com a cultura 

digital que tem nas tecnologias conectadas um importante elemento, principalmente a internet, 

pois ganha muita relevância a ostentação dos diferentes tipos de aparelhos de telefone celular e 

os produtos deles oriundos, destacando a presença marcante da cibercultura e das redes sociais 

presentes no cotidiano dos/as jovens. As possibilidades oferecidas por esses meios são muitas. 

Não é à toa que,  

 
[...] os celulares são suficientes. Podemos comprá-los, junto com todas as habilidades 

de que possamos precisar (...). Com os fones de ouvido devidamente ajustados, 

exibimos nossa indiferença em relação à rua em que caminhamos, não mais 

precisando de uma etiqueta rebuscada. Ligados no celular, desligamo-nos da vida. 

(BAUMAN, 2005, p. 33). 

 

Os/as jovens são possuidores/as de marcas próprias que ganham visibilidade por meio 

dos diferentes estilos e são utilizadas como processos de representação nos/as jovens estudantes 

pesquisados/as. A epígrafe deste tópico destaca um fragmento da música Respeita as mina, de 

Kell Smith, que expressa algumas marcas identificadas por eles/as, dentre estas: a comunicação 

e linguagem com o uso de gírias, apelidos e vícios de linguagem; a moda e vestimentas; 

preferências musicais, estilos de curtição e lazer nos universos culturais onde estão inseridos e, 

acessórios e marcas corporais com o uso de pulseiras, bonés, piercings, cabelo black, entre 

outros, demarcando identidades individuais e coletivas.  

Em se tratando dos/as jovens estudantes pesquisados/as, ficou evidenciado, tanto 

durante a primeira TDC como nos momentos da observação participante, uma variedade de 

estilos e marcas, assim como pela observação das conversas na escola e nas expressões postadas 

em seus dispositivos móveis percebe-se a comunicação utilizada por eles/as. Em relação às 

marcas e expressões juvenis, observa-se uma quantidade e diversidade de símbolos, acessórios 

e adereços que parecem não ter fim, através de estilos de roupas como o estilo tumbler, o de 

calça rasgada e shorts curtos que é o auge do momento para as meninas, assim como o boné, 

aba reta e para trás, é para os meninos. Os celulares e fones de ouvido, geralmente ou sempre, 

também estão com eles/as representando novas formas de visibilidade da cultura juvenil. A 

Imagem 10 mostra os aspectos constitutivos da comunicação e linguagem apresentando traços 
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da retórica digital. 

 

                                           Imagem 10: Comunicação e Linguagem juvenis 

 
                                          Fonte: Arquivo pessoal, TDC1, 2018. 

 

Utilizo-me de Xavier (2013), que apresenta a emergência de uma “retórica digital”, a 

qual seria consequência das variações no modo de usar a língua, mesclada a outras linguagens 

(verbal, visual e sonora), quando da comunicação mediada pelos aparelhos digitais on-line. A 

retórica digital, para o autor, é caracterizada pela flexibilidade da língua e promove o hibridismo 

de linguagens, possibilitando aos/as jovens estudantes criarem e compartilharem diferentes 

modos de utilizar a língua em novas situações comunicativas. Alguns traços dessa retórica são: 

abreviações de palavras, supressões de sílabas, transgressões à norma gramatical, inserção de 

vogais e de ícones animados como emoticons26 e winks, enunciados curtos e emojis²¹ e 

substituições intencionais de algumas letras por outras.  

Os/as jovens têm um modo próprio de utilizar a linguagem e parece, não se preocuparem 

com o emprego formal ou a obediência à norma padrão da língua e, isso se potencializa pelas 

mídias digitais, quando se trata do uso da língua escrita na web. Com o display na mão, os/as 

jovens estudantes logo utilizam seu potencial comunicativo e buscam com quem compartilhar 

algo em comum, tecendo sua rede de relações sociais que só acontece se os sujeitos envolvidos 

“falarem a mesma língua”, que evidencia uma forma de escrita híbrida e certa liberdade de 

expressão na pós-modernidade. 

Em se tratando dos/as jovens estudantes pesquisados/as, percebe-se que a comunicação 

entre eles/as faz uso de gírias e vícios de linguagem comuns, tanto no aspecto oral como no 

                                                 
26Emoticons são sinais gráficos que representam emoção por escrito. Winks são desenhos com animação que 

substituem palavras e até frases inteiras inseridas em conversas (XAVIER, 2013, p. 113). Emojis é uma imagem 

que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa (https://www.significados.com.br/emoji/). Acesso em: 29 

maio 2018. 

https://www.significados.com.br/emoji/


140 

 

escrito, com destaques para “tipo assim, vey, man, parça, mina”, bem como algumas expressões 

comunicativas que apresentam características dessa retórica digital. São elas: Tipo assim, Vey, 

Man’s☺, Se liga!, Boy, Mina, Ah tá!, Cê é loko, Parça, Mina, Pega a visão, #TBT, Tc, Sdds♥, 

Oiii, obg, hj, bjs♥, pq, mt, ñ, fts, vdd, Brother, Crush, ♥Amory..., Meu mlhr, Meu Lind’h, De 

agora..top.., só acho, vida loka, ♫♫♪. 

A emergência da cultura digital e sistemas de comunicação mediados pelas tecnologias 

reafirmam a contraposição do sujeito de herança cartesiana, como categoria já colocada em 

crise de identidade pelas “teorias pós-estruturalistas e desconstrucionistas que enfatizam o papel 

da linguagem no processo de constituição dos sujeitos” (SANTAELLA, 2007, p, 91). No 

estruturalismo, como discutem Peters (2000) e Lopes (2013), há uma primazia na estrutura, que 

é colocada em xeque, como forma de questionar o primado do sujeito. "Ao penso, logo sou 

cartesiano é contraposto o penso onde não sou, sou onde não penso lacaniano" (LOPES, 2013, 

p.14), Santaella (2007, p. 91) destaca que: “é através da linguagem que o ser humano se 

constitui como sujeito e adquire significância cultural” utilizando-se da compreensão pós-

estruturalista da linguagem, expressa por J. Derrida de que “os sujeitos são sempre mediados 

pela linguagem” (SANTAELLA, 2007, p. 91). 

As autoras Lopes (2013) e Santaella (2007) mencionam que a expressão morte do 

sujeito, para a rejeição de um sujeito universal e unificado, foi propagada nas mais diversas 

áreas. No entanto, Santaella (2007, p. 105) aborda que “a desconstrução do sujeito está hoje 

vazando por todos os lados: dos discursos feministas [...] às análises pós-colonialistas”, 

evidenciando a identidade subjetiva atrelada à aparência pessoal e por modelos efêmeros de 

imagem sempre renováveis, que encontram na moda uma coadjuvante para o abandono de 

identidades fixas e determinadas em prol de fluídas e variáveis, com a “constante renovação 

dos gostos, estilos, trajes e práticas”, provenientes da cultura contemporânea. Para a autora,  

 
É a moda que exibe, por meio de signos mutantes, a corporificação, a externalização 

performática de subjetividades fragmentadas, sem contornos fixos, movediças, 

escorregadias, mutáveis, flutuantes, voláteis. Em razão disso, a moda se constitui em 

laboratório privilegiado para o exame das subjetividades em transito (SANTAELLA, 

2007, p. 99). 

 

Sobre a moda e vestimentas utilizadas pelos/as participantes, percebe-se uma variedade 

de estilos e trajes utilizados pelos/as jovens estudantes, que se integram à lógica da moda, “à 

cata de identidades em constante busca de atualizações de roupas e aparência”, girando “sem 

descanso a roda dos estilos, tempos e espaços, estações, geografias e temperaturas” 

(SANTAELLA, 2007, p. 108-109). A Imagem 11 representa elementos da moda e vestuário 

que retratam os/as jovens do campo pesquisados/as com o uso de: short curto, estilo Tumbler, 
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camisa larga, boné aba reta e para trás, Nike, Coca-Cola, Oakley, blusa amarrada, chinelo 

Melissa; calça rasgada, casacos e blusa amarrada na cintura. 

 

                                         Imagem 11: Moda, Vestuário, Adereços, Etc. e Tal 

 
                                         Fonte: Arquivo pessoal, TDC1, 2018. 

   

Ainda sobre a Imagem 11, alguns acessórios e adereços que como “uma extensão da 

roupa, também são chamados a desempenhar o seu papel como aceleradores do ritmo de 

mudanças e, de coadjuvantes da vestimenta passam a competir no palco da visibilidade e a 

ocupar posições privilegiadas nas cenas da moda” (SANTAELLA, 2007, p. 109). Nesta 

proposta, parece que tudo pode ajudar a compor o “look” do momento e, assim, os/as jovens 

pesquisados utilizam brincos, correntes, pulseiras de couro, relógio, tornozeleiras, turbantes, 

bonés, piercings, tatuagens, maquiagem, unhas pintadas, cabelos compridos e com cachos e 

cabelo black. 

Bauman (2005, p. 97) contribui nessa relação entre as marcas como processos de 

representação e a identidade mencionando que “o que hoje parece belo e confortável pode vir 

a ser, uma vez atravessada a esquina, feio, desajeitado e desprezível”, apresentando o fato do 

jovem envolver-se em escolhas, sempre em caráter provisório. Santaella (2007) reafirma esta 

ideia, destacando que a moda sempre está “à procura daquilo que é novo e admirado, enquanto 

foge do velho e ultrapassado, embora volte a ele para reapresentá-lo sob novas entonações” 

(SANTAELLA, 2007, p. 107). 

O mundo cultural ocupa uma centralidade nas representações e rituais dos/as jovens, no 

qual a música os/as acompanha em vários momentos da vida cotidiana, nas festas e baladas do 

fim de semana, em momentos na igreja e até no percurso das viagens com seus fones no ouvido. 

Ao serem questionados/as sobre suas preferências musicais, os/as jovens estudantes 

pesquisados/as manifestaram seus gostos e estilos musicais que são: estilos funk, rap, hip hop, 

música eletrônica, sertanejo, forró, vaquejada, conforme a Imagem 12. Durante a primeira 
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tertúlia, eles/as deram alguns exemplos de músicas que curtem no momento, como: Popotão 

grandão (funk), Coração de aço, (rap) Não foi combinado para dar certo (hip hop).   

     

                                             Imagem 12: Preferências musicais e eventos culturais 

 
                                             Fonte: Arquivo pessoal, TDC1, 2018. 

 

Na curiosidade de conhecer as músicas citadas por eles/as, enquanto transcrevia as 

gravações da primeira tertúlia, ouvi e conferi a música Popotão grandão27, da qual destaquei o 

trecho a seguir: “no baile funk, ela é a sensação/Com o shortinho bem curtinho, mostrando sua 

sedução [...]/Que popotão, popotão/Ai, popotão, meu Deus/Popotão grandão/Chega o final de 

semana/Sabadão, ahn [...]/Hoje é pau/Nas piranha da favela”. O refrão que leva o nome da 

música é repetido inúmeras vezes, e fiquei a pensar sobre qual o atrativo das músicas de funk, 

rap, hip hop e outros estilos que estão na opção dos/as jovens, seria o ritmo e balanço que 

permite a dança ou a animação ou seria outro aspecto, surge aí um questionamento importante, 

como um caminho investigativo a ser trilhado pela escola, conhecer quem é o/a jovem que fica 

invisibilizado/a na figura do/a estudante que frequenta a escola, identificando suas marcas 

identitárias, para tornarem-se sujeitos do currículo.  

Durante alguns momentos, observando os/as estudantes, identifiquei algumas 

preferências por cantores ou bandas: Marrom e Amarelo revelaram gostar da banda Racionais 

Mc’s e Charles Brown Jr; Bordô solicitou que colocasse músicas da banda La Fúria, enquanto 

Rosa e Azul pediam as músicas eletrônicas do cantor ‘Alok’ na Festa das cores. Ainda capturei 

da observação de algumas postagens, que: Bege fez um post de um clip com música da Marília 

Mendonça, no status da rede whatsapp; Lilás também fez um post, no qual estava a música 

‘Menina maluquinha’ de Jorge e Mateus, enquanto que Cinza posta a música gospel ‘Lindo és’ 

de Juliano Son, onde ainda escreve ‘Que hino!’. 

                                                 
27 Música de Mc Denny. Disponível em: https://www.letras.mus.br. Acesso em: 26 maio 2018. 

https://www.cifraclub.com.br/juliano-son/
https://www.letras.mus.br/
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A Imagem 12, ainda traz os eventos de cultura e lazer que acontecem, de forma 

esporádica, conforme à tradição local das comunidades aonde moram. Tais eventos ocorrem 

motivados por aspectos religiosos, esportivos, educacionais ou por organização de algum 

grupo. São eles: torneios de futebol, dança, grau, trilhas, festas juninas, desfiles cívicos, 

novenários, cavalgadas, corridas de cavalo. Santaella (2007, p. 128) aborda sobre o “caldeirão 

de misturas da cultura contemporânea”  e justifica que uma formação cultural nova, como é o 

caso da cultura midiática, não leva à extinção da anterior, e ainda menciona que “isso se explica 

pelo fato de que a cultura humana existe num continuum, [...] no sentido de interação incessante 

de tradição e mudança, persistência e transformação” (SANTAELLA, 2007, p. 129). Para ela, 

a compreensão da “complexidade da cultura contemporânea encontra-se no caldeirão de 

misturas e hibridizações que a caracteriza” (SANTAELLA, 2007, p. 128) e, afirma que essa é 

global, mundializada e glocal, utilizando da expressão ‘glocal’ para representar um misto de 

caracteres globais com caracteres locais que produzem híbridos glocais. A Figura 04 sistematiza 

e encerra este tópico apresentando uma hibridização dos estilos e marcas identitárias da cultura 

juvenil dos/as jovens estudantes pesquisados/as. 

 

Figura 04: O que os/as jovens do campo trazem para constituir a cultura juvenil 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da pesquisa, 2018. 

 

 

Nesta proposta, enquanto Canclini (2009) aborda que as culturas da juventude são 
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híbridas e interculturais, Santaella (2007) se refere a uma cultura híbrida e cíbrida para se referir 

às misturas que se processam no interior da cibercultura, ou seja, do universo digital. Desta 

forma, entende-se que as culturas juvenis são híbridas, cíbridas e interculturais, possível de 

serem identificadas, pois os sujeitos não são vistos apenas, a partir da cultura de origem (local), 

mas pela variedade de repertórios simbólicos, interesses, modelos de comportamento, moda e 

vestuário, linguagem, estilos musicais e de curtição, assim como pela gama de artefatos 

tecnológicos e mídias digitais que recebem ou acompanham, de forma nômade. Esse aparato 

cultural se propaga imbricando a diversidade oferecida pelo mundo contemporâneo, no qual as 

culturas se mesclam e interpenetram-se, cruzando e combinando modos de vida e incorporando 

elementos de outras culturas para a constituição de uma trama cultural hipercomplexa, híbrida 

e cíbrida. 

 

4.3 FIO III: “O MUNDO NA PALMA DA MÃO”: OS/AS JOVENS ESTUDANTES E A 

ONDA DIGITAL 

 

“Acessando a internet/Você chega ao coração 

Da humanidade inteira/Sem tirar os pés do chão 

Reza o pai-nosso em hebraico/Filosofa em alemão 

[...] Milhares de megabytes/Abatendo a solidão”. 

 

(Música: Kid Vinil - Zeca Baleiro) 

 

O trecho da música Kid Vinil28 anuncia a força da internet em estabelecer comunicação, 

obter e socializar informações. A internet caracteriza-se pela existência de uma rede mundial 

de computadores interconectados e, nesse mundo pós-moderno, ela demarca um novo tempo 

como um meio de rupturas com as formas tradicionais de comunicação e interação entre as 

pessoas, inaugurando um novo movimento de acesso e troca de informações. A 

transnacionalização das tecnologias e seus meios de comunicação emergem no campo da 

globalização que traz consigo milhões de opções e “portos” onde as pessoas podem lançar e 

recolher alvos livremente.  

O fenômeno da globalização, segundo Hall (2015), além de provocar mudanças na 

produção e no consumo, aceleram os fluxos culturais e os laços entre as nações de forma que 

se sente que o mundo é menor e as distancias mais curtas, “integrando e conectando 

comunidades e organizações em novas combinações de espaço/tempo, tornando o mundo mais 

interconectado” (HALL, 2015, p. 39). Na perspectiva do autor, as identidades hibridizam-se 

                                                 
28 Disponível em: https://www.letras.mus.br/kid-vinil/. Acesso em: 26 maio 2018. 

https://www.letras.mus.br/kid-vinil/.%20Acesso
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tornando-as novas e globalizadas, criando possibilidades de “identidades partilhadas” como 

consumidores para os mesmos bens, clientes para os mesmos serviços (HALL, 2015, p. 42), na 

medida em que oferecem produtos, serviços, imagens, mensagens entre pessoas que estão 

globalmente espalhadas. Nesse sentido, Hall (2015) afirma que,  

 
À medida que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é 

difícil conservar as identidades culturais intactas [...] pessoas que moram em países 

pobres do ‘terceiro mundo’ podem receber, na privacidade de suas casas, as 

mensagens e imagens das culturas ricas, consumistas, do Ocidente, fornecidas por 

aparelhos de TV ou de rádios portáteis, que as prendem à ‘aldeia global’ das novas 

redes de comunicação. Jeans e tênis – o ‘uniforme’ do jovem na cultura juvenil 

ocidental – são tão onipresentes no sudeste da Ásia quanto na Europa ou nos EUA, 

[...]. Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos 

sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam 

desvinculadas, desalojadas de tempos e lugares e parecem ‘flutuar livremente’ 

(HALL, 2015, p. 42-43). 

 

No mundo globalizado, os meios de comunicação facilitam a vida das pessoas que 

recebem, na privacidade de suas casas, uma diversidade infinita de imagens da cultura visual 

midiática. Para Bauman (2001, p. 94 - 95) “as possibilidades são infinitas, e o volume de 

objetivos sedutores à disposição nunca poderá ser exaurido. [...], muitos cairão em desuso bem 

antes da data, desvalorizados e destituídos de fascínio pela competição de ofertas novas e 

aperfeiçoadas”. Os artefatos culturais e tecnológicos desse mercado fluído vão sendo 

substituídos, renovados ou trocados, num mundo marcado pela transitoriedade. 

Sobre a ideia exposta por Bauman (2001), Canclini (2010, p. 60) apresenta uma 

definição para o consumo e suas influências na constituição das identidades, caracterizando-o 

como o “conjunto de processos socioculturais, no qual se realizam a apropriação e os usos de 

produtos e serviços [...] as identidades atualmente dependem não só da necessidade, mas do 

desejo daquilo que se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir”. Segundo a ideia exposta 

por Canclini (2009), até os manuais de marketing e propagandas aconselham personalizar o 

consumidor, pois 

 
[...] recebemos, na nossa casa e no correio eletrônico, mensagens e propagandas 

dirigidas ao nosso nome e que nos tratam de você, ainda que o mesmo texto seja 

enviado a milhões de clientes. Dizem ter criado uma roupa, um roteiro de férias e o 

crédito para adquiri-los, pensando nas nossas necessidades e aspirações. Adulam o 

consumidor anônimo com referências talvez inventadas, talvez capturadas na nossa 

compra do ano anterior, com a qual nos sentimos ludibriados. [...] é impossível saber 

quem é o dono da fábrica e até o país de onde a secretária eletrônica nos responde. 

(CANCLINI, 2009, p. 203). 

 

Reafirmando as ideias defendidas por Hall (2015), que mostra os impactos da 

globalização sobre as identidades,quando afirma que na tensão entre o local e o global temos 



146 

 

como consequência o surgimento das identidades híbridas, Ortiz (2015) apresenta que a 

globalização caracteriza-se pela emergência do novo e pela redefinição do “velho” e quando 

ambos estão inseridos no mesmo contexto diversas temporalidades se entrecruzam. Para ele, 

apesar de estar integrado num mercado global, interconectado pelas tecnologias da 

comunicação, o mundo não tem nada de homogêneo.  

A sociedade da informação gerou uma nova dinâmica na organização da sociedade, que 

por sua vez, implantou novas formas de ser, de se relacionar e comunicar, pois a ânsia por 

conexão revela o desejo de descobrir outros mundos, tornando-a uma das importantes marcas 

da juventude na contemporaneidade. Assim, as inseguranças próprias da idade somadas à 

ansiedade e a aceleração do tempo, radicalizada com a cultura digital, o consumismo, entre 

outros fatores, levam-nos para um mundo de incertezas e fragilidades tornando-nos, muitas 

vezes, a ser mais “consumidores que cidadãos” (CANCLINI, 2010). “O que os cidadãos do 

mundo líquido-moderno logo descobrem é que nada nesse mundo se destina a durar, que dirá 

para sempre” (BAUMAN, 2013, p. 23) e, é esse o contexto no qual se insere a juventude, em 

praticamente todos os recantos do mundo, em maior ou menor grau, a depender do acesso aos 

recursos digitais conectados. 

Desse modo, para a constituição das identidades da juventude na condição pós-moderna, 

os/as jovens traçam suas cartografias culturais enunciando as diferentes formas de estar sendo 

humano nestes tempos, 

 

[...] tempos em que as mídias vêm produzindo modificações nos modos dos jovens 

perceberem a si, aos outros e o mundo que os cerca, considerando que estamos num 

mundo que se transmuta rapidamente. [...], as marcas dessas mudanças caracterizadas 

como a descartabilidade, simultaneidade, compressão do espaço-tempo, efemeridade, 

flutuação das identidades, flexibilidade, centralidade das mídias, cultura do espetáculo 

e do narcisismo, consumo, entre outras (GARBIN et al. 2006, p. 05). 

 

Com a popularização das redes sociais da internet e da conexão em mobilidade, falar 

em tecnologias digitais é sinônimo de falar em pessoas conectadas por meio de dispositivos, 

em mobilidade e acesso contínuo, falar de um espaço imaginário, intocável onde circulam as 

informações que é o ciberespaço, conceito definido por Lévy (2010, p. 17) como sinônimo de 

“rede”, “meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores”. Pierre 

Lévy (2010) utiliza-se da metáfora do dilúvio e refere-se à internet como um grande “oceano”, 

de forma que, para o autor, “não há nenhum fundo sólido sob o oceano das informações. 

Devemos aceitá-lo como nossa nova condição. Temos que ensinar nossos filhos a nadar, a 

flutuar, talvez a navegar” (LÉVY, 2010, p. 15). É o “universo oceânico” de informações 

abrigadas pela internet, lugar onde estamos quando entramos no mundo da comunicação digital, 
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enfim, é o local em que a maioria dos jovens fazem conexões, estabelecem relações e produzem 

a cibercultura.  

A cibercultura é caracterizada pelas relações que se dão no ciberespaço e especifica “o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento 

e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 2010, 

p. 17). O computador conectado à rede é a essência da cibercultura e, como diz Santaella (2003, 

p. 20), unido às redes, o computador revolucionou as mídias tecnológicas originando um 

sistema digital amplamente disseminado que possibilita ao usuário não só consumir, mas 

também produzir, distribuir e receber conteúdos audiovisuais num só equipamento. Para esse 

movimento transitório de inovações tecnológicas e transformações socioculturais, Santaella 

(2003) vai chamar de “cultura das mídias”, uma cultura intermediária entre a chamada cultura 

de massas e a cibercultura. 

Nesse contexto, a cultura midiatizada promovida pela cibercultura é essencialmente 

heterogênea, visto que as tecnologias digitais ocupam, a cada dia, mais espaço/tempo no 

cotidiano social das pessoas que têm mais acesso à essas mídias e os recursos que elas oferecem, 

tornando-se, pois, um importante elemento constitutivo da cultura juvenil. Desse modo, os/as 

jovens se veem nesse oceano de informações quando passam a navegar sobre ele e, estão cada 

vez mais a favor das redes e dos infinitos espaços propostos pelo mundo digital. Ao navegar no 

ciberespaço, eles/as encontram possibilidades diversas no mar de artefatos virtuais e 

tecnológicos que está ao alcance deles/as, estimulando-os/as a se comunicarem de diversas 

maneiras, buscarem sensações, informações e pessoas para amizades virtuais e construírem 

aprendizagem sem saírem do seu espaço físico.  

Nessa aventura midiática ou viagem no “universo oceânico” de informações abrigadas 

pela internet, os/as jovens embarcam descobrindo e se integrando a novos mares e, através de 

um mergulho no ciberespaço, “o sujeito está se tornando fragmentado; composto não de uma 

única, mas de várias identidades” (HALL, 2015, p. 11), pois não é vantajoso assumir uma 

identidade fixa, diante da fluidez do mundo contemporâneo.  

Nos “tempos líquidos” (BAUMAN, 2007) e de crescente incerteza, tempo caótico, 

fragmentado, disperso, Pais (2017) menciona em palestra proferida29, que para “os jovens de 

hoje o que importa é o “aqui e agora”, perde-se de vista os horizontes do futuro e as memórias 

do passado, já não se pensa em longo prazo, não se anda atrás do futuro”. Nesta sociedade 

dinâmica e multifacetada, a tecnologia digital mais difundida entre os/as jovens é o celular que, 

                                                 
29 Palestra proferida no I Fórum Baiano de Pesquisa em Juventudes, realizado pela Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano – UFRB, em Cachoeira – BA, em junho/2017. 
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hoje, não se limita apenas a fazer e receber ligações telefônicas, mas se caracteriza por ser um 

meio digital que permite produzir e divulgar informações, facilitando o acesso na itinerância 

virtual.  

Segundo a Fundação Telefônica (2016)30, que realizou a pesquisa Juventude Conectada 

1 e 2, o telefone celular, que na primeira edição (2014) era apontado como o equipamento de 

acesso à internet por 42% dos/as jovens entrevistados/as, desponta como protagonista e, em 

2016 é o dispositivo mais utilizado por 85% dos/as jovens brasileiros. Em se tratando dos/as 

jovens pesquisados/as, a partir das informações do Questionário (2017), destaca-se que, em sua 

maioria, estão imersos na internet e ligados/as em seus celulares, pois 17 (85%) deles/as 

possuem celular e 19 (95%) têm acesso à internet, visto que apenas três não tem celular e um 

estudante não tem acesso à internet respectivamente. Dos/as jovens pesquisados/as que acessam 

a internet, 10 acessam diariamente, 02 acessam esporadicamente e 07 não responderam. 

O acesso à internet na residência é o mais significativo para o/a jovem internauta, porém 

na medida em que as interações humanas acontecem plenamente, independentes do lugar onde 

você está, essas relações são desterritorializadas (CANCLINI, 2009). Para a maioria dos/as 

jovens estudantes pesquisados/as, o acesso à internet acontece em casa (13 estudantes), porém 

também assume outros “pontos de ancoragem” (SANTAELLA, 2007, p. 235) na escola (04), 

na casa de amigos (07), vizinho (04) e ainda em todos os lugares, opção respondida por 02 

participantes, conforme Questionário (2017). Sobre os equipamentos utilizados, a internet é 

acessada tanto pelos dispositivos móveis quanto pelo computador/notebook, sendo que o 

próprio aparelho celular aparece como opção preferencial para 17 estudantes, representando 

pontos de conexão ancorada em qualquer hora e lugar, possibilitada por uma conexão nômade.  

Os dispositivos móveis aumentam, efetivamente, a mobilidade entre as pessoas e 

modificam as formas de controle do espaço, afetando as relações espaço-temporais com a 

emergência da tecnologia de acesso à internet sem fio (wi-fi) oferecendo outras dinâmicas de 

acesso e de uso da rede. Canclini (2009) redefine os sujeitos como nômades quando são 

colocados em processo de desterritorialização, pois apesar do obstáculo geográfico real, 

conectados uns aos outros, os sujeitos descobriram afinidades e dialogam entre si, compartilham 

experiências e sentimentos, trocam informações sobre seus passatempos favoritos, temas de 

interesse comum e até relatam publicamente, em seus status, acontecimentos banais da vida 

privada.  

Estamos no século XXI, na iminência de uma sociedade globalmente interconectada, 

                                                 
30 Juventude Conectada 2. Fundação Telefônica Vivo (Org.). São Paulo: Fundação Telefônica Vivo, 2016. 
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uma “era virtualizada”, na qual as tecnologias digitais propiciaram, por meio da internet, o 

encontro virtual entre pessoas que podem estar fisicamente distantes, não apenas de espaço, 

mas também de tempo, visto que é possível estar simultaneamente em diversos lugares, com 

muitas pessoas, sem que estas estejam reunidas. A paisagem midiática apresenta uma 

multiplicidade de características, dentre elas têm-se a conexão como uma “entidade 

desterritorializada” (LEVY, 2010, p.49) e a cultura como nômade, ubíqua ou móvel, pois 

possibilita às/os jovens levarem com eles/as suas tecnologias comunicacionais em seus 

aparelhos portáteis tendo “o mundo na palma da mão” (SANTAELLA, 2007, p. 231).  

Ao mesmo tempo, Bauman (2005) colabora mencionando a ideia que, ao comprarmos 

um celular, adquirimos junto a ele algumas habilidades para utilizá-lo, como já ditas 

anteriormente, aliando às atitudes dos/as jovens estudantes que se conectam pela tela e, fazem 

uso de seus aparelhos móveis que servem para quase tudo: tirar fotos, escrever, fazer áudios, 

enviar e receber mensagens, sons, imagens e vídeos, através de uma abordagem híbrida, móvel 

e ubíqua, na era digital. 

No mundo contemporâneo, os/as jovens são considerados nativos digitais31, pois 

pensam, processam e sabem que podem se comunicar em qualquer hora e lugar, constituem 

uma geração nascida na era digital. Sobre os telefones celulares, Santaella (2007) descreve-os. 

[...] Eles são tão leves, uns verdadeiros mimos, vão para onde vamos, pequenos 

objetos de estimação, nos bolsos, nas bolsas, colam-se ao nosso rosto e por meio de 

protocolos simples de uma interface amigável, seus infinitos fios invisíveis nos põe 

potencialmente em contato com pessoas em quaisquer partes do mundo. [...] a 

multifuncionalidade dessa caixinha cresce à medida mesma que sua leveza aumenta e 

seu tamanho diminui: ela não é apenas um telefone portátil, mas também acumula as 

funções de fotografar, de escrever e receber as mensagens escritas, música, vídeo, 

internet banda larga, além de outras funções que não param de aparecer [...] 

(SANTAELLA, 2007, p. 232-233).  

 

Nesta perspectiva, foi preciso estar atenta às inúmeras possibilidades de comunicação e 

interação no universo da cibercultura, identificando o que tanto os/as jovens estudantes fazem 

na internet e como utilizam no dia a dia. Os/as jovens pesquisados revelam que utilizam a 

internet para quase tudo: navegar, comunicar, paquerar, interagir com amigos/as e familiares 

através de redes sociais, bem como para fins escolares através de pesquisas sobre alguns 

assuntos, conforme a Imagem 13 que apresenta os principais usos do celular.  Sobre o que mais 

acessam na internet, a Imagem 14 mostra que os/as jovens estudantes buscam sites de músicas, 

vídeos e filmes, blogs, portais e jogos eletrônicos, com predominância para as ferramentas de 

                                                 
31

 Um nativo digital é aquele que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais presentes em sua vivência. 

Tecnologia4s como videogames, Internet, telefone celular, MP3, etc. https://pt.wikipedia.org/wiki/Nativo_digital. 

Acesso em: 10 jun. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nativo_digital
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comunicação e redes sociais.  

 

Imagem 13: Principal uso do celular                  Imagem 14: O que mais acessam na internet? 

                          

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário (2017); TDC1 (2018).                                          Fonte: Questionário (2017); TDC1 (2018). 

 

Desse modo, destaca-se que as principais atividades desempenhadas na internet, 

pelos/as jovens pesquisados/as são: atividades de comunicação (redes sociais, mensagens); 

lazer e entretenimento (filmes, músicas, vídeos); aprendizagem e busca de informações 

(pesquisas, acesso a sites de notícias, playlivros) e, principalmente para interagir nas redes 

sociais. O uso da web para auxílio nas atividades escolares se relaciona à realização de pesquisas 

sobre alguns assuntos, assistir vídeoaulas de conteúdos on-line, tirar dúvidas em algumas 

atividades para a escola, fazer trabalhos e estudar para prova. Na internet, os jovens se 

relacionam, comunicam-se virtualmente e conectam-se a diferentes assuntos, dentro de uma 

gama de infinitas possibilidades em estreita relação com a cibercultura.  

Em relação aos conteúdos que buscam na internet, os/as jovens participantes são 

autônomos e navegam na rede em busca de atender seus interesses pessoais – escolhem o que 

querem ver, ouvir, jogar, ou sobre o que querem saber, enfim, são eles/as que definem seus 

caminhos para a informação, interação e entretenimento, se agrupando a outros/as usuários, 

principalmente pelas afinidades. Conforme Questionário (2017), entre as opções manifestadas 

por eles/as, tem-se: celebridades (02); humor (09); esporte (06); jogos eletrônicos (04); notícias 

(09); conteúdos escolares (15); moda (06); motocross (01) e redes sociais (01).  

Participar de várias comunidades virtuais e redes sociais, sites de relacionamento e 
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grupos de bate-papo, manterem-se conectado à internet por longas horas com os aplicativos e 

apps disponíveis em seus aparelhos celulares, ocupam, em boa parte, o espaço-tempo e, 

constituem alguns hábitos dos/as jovens participantes. Ao serem questionados/as, na primeira 

TDC, se fazem parte de alguma rede social, conforme imagem 15, a maioria dos/as estudantes 

que participaram da pesquisa afirmaram estar nas seguintes redes sociais: Whatsapp, Facebook, 

Instagram, Twiter, Messenger, além do Tinder e Youtube, que foram destacados como redes, 

nas informações dos questionários. 

 

                         Imagem 15: Redes sociais... está em alguma? O que faço? Como uso? 

  
                                                Fonte: Arquivo pessoal, TDC1, 2018. 

 

As redes sociais se organizam com agrupamentos de pessoas em ambientes interativos 

de sociabilidade virtual, onde acontece à comunicação em tempo real sem estar presa a um lugar 

ou tempo, através da conexão desterritorializada. Neste espaço, como já dito de outra forma, é 

fácil conectar-se e desconectar-se, pois, conforme Imagem 17, os/as jovens pesquisados/as 

trocam mensagens instantâneas com amigos reais ou virtuais através dos bate-papos, baixam 

músicas e vídeos, ajustam os fones de ouvido enquanto ouvem músicas e assistem filmes, 

postam fotos e realizam pesquisas. 

Sobre as comunidades virtuais, Lévy (2010, p. 131) afirma que as relações virtuais não 

substituem pura e simplesmente os encontros físicos, nem as viagens, que muitas vezes ajudam 

a preparar e que seria um erro considerar esta substituição. Contudo, destaca-se que em 

diferentes plataformas digitais e redes sociais, os/as estudantes vão (re)afirmando identidades 

desintegradas, criando relações de amizade através dos grupos ou comunidades que reúnem 

estudantes da mesma sala, turma da escola, entre outras, reunindo pessoas pela variedade de 

assuntos, interesses, preferências, etc.  

A Imagem 16 apresenta as plataformas digitais mais utilizadas pelos/as jovens 

estudantes do campo, participantes da pesquisa. 
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                         Imagem 16: Plataformas digitais utilizadas pelos/as jovens/as 

 
                                          Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

O acesso a tais plataformas pelos/as estudantes, como pudemos observar, orienta-se, 

primordialmente, pela comunicabilidade com amigos/as, no entanto, enfatizam àquilo que é 

defendido pelas teorias pós-estruturalistas e desconstrucionistas, que a constituição dos sujeitos 

acontece mediada pela linguagem, nesse caso, a linguagem das tecnologias comunicacionais. 

Os/as jovens pesquisados/as postam em suas redes sociais uma diversidade de mídias digitais, 

a seguir: jogos, imagens, sons e códigos digitais ♫ ☺ ♥ ♪ ♯; gírias, mp3 (músicas) e mp4 

(vídeos); SMS e MMS (mensagens); emoctions, winks, emojis, memes e links , assim 

como utilizam os ícones curtir, comentar, compartilhar .  

A juventude contemporânea já nasceu imersa nas tecnologias digitais e está cada vez 

mais conectada e, nessa direção, retomamos a proposta de Hall (2015) para reafirmar que os/as 

jovens participantes são compreendidos/as como sujeitos de relações interativas que assumem 

o caráter fragmentado e multifacetado das identidades fluídas e móveis que se entrecruzam, 

principalmente, no âmbito do ciberespaço e da cultura midiatizada, configurando-se “novos 

sujeitos culturais fora do padrão do indivíduo racional e autônomo que caracterizou a cultura 

impressa. Esse sujeito caracteriza-se por ser um sujeito multiplicado, disseminado e 

descentrado”, (SANTAELLA, 2003, p. 125-126).  

A utilização dessas tecnologias móveis e os fluxos comunicacionais caracterizam um 

sistema interconectado de complexas relações ou “sociedade em rede” (CASTELS, 2006) que, 

para o autor, é uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias conectadas, 

fundamentadas na microeletrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam 

e circulam as informações a partir de conhecimento acumulado nos nós coincidentes dessas 

redes. Citando o autor, 
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A rede é a estrutura formal [...]. É um sistema de nós interligados. E os nós são, em 

linguagem formal, os pontos onde a curva se intersecta a si própria. As redes são 

estruturas abertas que evoluem acrescentando ou removendo nós de acordo com as 

mudanças necessárias dos programas que conseguem atingir os objetivos de 

performance para a rede (CASTELLS, 2006, p. 20). 

 

A nuvem de palavras, na Figura 05, mostra uma síntese do que foi analisado sobre a 

conexão em rede, pelos/as participantes da pesquisa, como fazem uso da cultura midiatizada 

que está em suas mãos e qual a lógica do seu uso. 

 

Figura 05: Os/as jovens estudantes na onda digital 

 
                                                Fonte: Informações da pesquisa, 2018. 

 

No caso da cultura digital, que tem a internet como espinha dorsal de conexão, mesmo 

que esta seja ainda uma questão não resolvida e bastante limitada, num mundo de senhas, a 

ideia de interligação de tudo a tudo se torna virtualmente possível, onde o que importa é estar 

junto num espaço desterritorializado com conexões sem fios ligados e interconectados. Como 

diz Morin (2003): tudo está interligado em unidades complexas, formando um todo 

“complexo”, concebendo a complexidade em sua origem latina, que significa “o que foi tecido 

em conjunto, a união entre a unidade e a multiplicidade” (MORIN, 2003, p. 38). 

Em se tratando dos/as jovens estudantes do campo, com seus dados móveis, através da 

‘wi-fi e bluethooth’, eles podem levar para qualquer lugar os smartphones e celulares com 

android como recursos que facilitam a aproximação e constituem a era digital, na qual um click 

é suficiente e basta uma conexão sem fio para tudo se resolver. Do mesmo modo, as barreiras 

do tempo e espaço são rompidas para dar acesso a um mundo em rede, ao “espaço supremo” 

(PAIS, 2017) da virtualidade, mostrando-se indiferentes ao mundo que os cerca, segundo 
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Bauman (2005), por estarem ligados no celular e desligados do mundo. A Figura 06 apresenta 

a multiplicidade infinita de possibilidades da cibercultura, constituindo-se como um desejo de 

conhecer outros mundos, para a juventude contemporânea. 

 

Figura 06: A Cibercultura como um todo complexo e labiríntico 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da pesquisa, 2018. 

 

No cotidiano da maioria dos/as jovens, foi observado que o desejo de experienciar esse 

“espaço supremo” os/as levava a demonstrar que um dos atrativos do mundo virtual é estar on-

line e off-line, pois com as tecnologias “nômades” e internet móvel, cria-se uma infinidade de 

possibilidades de contatos e conexões, de compartilhamentos e mensagens, curtidas em fotos e 

postagens, como “janelas” que, pela ânsia por conexão, se abrem para um espaço de 

emergências, uma “perspectiva labiríntica” (PAIS, 2017), em um universo ilimitado que vai 

sendo delineado pela curiosidade e interesse de quem acessa. 

Outro atrativo a ser considerado na realidade da maioria dos/as jovens pesquisados é a 

produção de selfies,32 quando, refletidos/as na imagem das câmeras frontais do próprio celular, 

demonstram contemplar a própria foto e assim, entram na “onda” de postarem nas redes digitais 

que se tornam meios estruturantes da produção, circulação e compartilhamento das ações e 

atitudes da vida social, expressões e emoções. A Imagem 17, a seguir, apresenta algumas selfies 

postadas por jovens estudantes durante a pesquisa, quando uma delas manifesta interesse por 

uma atividade realizada na segunda TDC e, em outro momento, posta foto com a colega de 

classe demonstrando desinteresse pelo que acontecia na escola, expressando a frase “Meu Deus, 

nos tire dessa prisão”. Outra estudante demonstra expressões revelando seu jeito, na foto 

                                                 
32 Selfie é uma palavra em inglês, um neologismo com origem no termo self-portrait, que significa autorretrato, 

fotografia tirada e compartilhada na internet e redes sociais. 
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postada e o horário que chegou em casa.  

 

                            Imagem 17: Selfies postadas na rede 

 
                                      Fonte: Informações da pesquisa, 2018. 

 

A partir do trecho “milhares de megabytes/abatendo a solidão”, da música Kid vinil, de 

Z. Baleiro considera-se que, ao mesmo tempo em que postam nas redes sociais, desabafam, 

exprimem opiniões, interagem entre si com a possibilidade de falar com quem não conhecemos 

e (con)vivemos. Este processo tem causado grandes mudanças na vida social contemporânea, 

transferindo as interações entre as pessoas para o mundo virtual e vivenciando intensivamente 

interações ciborgues, como um processo mediado pela imersão nas tecnologias móveis e 

digitais.  

Nesta perspectiva, autores como Santaella (2003, 2007) e Lemos (2015) utilizam-se da 

metáfora do ciborg (cib – máquina e org – organismo) para mencionarem que estamos em uma 

relação de combinação (homem+máquina), na qual o humano e o tecnológico se constroem 

mutuamente (LEMOS, 2015, p. 167), gerando um ser humano híbrido, cuja existência é 

mediada pela tecnologia digital. Santaella (2007) menciona a emergência do pós-humano e 

utiliza o termo biocibernético, com sentido similar ao de ciborgue, para colocar em questão a 

“hibridização do biológico e do cibernético de maneira mais explícita” (SANTAELLA, 2007, 

p. 40), apresentando a relação do humano com a tecnologia. Desse modo, os/as jovens 

estudantes sempre manifestavam alguns sentimentos, emoções e atitudes demonstradas na rede 

quando, em algumas situações capturadas de seus dispositivos, eram postadas “indiretas” e 

declarações de amizade pelos/as jovens estudantes, que por respeito à privacidade deles/as, não 

foram apresentadas nesse trabalho. 

Na condição pós-moderna, tempos de rupturas e instabilidades, os sujeitos estariam 

deslocados tanto de seu lugar no mundo como de si mesmos, ou seja, a identidade parece estar 

à deriva no tempo e no espaço, em processo constante de (re)construção. Desse modo, a partir 
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das ideias de Lévy (2010) e Castells (2006), destaca-se o mundo digital como um “fenômeno 

complexo e ambivalente” (LÉVY, 2010, p. 29), pois, ao mesmo tempo em que se apresenta 

como um ícone de comunicação, configura-se, também, como um instrumento de isolamento. 

Para Lévy (2010, p. 30), “vemos surgir na órbita das redes digitais interativas formas 

novas de isolamento e sobrecarga cognitiva, dependência e vicio pela navegação [...]”. Castells 

(2006) reafirma essa ideia quando menciona que a rede de internet é uma via de mão dupla: ao 

mesmo tempo em que aproxima possibilitando que os indivíduos expressem livremente suas 

opiniões e também o compartilhamento recíproco de conhecimento, afasta as pessoas que agem 

como se falassem sozinhas ou com elas mesmas, reflexo do individualismo que, segundo o 

autor, já é existente na sociedade em rede.  

As informações apresentadas até aqui, ao serem consideradas em seu conjunto, indicam 

que a juventude na contemporaneidade integra sujeitos familiarizados com a cibercultura, com 

mundos e contextos interativos e, sugerem que tanto a diversidade dos artefatos e mídias 

tecnológicas que capturam a atenção juvenil no ciberespaço, como também a sociabilidade 

virtual, configuram como elementos para a formação das identidades dos/as jovens estudantes 

do campo. 

 

4.4 FIO IV: “SOBRE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE”: EIS QUE CHEGAM À ESCOLA 

OS/AS JOVENS DO SÉCULO XXI  

 

“Carpe Diem” 

 

(Citação do Filme Sociedade dos Poetas Mortos33) 

 

Como vimos no tópico acima, (con)vivemos com a sociedade da informação, sociedade 

em rede, onde as pessoas, e principalmente os/as jovens, se utilizam das novas tecnologias que 

oferecem diversas possibilidades para a interação e construção do conhecimento que se torna 

cada vez mais globalizado e plural. Ao observar os/as jovens participantes no cenário híbrido 

da escola contemporânea, onde estão salas de aula mobiliadas com carteiras e classes 

enfileiradas, comportam também os dispositivos móveis - aparelhos celulares e smartphones e 

seus fones - levados à instituição escolar, exigindo novas formas de 

ensinar/aprender/comunicar/ler e se relacionar e, desse modo, a escola não é mais o único 

                                                 
33 Sociedade dos Poetas Mortos é um filme norte-americano do gênero drama, lançado em 1989, e dirigido por 

Peter Weir. Carpe Diem é uma expressão utilizada ao longo de todo o filme, um professor atencioso e apaixonado 

pelo que faz, interpretado por R. Williams, ajuda um grupo de jovens a dar um passo em suas vidas, ele os encoraja 

a fazer com que sua existência seja especial e sugere que aproveitem o momento.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robin_Williams
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“lugar” onde se constrói conhecimentos.  

Os/as estudantes, imersos na paisagem cultural pós-moderna com todo o aparato 

tecnológico do ciberespaço, pouco necessitam dos/as professores/as para: acessar, curtir, 

comentar, compartilhar, trocar mídias digitais, interagir ou até produzir no espaço virtual, 

fazendo links, acessando imagens, sons, vídeos e textos. Desse modo, os/as jovens têm se 

mostrado bastante atentos, ligados e atualizados, contrapondo àqueles que consideram-os/as 

como “alienígenas” (GREEN & BIGUM, 2003). Parece que muitos/as professores/as ainda 

ignoram o fato de ministrarem aulas para jovens internautas, para os “nativos digitais”, uma 

geração nascida na era da internet e assim, acontece uma desconexão entre a prática pedagógica 

e a realidade dos/as jovens estudantes.  

A música Estudar pra quê?, da banda Pato Fu, tece considerações ironizando a 

compreensão antagônica na relação da escola com a internet. No trecho seguinte: “Quem mexe 

com internet/Fica bom em quase tudo/Quem tem computador/Nem precisa de estudo/ Estudar 

pra quê?”, apresentam-se os conflitos e antagonismos daquilo que é proposto pela escola e a 

perspectiva dos/as estudantes, sendo necessário uma adequação entre as práticas escolares e as 

práticas sociais que surgem/emergem dessa “sociedade em rede”. (CASTELLS, 2006). 

Considerando a denominação dada por Canclini (2011), a representação das “culturas 

híbridas” do mundo plural contemporâneo e a tendência dos estudos culturais veem o 

conhecimento e o currículo como campos culturais, nos quais têm os/as jovens estudantes como 

sujeitos do currículo; contudo, um sujeito descentrado, o qual, a constituição de suas identidades 

se dá no entrecruzamento das tensões e negociações entre as várias culturas. E, como tal, são 

sujeitos sociais e ativos que produzem e consomem cultura e bens simbólicos, sendo 

imprescindível perceber e considerar como eles/as constroem o seu modo próprio de ser, viver 

e se relacionar, a partir das identidades assumidas. Isso se torna condição sine qua non para a 

compreensão das atitudes, necessidades e expectativas da juventude na escola. 

Costa (2005) reafirma o caráter provisório e construído das identidades, ao mencionar 

que elas deixam de ser unificadas e inteiras, e passam a ser descentradas e móveis. A autora 

menciona a noção de sujeitos no sentido foucaultiano de “estar sujeito a”, o sujeito antes 

concebido “como uma agência centrada, estável e emanadora do sentido identitário, tem sua 

posição deslocada pela condição pós-moderna que faz aparecer novos atores sociais, compostos 

por identidades recriadas e reinventadas de múltiplas formas” (COSTA, 2005, p. 02). Desse 

modo, trata-se de questionar os modos de pensar os jovens como “desinteressados”, 

“indisciplinados”, “enquadrados” numa identidade cultural fixa, enfim, trata-se de compreender 

a impossibilidade desse “enquadramento” em um/a jovem padrão. 

https://www.vagalume.com.br/pato-fu/
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Nesse panorama, a perspectiva deste estudo relaciona-se com as teorias contemporâneas 

e pós-críticas que questionam o silenciamento e os binarismos do currículo excludente e 

problematizam as relações de poder, principalmente dos postulados dos estudos culturais como 

um campo interdisciplinar que agrega a relação entre cultura contemporânea e sociedade. O 

espaço escolar constitui-se em local privilegiado, onde, por um lado se explicitam as 

contradições e os antagonismos de um modelo compreendido como universal, que reduz os 

sujeitos a alunos apreendidos, sobretudo, pela dimensão cognitiva e, por outro é possível que 

se constituam e se articulem a escola como construção social, tencionando de forma contínua, 

os conflitos e negociações, interesses e práticas culturais e sociais que constituem os sujeitos.  

Numa visão contemporânea, a escola é a instituição social onde emergem e se 

entrecruzam múltiplas culturas e saberes, onde os/as jovens tecem suas redes de sociabilidade, 

mesclam e misturam linguagens, jeitos de ser, valores, interesses e toda a gama de marcas 

identitárias e artefatos, tecnológicos ou não, trazendo implicações de uns sobre outros/as 

reciprocamente. Alguns autores como Dayrell e Carrano (2014, p. 118) concebem a escola 

como espaço de sociabilidade onde os/as jovens estudantes passam parte de seu tempo diário e 

durante um longo período da vida e, afirmam que a realidade escolar expressa uma dinâmica 

de relações entre eles/as que ocorrem cotidianamente, seja no intervalo entre as ‘obrigações’, o 

ir e vir da escola, aulas vagas, término da aula, seja durante o tempo livre e de lazer, na 

comunidade, no percurso de viagem, na cidade e também na escola. 

Em se tratando da realidade pesquisada, constata-se que os/as jovens estudantes desejam 

e até vão à escola, porém, demonstram não concordarem com o modelo de educação realizado 

por ela, como mostra a solicitação informal, constante na Imagem 18, elaborada por duas 

estudantes (coincidentemente, participantes da pesquisa), e entregue à direção da escola, assim 

como pelas diversas solicitações de mudanças pelos/as participantes, durante as tertúlias.  
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                                Imagem 18: Solicitação elaborada por estudantes do CEJDC 

 
                              Fonte: Demanda escolar/Coordenação pedagógica, 2018.  

 

Enquanto espaço educativo, a instituição escolar é o lugar constituído socialmente que 

agrega, em meio à trama de saberes que é produzida, uma realidade plural e multifacetada 

marcada pela diversidade, contudo, o que normalmente os/as jovens encontram na escola são 

adultos (do sistema) que solicitam/exigem/impõem uma relação intergeracional, currículos 

rígidos e convencionais, fragmentados em disciplinas e aulas, alguns conhecimentos sem 

significado para suas experiências e vivências fora da escola, espaços escolares que não 

reconhecem as culturas juvenis como possibilidades de aprendizagem e inclusão, além dos/as 

profissionais que se sentem inseguros para o trabalho com a diversidade, a condição juvenil e 

a cultura digital.  

Abaixo, apresento um excerto do diário de campo que representa a narrativa dessa 

situação que se desdobrou em um dos direcionamentos traçados para a investigação. 

 

Na semana anterior à primeira tertúlia dialógica cultural, cheguei à instituição escolar 

para um dia normal de trabalho enquanto coordenadora pedagógica e, logo fui 

chamada pelo diretor que, naquele dia (15/03), havia recebido de duas estudantes uma 

solicitação reivindicando melhorias na escola. Recebi, li, ele tirou uma xerox para 

mim e sugeriu que eu analisasse o que fazer junto as/os professores/as para atender a 

reivindicação das alunas. Confesso que naquele momento fiquei super feliz, pois ali 

estava sendo puxado o fio condutor da investigação que eu iria começar. Naquele 

momento, nem sabia ainda quem seriam os/as participantes, pois até àquela data a 

pesquisa estava na fase exploratória e etapa de seleção dos/as estudantes que queriam 

participar. Então, imaginei que com as autoras da solicitação eu ia poder contar na 

investigação e, assim retomei o contato com os/as estudantes que haviam demonstrado 

interesse na etapa do questionário e após esclarecimentos do TCLE, foi definido o 

grupo no dia seguinte (16/03), no qual as estudantes confirmaram interesse (DIÁRIO 

DE CAMPO, 16/03/2018). 

 

 Os/as estudantes do campo apresentam “boas” expectativas quanto à escola da cidade, 

conforme apontado por Lilás (TDC1, 2018), quando disse, durante a confirmação de seu 

interesse em participar da pesquisa, “a gente estuda lá (na comunidade) e fica todo mundo 



160 

 

ansioso para vim pro João Durval por que é na cidade e aí...”. A partir da narrativa da estudante 

aliada à solicitação entregue ao diretor, percebi um tensionamento sobre o ritual pedagógico 

que acontece nas instituições escolares, pois fica clara à insatisfação quando mencionam os 

diferentes ritos, como: os ritos de ordem atrelados à duração das aulas, troca de professores/as 

e a estrutura curricular organizada por áreas de conhecimento, compostas por disciplinas 

fragmentadas e ritos de atividades que supõe fazer tarefas, ouvir os/as professores/as falarem, 

participar das atividades em sala de aula. 

 Em se tratando da instituição pesquisada, considera-se a escola como um conjunto de 

processos simbólicos e ritos de iniciação e de passagem que sustentam e fundamentam as ações 

de seus membros que dão sentido aos tempos e espaços ritualizados, no cotidiano escolar. A 

partir desta perspectiva, a organização escolar atende diferentes ritos escolares: ritos de 

chegada com o cumprimento as/os colegas, as/os professores/as, buscar o lugar para sentar; 

ritos de ordem atrelados aos horários de entrada, saída, aulas fragmentadas pelo sinal, saída da 

sala entre uma aula e outra, retorno, tolerância de tempo; rito de atividades indicando data de 

apresentação de trabalhos, atividades avaliativas, data de ‘provas’, além dos ritos temporais 

que organiza o calendário escolar em trimestres, data para conselho de classe, entre tantos 

outros. 

Na instituição pesquisada, estes "ritos de passagem" iniciam logo no momento em que 

os/as estudantes cruzam o portão gradeado e daí, ocorre que eles/as passam a cumprir alguns 

ritos escolares e a assumir um papel específico, diferente daquele desempenhado em outros 

espaços lá fora. A escola tenta se fechar em seu próprio mundo, com suas regras, ritmos e 

tempos. Segundo Dayrell (2001), a forma como a escola se organiza, como divide os tempos e 

espaços não leva em conta a realidade e os anseios dos alunos e assim, há deslocamentos e 

antagonismos, pois a escola parece se organizar para si mesma, como se a instituição em si 

tivesse algum sentido. 

Carrano (2010) reafirma esta perspectiva ao abordar que a análise que podemos fazer é 

a de que a escola apresenta-se como um laboratório de socialização política e cultural esvaziado 

de sentido prático, pois fora da escola os/as jovens praticam espaços-tempos de socialização 

que constituem “mundos” e culturas, os quais, em grande medida, são desconhecidos por 

escolas e educadores/as e, não raras vezes, entram em choque com a racionalidade e os sentidos 

de existência da instituição escolar. Desta forma, faz-se necessário compreender como os/as 

jovens estudantes constroem suas relações com os/as outros/as, como reagem diante das normas 

do sistema escolar, como chegam e interagem na instituição e, os desafios enfrentados no dia a 

dia.   
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A partir das ideias explicitadas, torna-se necessário analisar os sentidos e os lugares 

ocupados pela escola sob a ótica da juventude contemporânea, em especial, dos/as jovens 

estudantes que residem em comunidades do campo e estudam em uma escola da cidade.  

Considerando a seguinte questão do questionário: ‘Você se sentiu acolhido/a quando chegou ao 

colégio? a) sim; b) não. Por quem? a) colegas; b) professores/as; c) funcionários/as de apoio; 

d) outras pessoas’. As respostas a esse questionamento mostraram que, ao chegar na escola, 

os/as estudantes se sentem acolhidos pelos/as colegas (15), pelos/as professores/as (14), 

funcionários de apoio (08) e outras pessoas (02). 

  Nas sessões de diálogo promovidas com os/as jovens pesquisados, ficava sempre 

iminente, a partir das falas deles/as, a necessidade de rever as relações sociais estabelecidas no 

ambiente escolar entre os sujeitos envolvidos nas práticas cotidianas, pois se levarmos em conta 

o papel socializador desempenhado pela escola é importante problematizar os sentidos e 

significados que caracterizam o seu cotidiano, a fim de pensar na escola do ensino médio não 

como um rito de passagem para os/as estudantes, mas como espaço de respeito à diversidade 

para compreender cada um/a na sua diferença. A narrativa de Lilás (2018) é bem forte quanto 

ao distanciamento da escola da perspectiva dos/as jovens, quando esta silencia seus interesses 

e necessidades e invisibiliza a diversidade cultural dos/as estudantes, bem como de suas 

comunidades de origem, desconhecendo-os/as como sujeitos, portadores de diferenças.  

 
Eu acho que tem uma coisa que eu e Vermelho sugerimos, nós tentamos ainda, eu 

acho que nós ainda estamos com esperança de ir à frente, mas é bem difícil. Nós queria 

ter mais influência da juventude aqui na escola, por que a escola tá acabando e isso 

acaba com a gente também, por que a gente vim para a escola só prá passar aqui esse 

tempo todo que a gente passa, nós só assistindo aula, nossos/as professores/as falando, 

falando, a tarde toda, muitos/as professores/as tem hora que a gente não entende nada, 

mas a gente tem que escutar calado/a por que tem uns que não ajuda ou senão tem 

outros/as que vai até bruto para a sala e, nós queria que mudasse pelo menos um mês, 

tivesse um evento na escola, alguma coisa que influenciasse a nós vim prá escola e 

não obrigado/a pelos pais, e sim pela vontade mesmo (LILÁS, TDC1, 2018). 

 

Quando perguntei as/os estudantes se alguém concordava com a colega, sugeri que 

fossem apontando o que poderia ser melhorado na escola e, em termos gerais, as respostas 

foram indicando aspectos relacionados a diferentes dimensões da organização escolar, que 

foram desde a pedagógica, relacional à administrativa, as quais se destaca que, serão abordadas 

separadamente. Após o questionamento, percebi o silêncio, a apreensão e o medo de falar, 

talvez pela relação hierárquica que se estabelecia ali com a coordenadora pedagógica, 

principalmente por ter que apresentar suas insatisfações, quanto à dinâmica escolar. Ao mesmo 

tempo, sugeri que lembrassem o combinado inicial de que, naquela atividade, estavam com a 

pesquisadora e, assim, foram emergindo algumas narrativas deles/as sobre seus desejos de 
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mudança na escola, as quais serão transcritas a seguir: 

 

Eu acho que poderia mudar os ensinamentos, eu acho que trazer palestras é chato, mas 

se o assunto for interessante vai, a palestra vai ser interessante. E eventos também, 

não vai transformar a escola num “brega” (rsrsrs), mas trazer eventos... por que 

ninguém é mais criança também né, aí trazer uns eventos de vez em quando, para não 

ser a mesma coisa todo dia... e só estudar, estudar, estudar e a gente ficar a tarde toda 

sentado e aí tem hora que a gente sai daqui e num entende nada, o que passou na 

primeira aula, a gente nem lembra mais. Tem dia que a gente não quer estudar, tem 

dia que a gente quer outra coisa (VERMELHO, TDC1, 2018). 

 

Uma coisa que seja diferente, que distraia. Uma coisa que... várias pessoas fala assim: 

Ah! É chato a pessoa o tempo todo falando tal e tal, mas quando é uma coisa 

interessante dá vontade de você escutar (ROXO, TDC1, 2018). 

 

[...] Que os alunos participem mais. É cada coisa que poderia ser... muitas vezes como 

no ano passado, por exemplo, a professora de Arte fez um evento sobre culturas e 

também ela teve o desfile, tentou fazer até peça (teatral), mas eu acho também que o 

desfile deveria animar mais a gente ou com sorteios, prá mim deveria ter prêmios, 

pelo menos assim influencia as pessoas a participar... por que muitos fala que vem e 

aí depois desiste todo mundo... fica poucas pessoas. A escola aqui já é chata e o povo 

piora mais as coisas. Fazer eventos na escola, como: interclasse, gincanas, todo tipo 

de evento (LILÁS, TDC1, 2018).  

 

A partir das narrativas dos/as estudantes pesquisados/as sobre a relação com o trabalho 

pedagógico realizado pela escola, considerei que eles/as sugerem propostas de trabalho que 

possam transformar a construção do conhecimento em algo significativo, levando-se em conta 

seus valores culturais, suas expectativas e interesses, realizando atividades como: eventos 

culturais e esportivos, gincanas, apresentações de trabalhos, aulas práticas de educação física, 

palestras sobre algumas temáticas envolvendo a sexualidade, drogas, entre outras. Parece que 

os/as estudantes não veem sentido em muitos conteúdos trabalhados, visto que a preocupação 

da escola não pode ser somente, a de “vencer o conteúdo” através do modelo escolar herdado 

da modernidade que, por ser pautado em referenciais universais de igualdade, acaba por 

discriminar e normalizar os/as jovens estudantes e, desse modo tendem a homogeneização, pois 

segundo Sacristán (1995, p. 83), “a escola tem sido e é um mecanismo de normalização”. 

A instituição escolar, lócus da pesquisa, integra uma perspectiva curricular caracterizada 

pela fragmentação em três áreas de conhecimento, cada uma composta por disciplinas estanques 

e hierarquizadas e, conforme Silva (1995a) carrega traços característicos da educação moderna 

que é a instituição disciplinar por excelência. Para o autor, o caráter disciplinar da organização 

moderna do saber e do conhecimento torna-se objeto dos questionamentos pós-estruturalistas 

que representam uma oportunidade de reconstrução dos currículos escolares. Sacristán (1995) 

menciona que,para esta reconstrução do currículo torná-la possível, é necessária uma estrutura 

curricular diferente, ao mesmo tempo em que exige um contexto democrático de decisões, no 

qual os interesses de todos/as sejam representados. 
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O Caderno III, etapa I, intitulado O currículo do ensino médio, seus sujeitos e o desafio 

da formação humana integral (2013), do programa Pacto Nacional pelo Ensino Médio traça a 

proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) que elegem as 

dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base para a atividade 

curricular do ensino médio e propõem que se organizem a partir de um eixo comum integrando 

à ele a totalidade dos componentes curriculares. 

Algumas questões propostas no questionário respondido pelos/as estudantes se referiam 

à dimensão sobre a educação e foram relacionadas as informações das três perguntas a seguir: 

A escola faz relação com seus saberes e vivências? Como? E quais saberes? Quais disciplinas 

você sente mais dificuldades? Por quê? E as disciplinas com as quais tem maior afinidade? Por 

quê? Sobre a relação entre o que é trabalhado pela escola e os saberes e vivências dos/as 

estudantes, 14 responderam sim, 05 disseram não e 01 às vezes, atribuindo algumas poucas 

justificativas e exemplos, como: com novas descobertas; cálculos e algumas matérias 

diferentes; aprendendo a conversar com outras pessoas; assuntos familiares e acontecimentos 

da comunidade; notícias do fim de semana, mostrando educação e aprendizado; a partir dos 

temas trabalhados e exemplos do cotidiano; no momento de comprar e vender, etc. Sobre as 

disciplinas que eles/as têm mais afinidade ou dificuldade, estão apresentadas no Gráfico 06. 

 

Gráfico 06: Disciplinas de dificuldade e afinidade para os/as estudantes 

 
                 Fonte: Questionário, 2017.  

                               Legenda: LPLB – Língua Portuguesa e Literatura Brasileira  

 

O gráfico acima mostra que em alguns componentes curriculares os/as jovens estudantes 

demonstram dificuldades, principalmente em física, matemática, química, LPLB e redação. 

Sobre os motivos pelos quais os/as estudantes apresentam dificuldade ou afinidade, são 

apresentadas as narrativas deles/as com algumas respostas que justificam ainda, suas afinidades 

em relação a outras disciplinas, conforme Quadro 11.  
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  Quadro 11: Disciplinas que sentem mais dificuldades ou maior afinidade? Por quê? 

Dificuldades Afinidades 

• “por ser difícil” (LPLB e química); 

• “por que dá um branco na hora da prova” 

(matemática); 

• “por que a gente não entende bem” (física e 

redação); 

• “por causa das complicações e muito conteúdo” 

(LPLB e física); 

• “por que tem algumas coisas que não entendo” 

(física e biologia);  

• “por que é a primeira vez que estudo” (química);  

• “não gosto de escrever textos”, “complicado 

demais” (redação);  

• “por que não faz parte da minha língua, nem do meu 

dia-a-dia” (inglês). 

• “por que o professor ajuda demais” (matemática); 

• “por que fala sobre os assuntos de nossa vida” 

(filosofia e sociologia); 
• “por que é a matéria que eu gosto de estudar” 

(LPLB); 
• “por que eu gosto” (história e arte); 

• “por que gosto de números e das matérias” 

(matemática e química); 

• “por que é mais fácil de aprender” (Ed. Física); 

• “por que entendo mais as coisas” (Ed. Física e 

matemática); 

• “todas, menos física, por que tá mais fácil de 

entender, mais compreensível”.  

  Fonte: Questionário, 2017. 

 

O quadro acima apresenta as narrativas dos/as estudantes e se constitui como um quadro 

de imagens e estereótipos em torno dos componentes curriculares que declaram ter mais 

facilidade ou não, como fruto das relações estabelecidas entre professores/as e estudantes/as 

que são traduzidas em falas, como: ‘não gosto de escrever textos’, ‘o professor ajuda mais’, 

‘gosto de números’, ‘fala dos assuntos de nossa vida’. Segundo Dayrell (2001), o discurso e a 

postura dos/as estudantes quanto às aulas e disciplinas influenciam e interferem diretamente na 

convivência entre eles/as e os/as professores/as no contexto da sala de aula, pois dependendo 

da relação que mantém com estes/as, os/as estudantes demonstram uma reação diferente, 

dialogando, negando ou assumindo a sua imagem, ou ainda, como na maioria das vezes, ficam 

reduzidas às possibilidades educativas.  

Pelas narrativas até aqui expostas e pelo contexto da escola contemporânea, recorro a 

Green e Bigum (2003, p. 204) para mencionar “a emergência de um novo tipo de estudante, 

com novas necessidades e novas capacidades”, uma geração com constituição diferente, a qual 

o autor os/as nomeia de “alienígenas” na sala de aula. Desse modo, os autores ainda acrescentam 

que “um novo tipo de subjetividade humana está se formando; que, a partir do nexo entre a 

cultura juvenil e o complexo crescentemente global da mídia, está emergindo uma formação de 

identidade inteiramente nova” (GREEN & BIGUM, 2003, p. 208). A Imagem 19 demonstra o 

estereótipo de uma estudante sobre a disciplina de geografia, quando foi proposta a atividade 

de seminário, cujo grupo apresentaria naquela data (do post). 
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                                           Imagem 19: Demonstração sobre a disciplina ‘Geografia’ 

 
                                          Fonte: Informações da pesquisa, Observação, 2018. 

 

Nesta perspectiva, outro aspecto evidenciado nas narrativas deles/as é a rotina de aulas 

expositivas e cumprimento de atividades repetitivas, pois se os/as jovens estudantes viam a 

escola como um espaço privilegiado de troca de conhecimentos, de socialização e produção de 

saberes, agora demonstra que a escola não detém mais esse monopólio. Esta tarefa tornou-se 

disputada pelas inúmeras redes culturais e educativas, mídias sociais e tecnológicas, incluindo 

a internet e redes sociais. Ao relacionarmos as informações da pesquisa, constatei que a maioria 

dos/as estudantes afirma que utilizam (85% com frequência e 10% às vezes), as tecnologias 

para contribuírem com seus estudos através de pesquisas escolares sobre os assuntos, 

vídeoaulas de conteúdos on-line, tirar dúvidas em algumas atividades, fazer trabalhos e estudar 

para a prova. As narrativas de Lilás (2018), Verde (2018) e Vermelho (2018) revelam esse 

aspecto: 

 

Muitas vezes a gente procura mais o celular do que os livros para fazer trabalho, 

dever... (LILÁS, TDC1, 2018); É mais fácil, por que o livro tem que ler duas folhas e 

o celular já dá sua resposta (VERDE, TDC1, 2018); Eu mesma, vai fazer dever? Traz 

o celular, pois com o livro eu não tenho paciência (VERMELHO, TDC1, 2018). 

 

A escola, para Carrano (2008) e Dayrell (2008), não é mais a instituição exclusiva que 

exerce poder de formação e construção de conhecimentos, pois algumas informações são 

acessadas em diversos locais, ficando a escola responsável para organizar essa variedade de 

informações, transformando-as em saberes. Green e Bigum (2003, p. 206) apresentam os/as 

novos/as “outros/as” (jovens com seus valores, modos de ser e constituição identitária) que 

“entram em nossas salas de aula e seminários e nos miram a nós (professores/as), seus outros”. 

Esses/as solicitam e também questionam sobre as mudanças e tarefas que necessitam acontecer 

na escola, para que ela assuma o caráter fragmentário das identidades dos/as jovens e repense 

suas ações no sentido de considerar os seus aspectos identitários e de seus familiares 

reconhecendo-os/as em sua origem étnico-racial, crenças e práticas culturais, modos de viver a 
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sexualidade, etc., a fim de desempenhar novos papéis frente aos sujeitos contemporâneos. 

Sobre a relação dos/as estudantes com os/as professores/as, fica evidente a percepção 

deles/as sobre as diferenças entre professores/as com autoridade e autoritários/as. Os/as 

professores/as autoritários/as são aqueles que exigem silêncio e disciplina sob ameaça e algum 

tipo de coerção, como colocar para fora da sala, por exemplo. Sobre essa questão, percebi, no 

período da observação, Vermelho e Azul tinham saído da sala por solicitação de um professor, 

visto que conversavam durante a aula.  

Em outros dias, sempre observava a cena se repetir com as referidas estudantes e ao 

questionar para elas, extraí a narrativa de Azul (2018) que diz: “é como os professores falam 

que, ninguém é obrigado a ficar (na sala), mas às vezes, a gente quer sair e não deixa”. Nesta 

perspectiva, outra questão a ser considerada na relação entre professores/as e estudantes é que 

existe um discurso e um comportamento que terminam produzindo normas e escalas de valores, 

a partir das quais hierarquiza as relações, classifica e compara os/as estudantes.  

Para Silva (2014), quem tem o poder de classificar atribui valores aos diferentes grupos, 

tendo a normalização como a mais importante forma de classificação, na qual as relações de 

poder se manifestam produzindo a polarização em torno de oposições binárias (professor/aluno, 

disciplinado/desinteressado) ou fixando uma identidade como a norma e assim, fortalecem o 

preconceito e a exclusão social. Para o autor,  

 

normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o 

parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. 

Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas 

possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 

negativa. A identidade normal é ‘natural’, desejável, única. A força da identidade 

normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente como 

a identidade. Paradoxalmente, são as outras identidades que são marcadas como tais. 

[...] A força homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua 

invisibilidade (SILVA, 2014, p. 83).  

 

Desse modo, Dayrell (2001) menciona que no cotidiano escolar, “parece existir dois 

mundos distintos: o do professor, com sua matéria estanque, seu conteúdo, seu discurso e o 

dos/as estudantes com sua dinâmica própria” (DAYRELL, 2001, p. 155), sua historicidade, 

visões de mundo, sentimentos, desejos e comportamentos que lhe são próprios. Esses “dois 

mundos às vezes se tocam, se cruzam, mas na maioria das vezes, permanecem separados” 

(DAYRELL, 2001, p. 155).  

Com base no que pude observar nas cenas do cotidiano escolar, as relações estabelecidas 

entre os/as estudantes e seus professores/as tinham qualidades diferentes dentro e fora da sala 

de aula, representando os dois mundos especificados por Dayrell (2001). Dentro da sala 

mostravam-se pouco interessados/as ao que era proposto como atividade ou tarefa escolar, 
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enquanto que fora da sala de aula, alguns/as estudantes mostravam-se contentes quando 

encontravam os/as professores/as em outros espaços da escola como o corredor ou o pátio e, 

conversavam sobre diversos assuntos de suas vidas: os acontecimentos da comunidade, o que 

fez no final de semana, o time ou o jogo, a paquera ou relacionamento com o/a parceiro/a se 

referindo a namorado/a, e assim por diante, considerando alguns professores/as mais como 

amigos do que como docentes.  

Ao mesmo tempo, era comum, nos momentos de observação, ver as tentativas de fuga 

dos/as estudantes com relação às aulas e tarefas, embora permanecessem na escola, pois sempre 

os/as via algum/a fora da sala. Gostavam de ficar perambulando na área da escola, conversando 

com colegas no pátio ou circulando nos corredores, fazendo qualquer outra atividade, desde 

que não fosse a tarefa escolar proposta na sala. Por diversas vezes, observei que quando havia 

alguma oportunidade, de ir tomar água ou ir ao sanitário, por exemplo, os/as estudantes 

aproveitavam para sentar nas bancadas do pátio ou ficar andando pela escola para não fazer as 

tarefas, outros formavam pequenos grupos nos corredores ou em algum lugar, onde não 

pudessem ser vistos por alguém que logo ia lhes sugerir voltar para as salas.  

Mais uma vez, retomo o movimento que realizei no CEJDC durante dois meses (março 

e abril) e volto a falar do pátio, contudo, falarei deste espaço em outro viés, como cenário das/as 

aulas e horários vagos. Meus passos circularam o pátio e os corredores da escola diversas vezes, 

observando os/as jovens estudantes que conviviam diariamente na instituição. O deslocamento 

entre os diversos papéis sociais que eu assumia se aquietou e a escrita foi ganhando forma e 

preenchendo diversas páginas, descrevendo as observações feitas, os registros fotográficos, os 

prints que, por várias vezes, chamavam a atenção e eram feitos, bem como os relatos do diário 

de campo que foram se transformando em análises e narrativas interpretativas, que compõem 

este estudo.  

O pátio é o espaço onde o inspetor da escola circula e movimenta de um lado para o 

outro acessando os corredores tentando convencer os/as estudantes a irem para a sala quando 

saem e esquecem-se de voltar, onde se posiciona em pé ou sentado quando o ambiente está 

tranquilo. É o lugar da escola aonde se faz ponto de encontro e sociabilidade, realização de 

trabalhos em grupos, onde possibilita a aprendizagem de viver em grupo e lidar com a diferença. 

Os corredores largos, mencionados anteriormente, é o lugar originalmente de passagem, porém 

interligam o pátio e as salas de aula. É lugar de histórias vividas e contadas, é onde os/as 

namorados/as se abraçam escondidos esperando os “flagrantes” de alguém que logo os/as 

lembram do que diz o regimento escolar, é o local das confidências e conversas entre as amigas. 

O corredor do fundo logo se torna o local da “transgressão”, é onde se escondem aqueles/as que 



168 

 

"matam" aulas, quando acham chatas, tendo em vista que se constituem em locais que operam 

com representações marcadas por relações de poder que instigam os sujeitos a ser e a viver de 

determinada maneira e não de outras.  

Os/as jovens quando chegam à escola recebem espaços prontos e sobre eles definem 

territórios que passam a ser a extensão deles/as próprios/as. Os diferentes territórios juvenis são 

também lugares simbólicos para o reconhecimento das identidades em comum, é em torno de 

determinado território que “a escola se torna um espaço de encontro entre iguais, possibilitando 

a convivência com a diferença, com o conflito, presentes no conjunto das relações sociais que 

ocorrem no seu interior” (DAYRELL, 2001, p. 151). Refiro-me a território como local de 

conflitos, das tensões e negociações entre os sujeitos, assim como das reivindicações, como na 

Cena 07, espaço múltiplo e heterogêneo, conforme trecho do diário de campo, datado no dia 09 

de abril.  

 

Cheguei à escola às 14h10min, para mais um tempo de observação, e logo na entrada 

me deparei com o pátio repleto de estudantes. Entrei, caminhei na direção do grupo, 

cumprimentei-os/as e percebendo que eram todos/as da mesma turma me dirigi a 

Grená e, questionei o porquê de estarem ali, fora da sala. Todos/as me observam e 

logo pensei, enquanto profissional da escola, se tinha faltado algum professor/a; 

alguém ‘subiu’ a aula e estão fazendo a atividade ou a aula de algum/a professor/a 

está acontecendo aqui. Tudo fazia sentido, os/as estudantes faziam reivindicação de 

algo e, neste momento lembrei-me de algumas queixas e sugestões para melhorar a 

escola, feitas pelos/as participantes durante a primeira tertúlia. 

 

A cena abaixo apresenta a descrição da reivindicação dos/as estudantes no cenário do 

pátio escolar, aliando às estratégias deles/as para a solicitação feita ao diretor da escola e, as 

decisões tomadas pela turma para solucionar o problema, pauta da reivindicação. Destaca-se 

que, neste dia, os/as estudantes contaram com a colaboração dos/as professores/as que não 

deram as aulas e, no outro dia não compareceram à escola. 
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Cena 07 

     Após a pergunta, Grená respondeu: -“Estamos aguardando o diretor”. Outra foi logo dizendo: -“A sala 

está muito quente, estamos aqui e só vamos sair quando resolver o problema da sala”. E assim foram 

acrescentando outras justificativas. -“Na nossa sala muita gente já passou mal por causa do calor, não dá 

mais para ficar”. Enquanto permaneciam ali, o diretor ainda não havia chegado para tomar conhecimento e 

providencias da situação e assim, o sinal toca marcando o início da segunda aula e eles/as organizados/as 

mantém a decisão e permanecem no local.  

     O professor da aula nessa sala logo se aproxima da turma reunida no pátio e recebe explicações sobre o 

motivo da reivindicação deles/as, o qual considera, entende e solicita o recolhimento da atividade. O mesmo 

se dirige a mim e relata a situação justificando a sua compreensão diante do assunto. Outro professor falou 

que eles/as tinham demorado a tomar essa iniciativa do início para cá, mas disse: -“Deixa ver o que vai dar”. 

Enquanto isso vejo uma estudante tentando articular um abaixo-assinado para deixar o registro da decisão da 

turma em não assistirem as aulas daquele dia. Aproximei, questionei e após orientação, a estudante vai até a 

secretaria da escola e solicita a digitação de um pequeno texto/cabeçalho para as assinaturas que confirmem a 

decisão tomada. Eu continuava ali, sentada, observando o desfecho desse fato e, não demorou muito, o diretor 

chegou à escola, entrou, olhou e passou direto para o espaço da sua sala, talvez tenha pensado também que se 

tratava de alguma aula que estava acontecendo no pátio. 

     Uma aluna o chamou para falarem com ele, que os/as ouviu e respondeu, segundo eles/as, que até na sexta-

feira daquela semana resolveria o problema. Fiquei a observar a movimentação para a assinatura na lista, o 

que estavam fazendo, aproximei e vi a folha circular de um/a para o/a outro/a enquanto assinavam a 

reivindicação de quatro ventiladores para a sala de aula onde estudam. Uma estudante até veio se queixar da 

desatenção dele para o problema quando os/as disse que “não precisava disso, só Deus na causa”, argumento 

que gerava inquietação e insegurança em alguns/as, ao mesmo tempo em que outros/as diziam não acreditar 

na solução imediata, pois o gestor escolar havia falado para eles/as que a verba para a aquisição dos materiais 

solicitados faltava na escola. Os/as estudantes pareciam decididos em voltar para a sala somente com a 

instalação dos ventiladores. Neste curto tempo observando, foi notável a colaboração dos/as estudantes com o 

andamento da escola, pois estavam ali, todos/as com a “parada no pátio”, sem bagunça e indisciplina. (DIÁRIO 

DE CAMPO, 09/04/18) 

  

Ainda sobre o que podia ser melhorado na escola, os/as estudantes apresentaram suas 

sugestões, as quais serão especificadas considerando as dimensões administrativa e relacional, 

a partir das narrativas deles/as. Sobre a manutenção da infraestrutura escolar, foram indicadas 

algumas demandas, como a narrativa de Grená (2018) que, antes da “parada no pátio” constante 

na Cena 07, já havia manifestado dizendo: “Nossa sala precisa de ar condicionado ou ventilador, 

por que nós tamos sofrendo. A sala do ano passado já era ruim e esse ano tá pior” (GRENÁ, 

TDC1, 2018).  

As meninas ainda solicitaram banheiros melhores, que tivesse pelo menos um espelho. 

Grená (2018) até falou que “o sanitário feminino não tinha porta para fechar, não tem trinco e, 

que até a melhoria na limpeza já tava de bom tamanho”. Para ela, a gente tem que ir sempre 

acompanhada de alguma colega para nos dar apoio, segurando a porta. Outros/as participantes 

também deixaram suas solicitações em relação à outros aspectos, como se observa nas 

narrativas de Verde (2018), Roxo (2018) e Cinza (2018). 

 
Que a gente cuide da escola. Cuidar dos alunos; Cuidar da escola como se fosse a 

nossa casa...; Que deixe o portão ali aberto direto, pois quem quer estudar vem para a 

escola e fica, não precisa ser preso, quem não quiser vai embora, no meu ponto de 

vista a escola deve ser assim (VERDE, TDC1, 2018). 

 

Que os/as alunos/as respeitem mais os funcionários/as da escola. Mas, que eles 
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respeitem os alunos também. Que os meninos que ficam na secretaria sejam menos 

ignorantes, quando a gente vai lá tratar de algum assunto e pedir alguma informação, 

parece que eles não tá nem aí. Tem que ser mais disponível para os alunos, se eles 

trabalham na escola (ROXO, TDC1, 2018).                                    

 

E a educação também dos funcionários por que tem uns muito mal-educados aqui 

dentro, principalmente uma que fica no portão (CINZA, TDC1, 2018). 

 

A biblioteca da escola fica sempre fechada e os livros são muito “velhos”. Precisa  

comprar mais livro, uns que agrade a gente e ter um computador para a gente fazer 

trabalho nas aulas vagas, pois os professores passa muito trabalho e nós nem temos 

onde fazer. Se tivesse já aproveitava as aulas vagas (LILÁS, TDC1, 2018). 

 

A partir das narrativas dos/as estudantes pesquisados/as e dos momentos de observação 

no cenário do pátio e corredores em horários vagos envolvendo outros/as, sempre era possível 

perceber também as diversas situações no cotidiano escolar que geravam desrespeito tanto as/os 

funcionários, quanto ao patrimônio físico da escola. Observei que a “saga” do portão fechado 

sempre era um motivo de grande transtorno na escola, pois no movimento de “bloquear” a saída 

dos/as estudantes percebia que alguns/as pareciam ficar revoltados com a norma e, sempre 

aconteciam situações de desacato deles/as com o funcionário responsável, que se desdobrava 

em múltiplas tarefas. A falta de respeito nessa relação interpessoal sempre envolvia alguém 

com mais “autoridade” para que contornasse a situação, pois alguns estudantes ameaçavam 

pular o muro, chutar o portão, xingavam e, até forçavam a barra para tentar sair na carona com 

outras salas.  

Sobre as relações interpessoais dos/as jovens com os adultos no cotidiano escolar, na 

maioria das vezes, eu percebia conflitos intergeracionais entre, de um lado os/as jovens 

querendo se expressar e romper as normas do sistema escolar e, de outro os adultos 

(funcionários/as do sistema educacional) que exigem e/ou impõem o cumprimento dessa. A 

situação da funcionária mencionada na narrativa de Cinza (2018) é um exemplo disso, que por 

ter sido solicitada a cumprir as normas do regimento escolar sobre o fardamento, não tinha a 

aceitação dos/as estudantes. Segundo eles/as, a reclamação era da postura dela que ficava lá, 

barrando a entrada dos/as estudantes, regulando o tamanho e o tipo de suas vestimentas.  

Em outras situações do cotidiano da escola percebia as tensões e conflitos nas relações 

interpessoais entre eles/as, como: o vigilante que mantém o portão fechado, após a tolerância 

de 15 minutos do horário de entrada ou não abre o portão sem permissão da direção; o pessoal 

da secretaria que necessita ser mais disponível para os problemas deles/as; a merendeira que no 

momento da merenda não distribui a “repeteca” para alguns/as que querem repetir, ou até os/as 

professores/as quando os/as tiram da aula por estarem conversando. Entretanto, aliada as 

queixas dos/as estudantes quanto à forma de tratamento na escola, também está o 
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reconhecimento da necessidade de respeitarem mais os/as funcionários/as da escola, como fica 

claro na narrativa de Roxo (2018). 

Entre um rito de ordem e outro ou o ritual das normas, atrelados aos horários de entrada, 

saída da sala entre uma aula e outra, retorno, tolerância de tempo, aulas vagas, saída para casa, 

etc., o pátio e os corredores exerciam uma “via de mão dupla”, pois de um lado se constituíam 

como espaço de sociabilidade juvenil, na ótica dos/as estudantes, enquanto que de outro se 

tornavam o local da “transgressão” às normas disciplinares, da agressão ao patrimônio escolar 

e/ou até do desrespeito a algum profissional. Sobre esse aspecto, capturei algumas situações 

que foram registradas no diário de campo, do qual destaco os dois fragmentos abaixo: 

 

Em um dia, o vice-diretor me convidou em um horário vago, para ir até uma das salas 

localizada no corredor do fundo, onde percebemos a situação do mobiliário - cadeiras 

e mesas pinchadas e riscadas, quebradas com partes soltas e parafusos arrancados. 

Nesta mesma sala era comum observar, em outros momentos, papéis rasgados e 

jogados no chão, objetos da cantina deixados após a merenda e, uma dificuldade era 

a ausência da porta, o que facilitava a entrada de estudantes de outras salas, sendo 

difícil, neste caso, a identificação dos responsáveis pelos atos de agressão ao 

patrimônio (DIÁRIO DE CAMPO, Abril, 2018). 
 
Outro dia presenciei o registro de uma ocorrência, na qual o diretor alegava que tinha 

sido comunicado sobre o sumiço das lâmpadas de uma das salas de aula e, solicitava 

esclarecimentos ao estudante. Em outra sala, por ocasião da anulação de uma atividade 

avaliativa os/as estudantes se mostravam indignados/as com a norma e se articulavam 

para não repetir tal procedimento na disciplina, o que gerou desacato e desrespeito 

com a professora. No dia marcado, alguns/as alunos apenas assinaram seus nomes na 

tarefa e, ficaram no pátio em situação de bagunça com gritos e palavrões contra a 

escola e a professora (DIÁRIO DE CAMPO, Abril, 2018). 
 

Outro aspecto que muito me intrigava na escola era o controle do acesso aos corredores 

e salas de aula no momento da merenda, a biblioteca fechada e restrita a alguns raros trabalhos 

que eram feitos por estudantes de outro turno, a vigilância para os/as estudantes não fugirem 

das aulas e a permissão para liberar àqueles/as que por algum motivo queriam sair. Destaca-se, 

ainda, que me incomodava o fato de ser envolvida, enquanto profissional em algumas situações 

destas, pois o responsável pelo portão sempre me envolvia sugerindo que os/as estudantes me 

procurassem para liberá-los/as ou não nas situações de conferir as turmas que iam sair mais 

cedo. Sempre era recorrente a saída de outros/as estudantes na “carona” da turma liberada. 

Parece que tudo indicava para que os/as estudantes fugissem da escola ou da sala, quando 

alguém passava pelo portão, imediatamente teria que fechar novamente e, o vigilante ficava o 

tempo todo com as chaves na mão e, até para a saída de quem trabalhava na escola era preciso 

esperar que ele abrisse o portão. 

  Não apresento essas situações aqui para tecer críticas sobre a instituição nem para 

polarizar ou afirmar quem está ‘certo’ ou ‘errado’, mas para problematizar as tensões e conflitos 
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que ocorrem no cotidiano escolar, no qual o/a jovem se coloca como o sujeito a ser motivado, 

esperando atividades que sejam de seu interesse, pois “mesmo com a “capa da invisibilidade” 

da farda e uniformes escolares, além do aluno quase silenciado, há um jovem querendo se 

expressar” (BRASIL, 2013, p. 21-22), como nas narrativas de Bronze (2018) e Grená, extraídas 

da terceira tertúlia, quando avaliavam o trabalho com as rodas de diálogo. Bronze (2018) diz: 

“bem que podia ter outro projeto desse e, perder umas aulas. Quero replay, foi muito bom tá 

discutindo com algumas pessoas sobre o que cada um achava da sociedade de hoje” e, sua 

narrativa é reafirmada por Grená (2018) que concorda dizendo “era mesmo, pelo menos pra 

gente se distrair, por que aula direto não dá”. 

Desse modo, ao serem questionados/as se mantêm contato com os/as colegas da escola 

fora dela e através de quê ou como, 90% dos/as participantes da pesquisa responderam que 

‘sim’, apenas dois disseram ‘não’. As formas de contato são através das redes sociais, 

respondidos por 18 participantes, visitas (05), encontros nos finais de semana (02) e encontro 

na rua (01). Eles/as revelam que mantém contato por meio dos grupos de whatsapp e aplicativos 

de comunicação onde trocam mensagens e vídeos e divulgam informações. O Gráfico 7 abaixo 

mostra o que os/as participantes mais gostam de fazer nos momentos livres. 

 

            Gráfico 07: O que mais gostam de fazer nos momentos livres. 

 
            Fonte: Informações da pesquisa, Questionário, 2017. 

 

Sobre o que os/as jovens estudantes gostam de fazer quando não estão na escola obtêm-

se atividades bastante diversificadas, manifestando outras formas de socialização através das 

conversas com familiares e bate papo com amigos/as, assim como a igreja, a prática de esportes 

e as festas que frequentam. Enfim, é preciso pontuar a necessidade da escola perceber os/as 

jovens no/a aluno/a, vistos agora como sujeitos socioculturais e, constituir-se como local de 

socialização, de misturas e encontros das expressões e práticas sociais juvenis.  
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  A expressão arpe Diem poderia ser o fio condutor para ensinar a juventude 

contemporânea, de forma a conciliar a produção de saberes e conteúdos com a formação 

humana necessária para a vida nas culturas plurais e num mundo em constante mudança. É 

imprescindível que a escola vá mais além, mostrando as/os jovens uma aprendizagem 

significativa, ensinando a própria essência da vida, considerando-os/as em suas singularidades.  

Penso ser possível questionar se os/as jovens, no mundo globalizado e, se os/as jovens 

estudantes do campo na escola da cidade, têm demonstrado motivação, paciência e interesse 

para aprender ou, se com os atrativos da sociedade contemporânea, as tarefas escolares estão 

deixando de criar as experiências e significações para o aprendizado ou estão se tornando 

meramente cumprimento de atividades avaliativas. Enfim, para que a escola se constitua um 

lugar privilegiado na trajetória de vida dos/as jovens estudantes, é importante repensar e refazer 

suas práticas educativas para o reconhecimento da diversidade sociocultural dos/as estudantes, 

em suas identidades e diferenças. 
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TECENDO POSSIBILIDADES DE 

NOVOS FIOS: OS NÓS E OS LAÇOS 

NUMA RELAÇÃO COM AS AÇÕES 

PEDAGÓGICAS NA ESCOLA 
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5 TECENDO POSSIBILIDADES DE NOVOS FIOS: OS NÓS E OS LAÇOS NUMA 

RELAÇÃO COM AS AÇÕES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA 

  

Este tópico do documento apresenta um conjunto de propostas de ações pedagógicas e 

recomendações de atividades, vídeos, documentários, materiais bibliográficos, links e fontes de 

informação. As proposições se voltam para as temáticas da diversidade e sua 

interseccionalidade, objetivando realizar futuros desdobramentos e fortalecer a valorização da 

expressão da diversidade e identidades socioculturais, no processo pedagógico do Colégio 

Estadual João Durval Carneiro, em São Gabriel – BA. 

Considerando que esta pesquisa se insere na proposta de um Mestrado Profissional, 

pressupõe que minha tarefa, como pesquisadora, não se resume a sair do campo empírico 

levando pilhas de materiais e informações, definindo facilmente as conclusões do estudo, mas 

propõe a perspectiva da pesquisa engajada/implicada. Reafirmando este princípio, Gamboa 

(2012, p. 31) propõe que “o conhecimento produzido seja essencialmente um produto social, 

que se expande ou muda continuamente, da mesma maneira que se transforma a realidade 

concreta, e que como ato humano, não está separado da prática”. Tanto Gatti (2014) como 

Gamboa (2012) mencionam que o objetivo da pesquisa é a “transformação da realidade social”, 

“buscando soluções e propondo alternativas”.  

As informações deste estudo investigativo possibilitaram a composição de um mosaico 

de expressões da diversidade dos/as jovens, com múltiplas histórias de vida e jeitos de ser e 

viver, assim como diferentes identidades híbridas que compõem esta Etnocartografia juvenil. 

Portanto, foram utilizadas como ponto de partida para a definição de encaminhamentos e 

futuros desdobramentos deste documento, através de um conjunto de ações resultantes das 

informações do processo da pesquisa. 

Assim, nosso objetivo é apresentar um “esboço/mapa”, como diz Paraíso (2005), um 

Documento Referência que se desdobrará, de forma colaborativa com os/as participantes da 

pesquisa e outros/as colaboradores/as da instituição escolar. Dentre as possibilidades que 

emergiram do processo da pesquisa, as que mais evidenciaram as narrativas dos/as jovens 

estudantes, foram:  

- Reformulação das práticas educativas dos/as docentes para o reconhecimento da diversidade 

sociocultural dos/as estudantes, através da formação em exercício;  

- Realização de atividades educativas de cunho artístico-cultural, esportivo e pedagógico, de 

modo a reconhecer a diversidade (sexual, religiosa, geográfica, étnico-racial, de gênero, entre 

outras) presente no contexto escolar e incentivar o protagonismo juvenil dos/as estudantes.  
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I - Propostas de ações pedagógicas em atenção à diversidade sociocultural  

 

 Os Quadros, a seguir, apresentam algumas proposições de ações pedagógicas pensadas 

e organizadas, associando-as à prática educativa da escola e às expectativas e interesses dos/as 

jovens estudantes, em atenção às expressões da diversidade presente no contexto escolar. Nesta 

perspectiva, as atividades propostas são orientações didáticas para as diferentes áreas do 

conhecimento, logo a abordagem da temática da diversidade se tornará um conteúdo 

interdisciplinar, desde que os/as colaboradores/as façam as devidas adequações para atenderem 

as finalidades de cada componente curricular. Apresentam diferentes tópicos de discussão, 

conforme: 

1 – Mosaicos culturais: jovens do campo em seus territórios socioculturais 

2 – Diversidades na Escola 

3 – Juventudes, sexualidades e relações de gênero 

 

Quadro 12: Propostas de ações pedagógicas em atenção à expressão da diversidade dos/as jovens estudantes 

TÓPICO DE DISCUSSÃO 1: 

MOSAICOS CULTURAIS: JOVENS DO CAMPO EM SEUS TERRITÓRIOS SOCIOCULTURAIS 

Objetivos: Identificar os aspectos que constituem os universos culturais dos/as estudantes, refletindo com 

eles/as sobre os espaços onde (con)vivem, circulam e sobre lugares que gostariam de conhecer no território; 

Promover discussões sobre as representações do ser negro, ser do campo, a fim de contribuir para a 

desconstrução de estereótipos e preconceitos; Estabelecer relações entre os diversos saberes e identidades 

locais das comunidades do campo aonde vivem. 

Duração: Tempo estimado de 02 meses, podendo a atividade ser fragmentada em vários 

momentos. 

 

Materiais: 

Folhas de sulfite, Revistas e jornais diversificados, Gravador, Celular com câmera, 

Caneta, Cola, Tesoura, papel metro, lápis de tinta, tintas, telas para pintura, materiais 

diversos para ornamentação e premiação; Livros; Computadores com internet e 

impressora/ máquina de xerox; Textos xerocopiados/impressos; Data- show com caixa 

de som; Microfones; Palco móvel; Aparelhos de som e TV; Câmera e máquina 

fotográfica. 

 

Atividade Observação do percurso da casa até a escola e mapeamento dos elementos que 

compõem os territórios socioculturais 

 

Momentos: 

1º momento – Apresentar a atividade e seus propósitos. Orientar os/as estudantes antes 

da atividade, solicitando que observem atentamente o percurso que executam da casa 

até a escola. Sugerir que realizem o exercício de observar, por exemplo: a paisagem 

construída e a natural, as diferentes zonas de passagem, as áreas construídas, áreas de 

lazer, marcos históricos, áreas verdes e plantadas, árvores, veículos, as pessoas que 

normalmente encontram no caminho, placas e sinalização, estabelecimentos comerciais, 

igrejas, enfim, elementos que sejam relevantes para revelar o caminho percorrido 

diariamente. 

2º momento: Registro mental e escrito dos elementos observados (em sala de aula), com 

a produção individual de uma lista com os lugares por onde passam e seus elementos, 

de forma livre e minuciosa; 

3º momento: Socialização dos registros feitos por cada um/a para buscar os pontos 

comuns e também referências coletivas da observação. Algumas perguntas norteadoras 

podem auxiliar nessa tarefa de mapeamento:  

- Qual é o lugar onde moro? - Quais elementos da paisagem me chamaram a atenção e 

por quê? - Quais lugares frequento no percurso que faço da casa até a escola? Quais eu 

gostaria de conhecer? - Quais espaços eu não gosto de ir? - Que meios de transporte eu 
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uso para me locomover? – Que modificações ocorreram na paisagem natural? – Quais 

os aspectos sociohistóricos e geográficos foram observados?, entre outros. 

4º momento: Sistematizar os mapeamentos individuais, destacando os espaços de lazer 

e     sociabilidade e os espaços que eles não conhecem. Organização em grupos para 

sistematização dos mapas individuais em um só mapa para o grupo (em uma cartolina 

ou folha grande de papel). Indicar no mapa os lugares que eles/as frequentam na vida 

social, cultural, espaços de lazer e, os locais que não conhecem, mas gostariam de 

conhecer.  

5º momento: Apresentação do mapeamento coletivo pelos grupos para o restante da 

turma, sobre a qual o/a mediador poderá destacar os seguintes pontos: diversidade 

cultural, ao acesso aos bens coletivos, questões que interferem na vida cotidiana dos/as 

estudantes. Fazer encaminhamentos para as próximas etapas a serem realizadas. 

Escolher um lugar ou lugares que mais desejam conhecer e organizar uma aula de 

campo, com um projeto ou roteiro de estudo.  

Atividade Produção de um Mosaico Cultural sobre a diversidade dos/as estudantes, em seus 

territórios socioculturais 

 

Momentos 

1º momento – Pesquisa sobre a história da comunidade/território sociocultural. 

Orientação para a construção do projeto da pesquisa, pelos/as colaboradores/as. 

Elaboração do projeto pelos/as estudantes, considerando os aspectos históricos, 

socioculturais e geográficos da comunidade. Organização das fontes de informação: 

história oral, levantamentos estatísticos, etc. 

Sugerem-se alguns elementos para o projeto da pesquisa:  

- produção cultural e manifestações artísticas da comunidade em relação à literatura, 

música, esporte, artesanato, etc.;  

- mudanças climáticas e suas repercussões, vegetação, atividades econômicas: 

agropecuária, comércio, migração;  

- transformações no processo de produção agrícola aliadas à tecnologia/maquinário e, 

no espaço físico (escassez do solo, degradação ambiental, forma de produzir); 

- escassez de mão obra/ novas frentes de trabalho/migração pela necessidade de 

trabalho/sobrevivência;  

- mudanças no processo de trabalho, organização das famílias, emancipação e 

empoderamento feminino;  

- mudanças culturais na comunidade, ontem e hoje: festas, comportamentos, expressões 

da linguagem, vestimentas, comunicação, transporte, educação, hábitos e valores, etc.; 

- memórias e história oral: histórias de vida, de trabalho, contos, causos, cordel, lendas 

e mitos, etc. 

2º momento - Pesquisa de campo. Orientar as/os estudantes para as múltiplas 

possibilidades de dispositivos de coleta e fontes de informações, vivenciando as ações 

de perguntar, anotar, filmar, fotografar, gravar, registrar, etc. Orientá-los/as a pedirem 

autorização para uso do material coletado na pesquisa.  

3º momento – Organização e sistematização das informações coletadas. Nesta etapa, 

os/as estudantes socializam os materiais coletados e recebem o feedback do/a 

colaborador/a com as devidas orientações para continuar pesquisando, através do 

processo de ação-reflexão-ação (FREIRE, 1996). 

4º momento – Produção e elaboração dos artefatos culturais como produtos finais da 

pesquisa, que podem ser de diversos tipos. 

5º momento – Exposição da galeria de experiências e vivências dos territórios 

socioculturais, na escola. 

Atividade Pesquisa de Campo 

 

2º Momento 

(detalhado) 

- Realização de Entrevistas com pessoas mais velhas da comunidade; 

- Levantamento do número de pessoas residentes nas comunidades junto as/os agentes 

comunitários de saúde, considerando a faixa etária, sexo, profissão, escolaridade, entre 

outras; 

- Coleta de informações na instituição escolar e de saúde da comunidade para 

informações, como: matrícula, principais doenças, beneficiários dos programas sociais, 

crianças fora da escola, etc.  

- Produção de fotos e vídeos sobre a vegetação, paisagem natural e construída, 

estabelecimentos comerciais, patrimônio histórico, estrutura das casas, igrejas, etc. 

- Visitas à áreas degradadas e roças da comunidade para observar o processo de 

produção, trabalho e outras atividades. 
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- Pesquisa o número de pessoas ou famílias que migram das comunidades para outros 

locais em busca de sobrevivência ou trabalho; 

- Entrevista a alguém que convive com a situação de migração temporária para os 

grandes centros – para onde vai, o que faz, principais dificuldades que enfrenta, etc.; 

Atividade Produção e elaboração dos artefatos culturais como produtos finais da pesquisa 

 

 

4 º Momento 

(detalhado) 

- Confecção de álbuns familiares com fotos, livros de família, entrevista com pessoas 

mais velhas, histórias de vida. 

- Produção de um livro da turma, com sua árvore genealógica, seus nomes e os 

significados.  

- Construção de gráficos e tabelas, com os levantamentos estatísticos realizados.  

- Produção de catálogos com fotos e expressões do patrimônio artístico-cultural e 

histórico. 

- Produções de vídeos, curta-metragem e documentários, utilizando-se da história oral, 

sobre a formação histórica da comunidade, as mudanças ocorridas, constituição 

identitária, cultura local, etc.  

- Organização de um Livro com a produção textual ou imagética envolvendo os gêneros 

textuais, discursivos e da história oral, relacionados à temática trabalhada e 

privilegiando a história da comunidade: poemas, contos, crônicas, cordel, entrevista, 

cartas literárias, artigos de opinião, etc. 

- Produção de um mosaico ou painel fotográfico com fotos tiradas pelos/as estudantes 

durante a pesquisa de campo ou coletadas junto a seus familiares. 

- Pinturas e xilogravuras, destacando elementos da comunidade;  

- Organização de um calendário cultural, tendo como referência as datas 

comemorativas, novenários, padroeiros, eventos esportivos e outros que acontecem nas 

comunidades. 

Atividade Exposição ou galeria dos artefatos culturais produzidos sobre a diversidade dos 

territórios socioculturais dos/as estudantes 

 

Culminância 

Além da exposição dos artefatos produzidos (levantamentos estatísticos, pinturas, 

livros, catálogos, mosaicos, álbuns, etc.), outras atividades poderão ser organizadas, 

como: 

- Sessão de narração de histórias de vida, com os/as familiares deles/as; 

- Mostra fílmica com os documentários e curta-metragem produzidos; 

- Recital dos poemas, cordéis, contos e causos pesquisados; 

- Apresentação dos resultados dos projetos de pesquisa dos/as estudantes com os 

mosaicos culturais das comunidades, através de slides;  

- Sessão musical com artistas das comunidades (violeiros, repentistas, músicos, DJs). 

 

Observações: 

1. Esta atividade propõe a identificação dos elementos constituintes dos universos 

culturais, trajetos, ocupações e apropriações dos espaços coletivos pelos/as estudantes 

e o compartilhamento de práticas e vivências deles/as, que, na maioria das vezes, são 

desconhecidas pela escola;  

2. Destaca-se que existem múltiplas possibilidades e propostas a serem realizadas. 

Porém, aqui foram reunidas algumas sugestões, cabendo à adequação por seus/as 

colaboradores/as; É possível que os/as estudantes nos projetos de pesquisa contemplem 

várias estratégias que podem ser realizadas, conforme a distribuição do tempo. 

TÓPICO DE DISCUSSÃO 2: 

DIVERSIDADES NA ESCOLA 

Objetivo: Estimular os/as estudantes para que reconheçam e valorizem a diversidade, rompendo com atitudes 

discriminatórias presentes no contexto escolar; Construir, junto com os/as jovens estudantes, um fanzine34 ou 

jornal alternativo, sobre a temática da diversidade e respeito às diferenças. 

Duração: Tempo estimado de 20 horas, podendo a atividade ser fragmentada em vários momentos. 

Materiais: Folhas de sulfite, Revistas e jornais diversificados, Computador, Impressora/ máquina 

de xerox, Gravador, Celular com câmera, Caneta, Cola, Tesoura, etc. 

 

Atividade Elaborando um fanzine pela valorização e respeito à diversidade 

 

Momentos 

1º momento – Sensibilização para a temática da diversidade com algum material (livro, 

imagens, vídeo ou música), familiarizando os/as jovens estudantes para a atividade de 

produção do fanzine. 

                                                 
34 É uma publicação alternativa, não profissional e não oficial, produzido para atender o interesse de entusiastas 

de uma cultura particular, como um gênero literário ou musical (https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanzine). 
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2º momento - Realizar a dinâmica do “Jogo dos opostos”. Nesta atividade, o grupo vai 

se movimentar para se posicionarem a favor (direita) ou contra (esquerda), de acordo 

com as consignas que serão feitas. Seguem sugestões de algumas perguntas: - Quem tem 

namorado ou namorada? - Quem vai à igreja sempre? - Quem tem um amigo gay? - 

Quem gosta de vir à escola? – Quem acha que cabe à mulher a prevenção para não 

engravidar? - Quem acha que mulher tem que ser virgem até o casamento? - Quem acha 

que têm profissões que só são assumidas por homens? - Quem já teve preconceito com 

alguém que estava mal vestido? - Quem realiza atividades domésticas? - Quem se acha 

bonito? - Quem assiste TV todos os dias?, entre outras. 

3º momento – Diálogo com os/as estudantes sobre as questões envolvidas na dinâmica 

no que tange à diversidade, identidade e diferença. Comentar que cada pessoa possui 

opiniões próprias que podem ou não ser iguais às das outras e, que podem se modificar 

ao longo da vida. Que a identidade é composta de múltiplas referências, sendo que 

nenhuma pessoa é igual à outra.  

4º momento – Esclarecer o objetivo da atividade principal e definir com a turma os temas 

para as atividades secundárias. Dividir a turma em grupos para as tarefas que antecedem 

a produção do fanzine, de acordo com as habilidades de cada um. Orientar as etapas que 

cada grupo vai realizar para a produção das seções. Segue sugestão de algumas seções: 

a) entrevista; b) enquete; c) fotos; d) colagem ou mosaico;  

Atividade Realização de Entrevista 

  

Momentos 

- Esta atividade comporá uma seção do fanzine. Desse modo, o grupo responsável 

poderá entrevistar pessoas do município, da escola ou da comunidade, sobre temas 

definidos sob a orientação do mediador.  

- Para realizar a entrevista, após definição dos temas, o grupo pode elaborar ou definir 

o roteiro com algumas perguntas. Além das perguntas básicas, como: nome, idade, 

estado civil e profissão, sugere-se uma média de cinco perguntas. 

- Para o tema sobre preconceito, por exemplo, podem ser utilizadas algumas questões, 

como: - Como você se relaciona com pessoas diferentes de você? - Você já foi vítima 

de preconceito? Como? E como reagiu diante da situação? 

- Na versão final do trabalho, peça para que os/as estudantes escolham as entrevistas 

mais interessantes. Sistematizar as informações coletadas para produção da seção. 

Atividade Produção de Enquete 

 

Momentos 

- Da mesma forma, esta atividade comporá uma seção do fanzine. Assim, o grupo 

responsável pode criar uma pergunta e coletar respostas junto às pessoas da cidade, 

escola ou da comunidade. Se for realizada na escola, podem perguntar pessoalmente às 

pessoas ou realizar uma votação utilizando cédulas de papel.  

- Construir um gráfico com as respostas coletadas. No fanzine, a pergunta pode ser 

exposta junto com um gráfico com as porcentagens de cada resposta. Considerando o 

tema da diversidade de gênero, o/a mediador/a pode orientar os/as estudantes a 

construírem uma questão e algumas alternativas para ela, como sugerido nos exemplos 

a seguir. Exemplos: Você teria um/a amigo/a homossexual? Sim (   ) Não (   );  

Atividade Produção de fotos 

Momentos - Nesta seção, podem ser publicadas fotos de homens e mulheres em situações pouco 

comuns, com legendas que analisem a imagem. Orientar os/às jovens para coletarem 

fotos de situações consideradas pelo grupo “incomuns”, como exemplo: uma mulher 

motorista de ônibus, uma jovem soltando pipa, uma mulher andando de moto, um 

homem dançando balé, um jovem brincando de boneca, etc.  

Em seguida, todos escolhem as melhores fotos e criar legendas que analisem a imagem. 

Sistematizar o material coletado para produção da seção do fanzine. 

Atividade Produção de uma composição ou mosaico (colagem) 

 

Momentos 

- Aqui, podem ser utilizadas imagens e notícias sobre o tema “Violência contra a 

mulher”, por exemplo, selecionadas pelos/as estudantes, bem como outras informações 

de jornais e sites da internet, imagens (palavras e fotos) que sejam relacionadas à 

temática de gênero. Distribuir diversas revistas e jornais. Se puder, disponibilizar 

também um computador conectado à internet para que os/as jovens possam pesquisar 

manchetes disponíveis na rede.  

- Peça para que o grupo selecione imagens e notícias A ideia é que os/as alunos/as 

consigam relacionar as reflexões que acontecem em sala de aula com as notícias que os 

cercam, tais como situações de discriminação contra homossexuais e de violência contra 
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a mulher.  

Atividade Produzindo a versão final do FANZINE sobre a diversidade 

Momentos - Além das seções especificadas, a turma pode, ainda, criar ou pesquisar outras 

propostas, como: poesia, crônica, charges, memes, músicas, etc.  

- Todos os conteúdos produzidos, para cada seção, podem ser reunidos e diagramados 

para a produção do Fanzine, que pode ser feito de forma bem criativa, a partir de 

colagens ou utilizando programas de computador. 

Observações: 1. Todas as atividades secundárias terão duração de 4 horas e por serem em grupos, 

serão realizadas simultaneamente;  

2. Orientá-los/as a pedirem autorização para uso de fotos e respostas das entrevistas, 

imagens, etc. 

TÓPICO DE DISCUSSÃO 335: 

JUVENTUDES, SEXUALIDADE E RELAÇÕES DE GÊNERO 

Objetivos: Debater diversos assuntos e temas relacionados à sexualidade, à discriminação e preconceito, aos 

direitos humanos, à homofobia, à violência e à desigualdade de gênero; Possibilitar as/os jovens questionarem 

os papéis desempenhados por homens e mulheres em algumas situações sociais, a partir da representação sobre 

as masculinidades e feminilidades; Estimular o respeito à diversidade e reconhecimento das diferenças no 

espaço educativo;  

Duração: Tempo estimado de 20 horas, podendo a atividade ser fragmentada em vários momentos. 

Materiais: Imagens diversas de homens e mulheres, fotografias, jornais, revistas, Cola, Tesouras, 

Cartolinas, Papel sulfite, papel branco, Fita adesiva, pincel atômico, máscaras de cores 

diferentes, aparelho de som, data show, notebook, caixas de som com microfone, 

computador com impressora/máquina de xerox, caixa multiuso, cartaz de cores 

diferentes. 

 

Atividade Mitos e Tabus sobre a sexualidade com a Caixa de Pandora36 

Duração 3 h 

 

Momentos 

1º momento - Prepare uma caixa multiuso, onde serão colocadas frases, perguntas, 

trechos de músicas e/ou poesias, perguntas, palavrões, ditados populares, piadas, 

recortes de jornal e revistas, fotos/imagens etc. que estimulem as discussões sobre 

gênero e sexualidade. Selecione o material buscando incluir uma grande variedade de 

temas, colocando-os dentro de um pequeno envelope e, os deposite na caixa que será 

chamada de Caixa de Pandora. 

Alguns exemplos: Frases e palavras - “Meninos não sabem cuidar de bebê. Meninas já 

nascem sabendo”; “Meninos gostam mais de sexo do que meninas”; “Camisinha 

atrapalha o prazer sexual do homem”; “Homem não tem jeito para cuidar da casa”; 

“Mulher no volante, perigo constante”; “Amizade com homossexuais – gays ou 

lésbicas”; “Homem que é homem não leva desaforo pra casa”; “Homofobia”; 

“Feminismo”; “Machismo”; “Cultura do estupro”; “LGBT”; “Lei Maria da Penha”; “O 

homem não deve falhar nunca”; “Sexo”; “Sexualidade”; “Gênero”, “Misoginia”; 

“Transfobia”; “Empoderamento”, etc.; Fotos e imagens: casais de namorados 

(heterossexuais e homossexuais); casais com crianças; casal grávido; gays negros; 

Paradas LGBT; Manchetes de jornais e revistas sobre: violência doméstica, 

transexualidade, aplicação da Lei Maria da Penha, homofobia, Feminicídio.  

*Muitas são as possibilidades de materiais a serem utilizados para compor a Caixa de 

Pandora, a fim de suscitar reflexões sobre essas questões.  

2º momento – Com os/as estudantes sentados/as em círculo, e com o auxílio de um 

aparelho de som e de um objeto para circular entre os/as estudantes, a atividade inicia 

com as orientações sobre suas finalidades. O/a colaborador/a poderá ainda comentar 

sobre o mito de Pandora, relacionando-o com a caixa. Enquanto toca uma música, o 

objeto vai sendo passado de mão em mão, na sequência da roda e, quando a música 

parar, o/a estudante que estiver com o objeto na mão retira um envelope da caixa, ler o 

seu conteúdo e expressar sua opinião sobre o tema.  

 

                                                 
35 Proposta de ações organizada e adaptada, a partir da consulta aos materiais: JESUS (2008); DI PIERRO e ORTIZ 

(2011), e (BRASIL/MEC, 2009). 
36 A Caixa de Pandora é uma expressão muito utilizada quando se quer fazer referência a algo que gera curiosidade, 

mas que é melhor não ser revelado ou estudado. Esta expressão vem do mito grego, que conta sobre a caixa que 

foi enviada com Pandora a Epimeteu (BRASIL/MEC, 2009, p. 72). 



181 

 

Em seguida, os/as demais poderão falar. Enquanto a turma discute, o/a colaborador/a 

anota os temas/pontos que suscitarem mais discussões e dúvidas, a fim de participar da 

discussão, interferindo com conceitos, explicações e desconstrução de estereótipos. Esse 

processo se repetirá até que encerrem os envelopes na caixa ou se perceber que a turma 

perca o interesse pela atividade.  

3º Momento – Comentar com os/as estudantes sobre a sequência de atividades 

envolvendo o tema e para iniciar o debate, podem ser levantadas algumas questões: 

- Quem, de vocês, conversa sobre sexualidade em casa com os pais e/ou as mães? - Com 

quem você se sente mais à vontade para conversar sobre sexualidade? Por quê? - Você 

acha que os/as seus/suas amigos/as sabem tudo sobre sexualidade? - Quem sabe mais 

sobre sexualidade, os meninos ou as meninas? Por quê? entre outras. 

Observações: 1. Destaca-se que nas atividades com a estratégia da “roda de diálogo”, as questões 

norteadoras vão dando possibilidades de surgirem novas perguntas que podem ser 

suscitadas e esclarecidas pelo/a colaborador/a;  

2. Trabalhar a temática de gênero e sexualidade aliada e interseccionada com outras 

questões, como: relações étnico-raciais, questões geracionais e de classe, entre outras;  

3. Encaminhar a próxima atividade. 

Atividade Quebrando o tabu: questões em debate 

Duração 3 h 

 

Momentos 

1º momento - Dividir a turma em grupos de discussão e pesquisa sobre algumas 

temáticas, como: 1. Gravidez na adolescência; 2. Machismo – relações de violência; 3. 

Diversidade sexual; 4. Relações de gênero. Cada grupo faz uma pesquisa sobre a 

temática definida. 

2º momento - Após a pesquisa em grupo, sugere-se a realização de um debate entre os/as 

estudantes para a apresentação e socialização dos materiais encontrados (textos, vídeos, 

curta-metragem, notícias, etc.). 

3º momento – Sistematização das discussões sobre as temáticas, pelos grupos, através 

de produções escritas. Sugerir outras possibilidades, como: Produção de um glossário 

com os principais termos envolvidos, Palestras sobre assuntos específicos a cada 

temática, Mostra de vídeos e curtas-metragens para discussões em grupo, entre outras. 

Atividade Gravidez na Adolescência: é menino ou menina? 

Duração 2h30 

Momentos 1º momento – Assistir ao Documentário Meninas (Disponível em: 

http://www.emdialogo.uff.br/node/3044) e ao vídeo ‘Sem tarja preta’ (Disponível em: 

http://www.emdialogo.uff.br/node/3188), Vida Maria (2007), (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4). 

2º momento – Discussões sobre o filme relacionando à questões norteadoras do debate 

Sugestões de perguntas norteadoras:  

- Vocês conhecem algum/a colega que teve que assumir a gravidez precoce? É possível 

conciliar a vida escolar com a gravidez na adolescência? - Como essa conciliação é feita 

no caso dos meninos? - E a carga de responsabilidades entre a maternidade e a 

paternidade, como é distribuída? Ou não é? A partir destas questões, outras perguntas 

podem ser feitas à turma: Há preocupação com relação ao sexo do/a bebê? Quem se 

preocupa? Por quê? Como é feita a escolha das roupas, as cores? Quais são os critérios? 

Há cores específicas para meninos e para meninas? Por quê? Há relação entre cor e 

gênero? Há brinquedos específicos? Eles/as não podem brincar com os mesmos 

brinquedos?  

3º momento – Diálogo sobre métodos contraceptivos, em parceria com algum/a 

convidado/a para tratar do assunto. Fechamento: Registro das discussões, sistematização 

em relatório. 

Atividade Acorda Raimundo... acorda: invertendo os papéis 

Duração 3 h 

 

Momentos 

1º momento - Assistir ao filme de curta metragem: Acorda Raimundo... Acorda  

(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=snLsvVfF9X8). Acompanhe as 

reações da turma durante o filme (risos, comentários, silêncios, se houver), pois são 

expressões muito relevantes para demonstrarem o que pensam sobre o tema. 

Acompanhar as cenas quais foram as cenas que mais suscitaram risos, cochichos ou 

silêncios, e se há diferenças entre as reações das meninas e dos meninos, entre outros 

aspectos que poderão ser observados.  

 

http://www.emdialogo.uff.br/node/3044
http://www.emdialogo.uff.br/node/3188
https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4
https://www.youtube.com/watch?v=snLsvVfF9X8


182 

 

2º momento - Após a exibição do filme, organizar o grupo em círculo, facilitando 

escutem as falas dos/as outros/as. Perguntar: - O que sentiram ao assistir ao filme? – 

Quais as cenas e situações que mais chamaram sua atenção? Conversar sobre o filme: 

as cenas, situações, personagens, ambiente doméstico, período em que ocorre, a 

representação do comportamento do homem e da mulher, as semelhanças com a 

realidade, se estão de acordo com as posições dos/das personagens etc.  

3º momento – Sistematizar a conversa discutindo sobre as relações de gênero no 

mercado de trabalho, problematizando com algumas questões: Quais espaços sociais são 

ocupados por homens e mulheres? Em que situações os jovens se sentem discriminados 

pelo fato de serem mulheres ou homens? O que define a divisão do trabalho dentro do 

ambiente familiar? O sexo define o trabalho da pessoa? Existe trabalho direcionado 

especificamente para homens e paras mulheres? Que atitudes demonstrar para enfrentar 

os problemas que vêm das diferenças socialmente construídas entre mulheres e homens? 

Apresentar o Vídeo “Quebrando o tabu”. Disponível em: 

(https://www.youtube.com/watch?v=XdnRnuMTvZ0). 

Atividade Desconstrução de estereótipos nas relações de gênero e orientação sexual 

Duração: 2h30 

 

Momentos 

1º momento – Levar para a sala, duas máscaras feitas com cores diferentes e, escrever à 

altura da testa, em uma ‘homossexual’ e, na outra, ‘heterossexual’. Em tiras de cartolina, 

escrever palavras, como: doente, nojento, normal, anormal, bicha, viado, amoroso, ser 

pai, ser mãe, sexo, sem-vergonha, feliz, afetuoso, egoísta, portador do HIV, amigo/a, 

honesto, desonesto, confiável, não-confiável, colocando-as em um envelope grande.  O 

colaborador/a pode afixar um cartaz colorido, para cada máscara. 

2º momento - Com a colaboração de dois/duas voluntários/as que sairão da sala, o/a 

colaborador/a explica que se trata de um exercício e que a colaboração deles/as será 

fundamental. Ao retornarem para a sala, os/as dois/duas voluntários/as ficam na frente 

da turma. Cada estudante vai retirando uma tira por vez do envelope e mostrando para 

a turma, em silêncio, que vai indicando, por meio da cor da máscara, em qual dos 

cartazes a tira pode ser afixada. A atividade vai seguindo até que todas as tiras sejam 

colocadas. Se a turma decidir que alguma palavra cabe nos dois cartazes, a ficha será 

afixada em uma coluna do meio. Depois de todas as tiras serem afixadas, os/as 

voluntários/as retiram as máscaras e olham o que estava escrito nelas. 

3º momento – Ler as palavras que lhes foram atribuídas.  Cada voluntário/a relata como 

se sentiu na situação, que tipo de percepção e sentimento teve ao ler os adjetivos que 

recebeu. A turma também pode explicar e apresentar os critérios e razões adotados para 

definir a escolha realizada, inclusive das que serviam para os dois casos.  

4º momento – Fazer questionamentos aos/as estudantes aquecendo o debate, com 

algumas perguntas, como: - Por que são atribuídos esses valores às pessoas? - A 

orientação sexual, a cor da pele, o sexo podem definir o caráter de uma pessoa? - As 

pessoas são tratadas de modo igual ou diferente por serem heterossexuais e 

homossexuais? Por que isso acontece? - É comum que a pessoa passe a sofrer 

discriminação ao se declarar homossexual? Por que isso acontece? entre outras. Discutir 

com os/as estudantes de que maneira podemos ser, em nosso dia-a-dia, menos 

preconceituosos/as e que ações concretas podem ser adotadas?  

Observação 1.Encaminhar a próxima atividade: A turma pode levar, antecipadamente, para a sala 

recortes de revistas, jornais, folhetos de propaganda, fotos de brinquedos, roupas e 

objetos de uso doméstico, fotos que lembrem ou retratem atividades profissionais, etc. 

Atividade O mundo poderia ser unissex: rompendo padrões de masculinidades e feminilidades 

Duração: 2 h 

 

Momentos 

1º momento – Levar para a sala imagens de objetos que representam as diferenças de 

gênero e propor à turma que se divida em dois grupos e, distribuir o material que foi 

juntado para a confecção de um cartaz. O/a colaborador/a leva dois cartazes “Coisas de 

mulher” e “Coisas de homem”. Cada grupo escolhe entre as imagens o que caracteriza 

e consideram ser “coisas de mulher” e “coisas de homem”. Colar as imagens no cartaz, 

em seguida, os grupos apresentam seus cartazes e justificam suas escolhas. 

2º momento – Leitura de textos curtos que abordem a temática sobre conceito e 

construção de gênero. Se preferir, poderá distribuir textos diferentes para os grupos, 

desde que sejam sobre o mesmo tema. Após a leitura, estimular o debate sobre os textos 

lidos e, após o debate, propor que a turma observe novamente os cartazes feitos e 

https://www.youtube.com/watch?v=XdnRnuMTvZ0
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reavalie-os, caso queiram podem refazer o trabalho, com um no cartaz. Relacionar à 

outras situações do cotidiano e sistematizar a discussão. 

Atividade Virando o jogo: troca de papéis 

Duração 2 h 

 

Momentos 

1º momento - Nesta atividade, a turma pode elaborar e apresentar cenas a partir de 

situações que fazem parte do dia-a-dia, representando os papéis do gênero oposto ao 

seu. Para realizar a atividade, divida a turma em grupos mistos (homens e mulheres). 

Copiar as situações descritas abaixo, cada uma por ficha de cartolina e, distribua uma 

ficha para cada grupo. Sugerem-se alguns exemplos de situações: - Namorado ciumento 

flagra a namorada conversando com outro cara; - Homem está assistindo futebol e, ao 

mesmo tempo, sua esposa quer ver o último capítulo da novela; - Namorado recolhe o 

celular da mão da namorada e demonstra ciúmes ao ver mensagens em suas redes 

sociais; - Homem que dirige um automóvel desperta a atenção de várias mulheres;  

2º momento – Pedir a cada grupo que crie uma cena sobre a situação descrita, ressaltando 

que os homens do grupo necessitam representar os papéis femininos e as mulheres os 

masculinos. Dar um tempo para que os grupos elaborem as cenas e, em seguida, cada 

grupo representa a sua situação. Sistematizar a atividade conversando sobre como foi 

fazer as cenas na troca de papéis, procurando trazer questões, como: - Essas situações 

acontecem com frequência? - E com você, já aconteceu essa situação? - O que foi 

diferente para você ao interpretar o sexo oposto? - Como você se sentiu no papel da 

mulher? - E no papel do homem?  

Atividade Tire seu machismo do meu caminho que eu quero passar 

Duração: 2 h 

 

Momentos 

1º momento - Assistir ao vídeo ‘Medo de que?’  

Disponível em: (https://www.youtube.com/watch?v=cIoeUqBxhi0&has_verified=1). 

Antes de conversar sobre o filme, apresentar dados da violência contra a mulher.  

2º momento – Problematizar algumas questões, como: - Existem violências que estão 

relacionadas com o gênero da pessoa? Qual é o tipo de violência contra as mulheres? O 

fator “idade” tem alguma relação com a tomada de decisão de não querer mais o parceiro 

agressor? O fator econômico altera as formas de as mulheres reagirem aos 

relacionamentos repressores? Que atitudes podem ser tomadas para ajudar uma mulher 

a não ser vítima da violência doméstica?  

3º momento – Conversar com a turma sobre os tipos de agressão previstos na Lei Maria 

da Penha. Comentar com os/as estudantes: A orientação sexual, a cor da pele, o gênero, 

a condição social não podem ser motivos de discriminação ou de agressão e violência.  

Fonte: A própria autora, 2018. 

II - Propostas de ações de incentivo ao protagonismo juvenil 

 

- Constituição de um grupo de trabalho com três (03) estudantes, dentre estes os/as líderes de 

cada turma, junto as/os jovens participantes da pesquisa que desejarem continuar; Definir 

cronograma para atuação do Grupo de trabalho, a partir das ações sugeridas por eles/as; 

- Apresentar os tópicos de discussão definidos nesta proposta e aprovação dos indicativos 

iniciais. Coletar sugestões de novos tópicos de discussão que mais contemplam os interesses e 

expectativas dos/as estudantes, realizada através de enquete, pelos/as participantes; 

- Organizar subgrupos de trabalho na escola para produzirem novos tópicos de discussão, a 

partir das sugestões da enquete, com a definição de propostas para novas rodas de diálogo.  

- Realizar um Colóquio na escola para socialização das produções iniciais dos subgrupos de 

trabalho e, sistematização incrementando as propostas de ações pedagógicas; 

- Organizar um mosaico das produções, relacionando os achados da pesquisa e os tópicos de 

https://www.youtube.com/watch?v=cIoeUqBxhi0&has_verified=1
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discussão elaborados sobre a juventude e suas identidades, para a organização de cadernos 

temáticos. 

- Criação de um Portal da Juventude na escola para postagens das produções dos grupos de 

trabalho nas rodas de diálogo, de forma colaborativa com os/as participantes, assim como, para 

socializar materiais para estudo, pesquisa, textos, vídeos, curta-metragem. Músicas, 

documentários, links para pesquisa, etc. 

 

III - Propostas de ações, para organização de um espaço formativo dos/as profissionais na 

escola 

 

- Realizar Tertúlias Dialógicas Culturais (TDC), mensalmente, com os/as profissionais da 

escola, para estudo e reflexão de materiais envolvendo as temáticas sobre a diversidade e sua 

interseccionalidade, identidade e diferença, Bulliyng, entre outras, com a utilização de 

diferentes materiais (vídeos, filmes, documentários, músicas, materiais impressos) e fontes de 

pesquisa (links importantes).  

 

A - INDICAÇÃO DE VÍDEOS, FILMES, DOCUMENTÁRIOS, MATERIAIS IMPRESSOS E LINKS 

 

Quadro 13 - Vídeos, Filmes e Documentários 

 

I - VÍDEOS, FILMES E DOCUMENTÁRIOS 

1. Escritores da Liberdade – é um filme classificado como gênero de Drama. Direção: Richard 

Lagravenese. EUA/Alemanha, 2007. Duração: 123 min. Baseado em fatos reais, a história se passa por 

volta do ano de 1992, onde a cidade de Los Angeles vive uma verdadeira guerra nos seus bairros mais 

pobres, causados por gangues que são movidos pelas tensões raciais.  

2. Sociedade dos Poetas Mortos - Sociedade dos Poetas Mortos é um filme norte-americano do gênero 

drama, lançado em 1989 e dirigido por Peter Weir.  

3.  Nunca me sonharam - Produzido em 2017, é um documentário dirigido por Cacau Rhoden e patrocinado 

pelo Instituto Unibanco. Nos convida ao diálogo sobre a realidade do ensino médio e da educação pública 

brasileira. Disponível em: https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam 

4. Acorda Raimundo...acorda. (Brasil, 1990, Roteiro e Direção- Alfredo Alves, Ibase, 15 min.). Este curta 

metragem mostra a vida de um casal que durante um curto período de tempo vive a inversão dos papéis 

sociais de homens e mulheres. O filme está disponível no site Youtube. 

5. Se eu fosse você 1 (Brasil, 2005), que também mostra de forma divertida a inversão de gênero 

6. Billy Elliot (Inglaterra, 2000, 111 min). Um garoto de 11 anos que vive em uma pequena cidade da 

Inglaterra. Obrigado pelo pai a treinar boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, com o qual tem 

contato através de aulas de dança clássica que são realizadas na mesma academia onde pratica boxe.  

7. Houve uma vez dois verões (Brasil, Jorge Furtado, 2002). O filme é atravessado por questões de gênero 

e sexualidade e desconstrói, em certa medida, estereótipos de gênero. 

8. Meninas - documentário que aborda o tema da gravidez na adolescência e da maternidade e paternidade 

nessa fase da vida. Duração: 71min; Direção: Sandra Wernek, 2006. 

9. Medo de quê? - Vídeo com 18 minutos de duração, de autoria da Aliança H – Série Trabalhando com 

Jovens pela Equidade de Gênero. Desenho animado que trata de questões relacionadas à diversidade 

sexual e homofobia. (Para ter acesso a esse material, consulte os sites: www.promundo.org.br; 

www.papai.org.br; www.ecos.org.br; www.saludygenero.org.mx.) 

10. Transamérica (EUA, 2005. 103min). Bree é uma mulher transexual e está pronta para completar a sua 

transição do gênero masculino ao feminino através de uma cirurgia de transgenitalização. Enquanto isso, 

http://www.saludygenero.org.mx/
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ela descobre que é pai de um adolescente no outro extremo do país. O filme relata a experiência da 

transexualidade 

11. Filhas do vento (Brasil, 85 min., 2004) – Numa pequena cidade do interior do Brasil, os/as fantasmas 

da escravidão e do racismo afetam a vida das personagens de forma sutil. Em uma brilhante peça ficcional 

de cunho político e social, o diretor substitui os tradicionais papéis estereotipados, por uma rica e 

multifacetada construção de personagens. Dirigido por Joel Zito Araújo. 

12. Kiara, corpo de rainha (Brasil, 2001) – Fruto do projeto SOS Racismo, o curta foi produzido pela ONG 

pernambucana Dijumbay, em parceria com a produtora de vídeo Lembadilê. Este documentário retrata a 

vida de uma menina negra em processo de descoberta de sua identidade racial. 

13. Narciso Rap (2003. 15 min. Brasil, SME/SP) – O vídeo, produzido pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, conta a história de um menino negro que encontra uma lâmpada mágica e, ele 

busca a igualdade, remodelando sua personalidade. Direção: Jeferson De, Coordenação de Rosângela 

(Janja) Araújo. 

14. Rompendo o silêncio: desconstruindo o racismo e a violência na escola (Brasil, Cebrap, 2003) – Vídeo 

de ficção, destinado a professores/as do Ensino Médio, visa à desconstrução do racismo nas escolas. Sua 

produção foi coordenada pela pesquisadora Elza Berquó.  

15. Vista minha pele (Brasil, 15 min.) – Divertida paródia da realidade brasileira que visa servir de material 

básico para discussão sobre racismo e preconceito em sala de aula. Vídeo patrocinado pelo Centro de 

Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT).  

16. Rompendo o Silêncio: Desconstruindo racismo e violência na escola (Brasil, 2003) – Obra de artes 

visuais de BERQUO, Elza et al. 

17. Olhos azuis (Blue-Eyes, EUA, 1996) – Documentário fundamental que ajuda a refletir sobre como a 

desigualdade racial é socialmente construída, narra o workshop oferecido pela educadora norte-

americana Jane Elliot, na cidade de Kans. 

18. Sarafina: O som da liberdade (Sarafina!, EUA, 1992) é uma aluna negra, que relata a história na forma 

de uma carta dirigida a Nelson Mandela. 

19. Minha vida em cor-de-rosa (Ma Vie en Rose, direção Alain Berliner, França, Bélgica, Inglaterra, 1997). 

Nesse filme comovente, um garoto de 7 anos não compreende por que seu corpo físico é de menino, 

quando ele se sente verdadeiramente uma menina. Recebeu o Golden Globe de melhor filme estrangeiro 

e o GLAAD Media Award de melhor filme de 1997. 

20. Pro dia nascer feliz, de João Jardim, 2006. Documentário que aborda o sistema educacional brasileiro, 

descrevendo realidades escolares de diferentes contextos sociais, econômicos e culturais 

21. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. 2014. Filme brasileiro, dirigido e produzido por Daniel Ribeiro. 

Produção de Lacuna Filmes e distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes. 

II – TEXTOS E MATERIAIS IMPRESSOS 

AUAD, Daniela. Educar meninas e meninos: relações de gênero na escola. São Paulo: Editora Contexto, 2006.  

BRASIL/MEC. Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em Gênero, Sexualidade, 

Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais. Caderno de atividades. Rio de Janeiro: CEPESC, 2009 

(http://www.e-clam.org/downloads/Caderno-de-Atividades-GDE2010.pdf).  

DI PIERRO, Gabriel; ORTIZ, Marília. Gênero fora da caixa: guia prático para educadores e educadoras, 3ª ed. 

São Paulo: Instituto Sou da Paz, 2011. Disponível em: 

(http://www.soudapaz.org/upload/pdf/genero_fora_da_caixa_web.pdf. 

JESUS, Beto de et al. Diversidade Sexual na Escola: uma metodologia de trabalho com adolescentes e jovens. 

São Paulo: ECOS – Comunicação em Sexualidade, 2008 (http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-

content/uploads/2015/11/Diversidade-Sexual-na-Escola-uma-metodologia-de-trabalho-CORSA-e-ECOS-

2008-1.pdf);  

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  

III – LINKS IMPORTANTES 

Quebre o ciclo pelo Fim da Violência contra a Mulher (www.quebreociclo.com.br); 

Página Facebook: Gêneros Sexualidades Identidades (https://www.facebook.com/gsexid/)  

Violência de Gênero (www.cefemea.org.br/violencia/) 

Que papo é esse de Bulliyng (https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I) 

Hoje eu quero voltar sozinho (https://www.youtube.com/watch?v=bVjX8yzoKvw)  
 

Fonte: A própria autora, 2018. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ribeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.e-clam.org/downloads/Caderno-de-Atividades-GDE2010.pdf
http://www.soudapaz.org/upload/pdf/genero_fora_da_caixa_web.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2015/11/Diversidade-Sexual-na-Escola-uma-metodologia-de-trabalho-CORSA-e-ECOS-2008-1.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2015/11/Diversidade-Sexual-na-Escola-uma-metodologia-de-trabalho-CORSA-e-ECOS-2008-1.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2015/11/Diversidade-Sexual-na-Escola-uma-metodologia-de-trabalho-CORSA-e-ECOS-2008-1.pdf
http://www.quebreociclo.com.br/
https://www.facebook.com/gsexid/
http://www.cefemea.org.br/violencia/
https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I
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 LINHAS FINAIS: PARA NÃO CONCLUIR...  

 

Este Documento Referência objetivou apresentar a expressão da diversidade dos/as 

jovens estudantes do campo e os diálogos sobre suas identidades em uma escola da cidade, o 

Colégio Estadual João Durval Carneiro, em São Gabriel – BA. Sobre as certezas se este objetivo 

foi alcançado, não estou segura disso, mas a pesquisa se envolveu em processos investigativos 

que tentaram romper, como diz Costa (2007, p. 14), “as limitações impostas pelo formalismo 

metodológico instaurado pela ciência moderna”, utilizando-se de uma bricolagem de ideias, 

abordagens e correntes teóricas, na tentativa de traçar um caminho próprio para a investigação. 

Para tanto, as abordagens teóricas utilizadas neste estudo se alimentaram da teoria 

filosófica contemporânea, que faz a crítica aos pressupostos da filosofia do sujeito soberano da 

modernidade, assim como, contestam as teorizações que tentam explicar a realidade em uma 

perspectiva totalizante. Segundo Paraíso (2014), educamos e pesquisamos em tempos 

diferentes e os conceitos e as categorias que explicam as mudanças na educação e na vida em 

sociedade, agora, são outras. Assim, o trabalho desta pesquisa precisou ‘desconstruir’ verdades, 

questionar “a tal verdade verdadeira” (COSTA, 2007, p. 15) sobre as formas de se fazer 

pesquisa, para inventar um caminho novo que, de fato, pudesse chegar ao referido objeto de 

estudo. 

A bricolagem foi um caminho “inventado”, pois, optei por uma prática de pesquisa que 

fosse, para mim, significativa e, dessa forma, foi sendo desenhada a partir das múltiplas 

possibilidades selecionadas para compor o meu corpus investigativo, tornando-me uma 

pesquisadora implicada e engajada. Com os questionários em mãos e a realização das 

observações participantes e tertúlias dialógicas culturais, foi necessário fazer ensaios, nem 

sempre bem-sucedidos, refazer passos e buscar saídas, escolher os recursos, elegendo os que 

eram mais relevantes, diante das inúmeras informações coletadas e construídas.  

As informações construídas possibilitaram a identificação das diferentes expressões da 

diversidade dos/as jovens estudantes do campo, suas marcas identitárias, estilos e valores que 

compõem a cultura juvenil, bem como alguns aspectos constantes de seus universos culturais. 

Ainda, foi possível compreendê-los como sujeitos de identidades híbridas e fragmentadas, 

porém, manifestam muitos conflitos, dilemas e pertencimentos identitários, no convívio com 

outros/as jovens, oriundos de contextos, também, heterogêneos e diversificados. 

Além disso, a pesquisa aponta o quanto os/as jovens estudantes do campo estão 

implicados/as com a cultura visual e mídias digitais, vistos/as como sujeitos socioculturais, 

desconstruindo, assim, uma visão essencializada que invisibiliza as pessoas do campo levando-
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nos a pensar, na maioria das vezes, que estas não têm acesso ou não dispõem dos mesmos bens 

e serviços do mundo globalizado. Este processo de transformações é denominado por Carneiro 

(1998; 2005) e Moreira (2005) de ruralidades contemporâneas, que favorecem a emergência de 

novas formas de sociabilidades, a partir do estreitamento das fronteiras entre o ‘local’ e o 

‘global’, assim como pela incorporação de novos hábitos e valores, no qual elementos das 

culturas local e global se misturam, em constante processo de hibridização. Esta trama cultural 

constitui o que Canclini (2009) define como culturas híbridas e Santaella (2007) como 

identidades culturais “cíbridas” e “glocais”. 

Sobre a relação entre educação escolar e a juventude, a pesquisa aponta que os/as jovens 

estudantes do campo, no CEJDC, concebem o espaço escolar como lugar de socialização, de 

partilha de sentidos e significados entre eles/as, local de encontros com novas identidades e 

práticas juvenis. Contudo, em se tratando dos conhecimentos escolares, o estudo mostra que 

acontece, na maioria das vezes, um descompasso entre o mundo dos/as jovens e o espaço 

escolar, para o qual se pontua a necessidade de a escola perceber o jovem no aluno. Neste 

contexto, é fundamental que a escola da contemporaneidade se constitua como território 

cultural de socialização entre os/as jovens, cujos sujeitos, jovens estudantes, homens e 

mulheres, com seus interesses, valores e expectativas sejam a centralidade da cultura escolar. 

Enfim, trata-se de pensar em uma nova escola, novo currículo, nova proposta pedagógica.   

Vale ressaltar que, mesmo com o reconhecimento da diversidade cultural em algumas 

práticas escolares, a pauta da diversidade, ainda, encontra-se muito “longe” de se tornar o 

caminho para a desconstrução das visões estereotipadas e essencializadas que permeiam o 

cotidiano escolar. Portanto, este Documento Referência não é um produto final em si mesmo, 

mas um (re)começo, pois apresenta muitas linhas, pontos e fios de conexão para facilitar o 

traçado de novas pistas e futuros desdobramentos na instituição pesquisada. Isso, nos instiga a 

prosseguir... estudando, pesquisando, aprofundando e “amarrando” muitos ‘nós’ e ‘laços’, 

numa relação com as ações pedagógicas, para realizar os enfrentamentos na escola. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Prezado/a estudante, 

 

Preenchendo este Questionário, você estará contribuindo para a realização da pesquisa 

“Jovens... estudantes... e do campo: expressão da diversidade e diálogo sobre identidades 

em uma escola da cidade”, de responsabilidade da pesquisadora Edilânia de Paiva Silva, 

mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação e Diversidade – PPED, da 

Universidade do Estado da Bahia – Campus XIV – Jacobina – BA. Ele tem por objetivo 

conhecer a diversidade cultural dos/as estudantes da 1ª série do Ensino Médio, do Colégio 

Estadual João Durval Carneiro.   

Sua participação poderá colaborar com a temática em estudo. Saliento que sua 

identidade será preservada, mantendo o seu anonimato, cujas respostas às questões serão 

utilizadas para selecionar os possíveis participantes da próxima etapa investigativa, que melhor 

representar essa diversidade. 

Comprometo-me a cumprir todos os protocolos garantidos em Lei para a ética nas 

pesquisas com seres humanos. 

 

Edilânia de Paiva Silva 

Coord. Pedagógica/Pesquisadora 

 

I - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome:______________________________________________________________________ 

1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino (  ) Outra. Como você se identifica? ________________ 

2. Idade: (  ) 14       (  ) 15      (  ) 16      (  ) 17       (  ) 18      (  ) Mais de 18 

3. Como você se identifica em relação à etnia/raça? _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Você tem religião? Qual?  ____________________________________________________  

5. Dentre as opções abaixo, em qual identidade de gênero você se reconhece? 

(   ) Heterossexual    (   ) Homossexual    (   ) Transexual    (   ) Bissexual    (   ) Outra    Qual? 

___________________________________________________________________________ 

 

II - SITUAÇÃO FAMILIAR E ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

6. Mora em casa própria? (  ) sim   (  ) não  

7. Com quem você mora: (   ) pai  (   ) mãe  (   ) seus pais  (   ) outra(s). Quem? ____________  

8. Você possui alguma atividade remunerada? O que você faz? Ou só ajuda nos afazeres 

familiares e, com quais atividades?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Qual a renda mensal de sua família, incluindo a renda de todos na casa? _______________ 

___________________________________________________________________________ 

Possui Bolsa Família: (   ) Sim   (   ) Não   

 

10. Localidade onde reside: (   ) Cidade   (   ) Campo.  - Qual comunidade? _______________ 

Você sabe a distância de onde mora até a cidade?  (   ) Sim     (   ) Não    Qual é? ________km 

 

11. Qual o grau de escolaridade dos membros da sua família, com os quais você mora e são os 

responsáveis pelo sustento:  

1- Ensino Fundamental  -    ( 1.1 ) incompleto       ( 1.2 ) completo 

2- Ensino Médio  -       ( 2.1 ) incompleto        ( 2.2 ) completo 

3- Ensino Superior   -     ( 3.1 ) incompleto        ( 3.2 ) completo  

 

Membros (numerar por ordem de importância/responsabilidade – quem é e qual a profissão)? 

1º membro (    ) ____________________________  -  ________________________________ 

2º Membro (    ) ____________________________ -  ________________________________ 

3º Membro (    ) ___________________________  -  ________________________________ 

 

12. Você se considera um jovem do campo? (é possível uma ou mais respostas):  

(   ) sim, porque moro com a família em área rural.  

(   ) Sim, porque me identifico com a vida/trabalho do campo.  

(   ) Sim, porque pretendo contribuir para a melhoria da qualidade de vida no campo.  

(   ) Não, porque jovem é jovem, independentemente do lugar.  

(   ) Não, porque só estou no campo até ser independente.  

 

13. Como é a sua vida no campo? Como você poderia contribuir com a melhoria da sua 

comunidade? ________________________________________________________________ 

 

III. MÍDIA E ACESSO À CULTURA E LAZER 

14. Possui telefone celular? ( ) Sim  ( ) Não.  Principal uso do celular: 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Você tem acesso à internet: (   ) Sim   (   ) Não   (   ) cotidianamente   (   ) esporadicamente 

 

16. Em qual(is) local(is) geralmente acessa a Internet? (Marque quantas opções quiser)  

(   ) Em casa   (   ) Na escola   (   ) Vizinho   (   ) Na casa de amigos ou parentes   (   ) Em todos 

os lugares onde estou   (   ) Outros. Quais? ____________________________________ 

 

17. Qual(is) equipamento(s) você utiliza para acessar a internet?  

(   ) Dispositivos móveis  (celular, tablets, smartphones).   (   ) Computadores  (PC, notebook).  

(   ) Outros. Quais? ___________________________________________________________ 

 

18. O que você mais acessa? Qual(is) o(s) uso(s) que faz da Internet? (Marque quantas opções 

quiser)  

(   ) Ferramentas de comunicação (WhatsApp, Skype, etc).    

(   ) Jogos online                                         

(   ) Redes sociais (Facebook, Google+, Instagram, etc)       

(   ) Sites de vídeos (Youtube, DailyMotion, etc)  

(   ) Sites de Músicas (Kboing, Deezer, Palco MP3, etc).     

(   ) E-mail (Gmail, Yahoo! Bol, Outlook, etc).  
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(   ) Sites de filmes e seriados (Netflix, Mega filmes, etc.).  

(   ) Blogs e microblogs (Blogger, Twitter, etc).  

(   ) Portais de notícias (Yahoo! Notícias, G1, Folha online, etc.).  

(   ) Outros. Quais? ___________________________________________________________  

 

19. Você utiliza essas tecnologias para contribuir com seus estudos? Como?______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

20. Qual(is) conteúdo(s) você geralmente busca na internet?  (Marque quantas opções quiser).  

(   ) Celebridades  (   ) Esportes  (   ) Humor  (   ) Jogos eletrônicos   (   ) Conteúdos Escolares   

(   ) Moda   (   ) Meio ambiente    (   ) Notícias   (   ) Outros. Quais?_____________________ 

 

21. Você está em alguma rede social? (   ) Sim  (   ) Não  Qual(is)? _____________________ 

 

22. O que você mais gosta de fazer quando não está na escola? (é possível uma ou mais 

respostas):  

(  ) pratico esportes (  ) leio (  ) ouço música (  ) vejo TV (  ) converso com meus pais e irmãos     

(   ) vou à igreja    (   ) “bato papo” com amigos na sua casa ou na deles    (   ) visito familiares      

(  ) navego na internet   (  ) outras opções. Quais?____________________________________  

 

23. Vocês mantêm contato com os colegas da escola fora dela. Através de quê? Como?_____ 

___________________________________________________________________________ 

 

IV. EDUCAÇÃO  

24. Você usa transporte escolar para ir até a escola? Qual o tipo e condições do veículo?_____ 

___________________________________________________________________________ 

 

25. Você se sentiu acolhido/a quando chegou ao Colégio João Durval? Por quem?   

(  ) Colegas (  ) Professores/as (  ) Funcionários de apoio  (  ) Outras pessoas? _____________ 

 

26. A escola faz relação com seus saberes e vivências? Como? E quais saberes? __________ 

___________________________________________________________________________  

 

27. Quais disciplinas você sente mais dificuldades? Por quê?___________________________ 

___________________________________________________________________________  

E as disciplinas com as quais tem maior afinidade? Por quê?___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

28. Para o seu futuro, o que você projeta? Coloque pela ordem de opções.  

(   ) Continuar na comunidade onde mora                (   ) Ter um trabalho assalariado na cidade.  

(   ) Estudar mais e fazer um curso superior              (   ) Buscar um curso profissionalizante 

(   ) continuar os estudos e voltar a morar no campo 

 

29. Você teria outros aspectos pessoais e socioculturais que gostaria de referir na sua 

identificação? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

30. Você gostaria de se tornar participante da pesquisa em questão, contribuindo em outros 

momentos da construção das informações?    

(   ) Sim       (   ) Talvez     (   ) Não 

Obrigada pela sua contribuição! 
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APÊNDICE B – QUADROS COM AS SÍNTESES DOS TRABALHOS ENCONTRADOS     

NO PORTAL DA CAPES SOBRE O OBJETO DA PESQUISA 

 

1. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “Juventudes do campo e práticas educativas: o caso do 

assentamento Marrecas em São João do Piauí” 

Autor Marli Clementino Gonçalves 

Objetivo da pesquisa Analisar como as práticas educativas vivenciadas no Assentamento Marrecas (São 

João do Piauí) têm contribuído para a construção identitária dos jovens assentados. 
Categorias de análise Juventudes do Campo. Identidades. Práticas educativas. MST. 

IES Universidade Federal do Piauí 

Participantes da 

pesquisa 
Cinquenta jovens do Assentamento Marrecas, na faixa etária de 12 a 29 anos. 

Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Pesquisa qualitativa do tipo Estudo de caso. Técnicas projetivas, grupo focal e 

questionário. 
 

Constatações da 

pesquisa 

Os achados da pesquisa mostram que as identidades dos/as jovens são construídas 

na dinâmica das relações estabelecidas no meio social em que vivem, sendo a 

família, a escola, o movimento social e a religiosidade fortes referenciais. As práticas 

educativas construídas e em construção no Assentamento são múltiplas, sendo o 

resultado dos diferentes processos que a comunidade aciona. 
Fonte: GONÇALVES, Marli Clementino. Juventudes do campo e práticas educativas: o caso do assentamento 

Marrecas em São João do Piauí. Fundação Universidade Federal do Piauí, UFPI/Teresina, 2009. 

 

2. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “Jovens do campo baiano: o lugar da escolarização e do 

trabalho nas trajetórias e projetos de futuro” 

Autor Sicleide G. Queiroz 
Objetivo da pesquisa Analisar qual o lugar da escolarização e do trabalho nos projetos de vida dos jovens 

do campo, buscando identificar as relações que se estabelecem entre as perspectivas 

de permanência no campo e migração para a cidade. 
Categorias de análise Juventude do campo. Escolarização. Trabalho. Projetos de vida. 

IES Universidade Federal de Sergipe 
Participantes da 

pesquisa 
Dezessete jovens com idade entre 15 e 29 anos, com experiências migratórias e não 

migratórias das comunidades de Teofilândia – BA 
Método/Dispositivos 

de pesquisa 
O método não foi explicitado. Entrevista semiestruturada, observação e anotações 

de campo. 
 

 

Constatações da 

pesquisa 

Os dados mostram que a dificuldade para conciliar o trabalho com a escolarização, 

tem levado ao abandono escolar, principalmente entre os jovens do sexo masculino. 

Além disso, a pesquisa mostra as atribuições dos jovens à escolarização e ao 

trabalho, assim como as relações afetivas com o lugar e com as pessoas que nele 

vivem, como fortes motivos do desejo de permanecer, porém insuficientes à garantia 

de permanência dos jovens no campo. 
Fonte: QUEIROZ, Sicleide Gonçalves. Jovens do campo baiano: o lugar da escolarização e do trabalho nas 

trajetórias e projetos de futuro. Fundação Universidade Federal de Sergipe, UFS/São Cristóvão, 2011. 
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3. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “Jovens no campo e novas tecnologias: tessituras de modos de 

vida” 

Autor Nadja Rinelle O. de Almeida 
Objetivo da pesquisa Conhecer os modos de vida dos/as jovens do assentamento rural Alvaçan Goiabeiras, 

no município de Santana do Acaraú (CE) e verificar a influência das novas 

tecnologias no cotidiano desses/as jovens. 
Categorias de análise Juventude rural. Modos de vida. Novas tecnologias. 

IES Universidade Federal do Ceará 
Participantes da 

pesquisa 
Jovens 

Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Etnografia. Diário de campo, observação, entrevista e grupo de discussão 

 

 

Constatações da 

Pesquisa 

Percebe-se que os/as jovens têm acesso à internet e tentam manter-se conectados/as 

aos ambientes virtuais. O celular significa, para esses/as jovens, uma nova forma de 

tecer modos de vida no campo, pois, ao utilizarem esse aparelho, ampliam as 

oportunidades de lazer, escutando música, jogando games eletrônicos, batendo papo 

através de mensagens de texto, para manter contato com familiares e amigos fora do 

assentamento. A internet é uma maneira de construir novas rotas pelo cotidiano 

desses/as jovens, porque, quando navegam pelas redes sociais e ampliam suas 

relações de amizade para além do espaço em que vivem, rompem fronteiras e 

modificam seu estilo de vida no assentamento.  
Fonte: ALMEIDA, Nadja Rinelle Oliveira de. Jovens do campo e novas tecnologias: tessituras de modos de vida. 

Universidade Federal do Ceará, UFC/Fortaleza, 2012.  

 

4. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “Jovens rurais nos sertão sergipano: escolarização e 

identidades culturais” 

Autor Isabela G. Menezes 
Objetivo da pesquisa Investigar questões relacionadas às identidades culturais de jovens rurais do sertão 

sergipano, em escolas urbanas. 
Categorias de análise Escolarização. Identidades. Jovens rurais. Sertão Sergipano. Ruralidades. 

IES Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
Participantes da 

pesquisa 
Cento e noventa e quatro jovens rurais 

Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Pesquisa qualitativa. Questionário 

 

Constatações da 

pesquisa 

Pode-se concluir que os jovens rurais, estudantes do ensino médio regular, 

constroem suas identidades na escola urbana, enquanto desconstroem alguns 

aspectos das identidades rurais, para reconstruí-las, em um novo contexto e em uma 

nova situação, sobretudo a partir de individualizações e perspectivas de continuar 

estudando, para sua inserção social.  
Fonte: MENEZES, Isabela Gonçalves de. Jovens rurais nos sertão sergipano: escolarização e identidades culturais. 

Fundação Universidade Federal de Sergipe, UFS/São Cristovão, 2012. 
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5. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “Educação, Juventude e Agricultura Familiar Agroecológica: 

o Caso do Território de Identidade de Irecê - BA” 

Autor Flavia Lorena de Souza Araújo 
Objetivo da pesquisa Apresentar as análises acerca do papel da educação na construção de projetos de vida 

dos jovens agricultores familiares agroecológicos do Território de Identidade de 

Irecê. 
Categorias de análise Educação. Juventude. Agricultura Familiar Agroecológica. 

IES Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
Participantes da 

pesquisa 
Jovens e suas famílias 

Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Estudo de caso. Entrevistas, observações e rodas de conversa  

 

 

Constatações da 

pesquisa 

Conclui-se com essa investigação que a Agroecologia possui um conteúdo educativo 

que está pouco presente nas escolas em que os jovens agricultores familiares 

estudam. Portanto, os processos educativos vivenciados por estes jovens ocorrem 

nas suas diversas relações com as respectivas famílias, com a comunidade onde estão 

inseridos e, principalmente, com os agentes de assistência técnica que assumiram o 

projeto de uma Agricultura Familiar Agroecológica. 
Fonte: ARAÚJO, Flávia Lorena de Souza. Educação, juventude e agricultura familiar agroecológica: o caso do 

território de identidade de Irecê. Universidade do Estado da Bahia, UNEB/Salvador, 2012.  

 

6. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “Vento da meia-noite, lições ao amanhecer: a formação da 

juventude camponesa na REFAISA - BA” 

Autor Georgia Oliveira C. Lins 
Objetivo  

da pesquisa 
Discutir como as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) concebem o Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissionalizante e os elementos que colaboram na 

construção dos projetos profissionais dos estudantes. 
Categorias de análise Escola Família Agrícola (EFA). REFAISA. Juventude Camponesa. Educação 

Profissional no campo 
IES Universidade Estadual de Feira de Santana 

Participantes da 

pesquisa 
Estudantes, monitores, famílias e mestres de estágios envolvidos nos contextos de 

três EFAs. 
Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Estudo de caso. Estudos e análises documentais, observação participante, além de 

entrevistas semiestruturadas. 
 

 

Constatações da 

pesquisa 

Como resultado da pesquisa, identificou-se que o projeto político pedagógico das 

EFAs convive com contradições e tensionamentos cotidianos: de um lado a inserção 

nos contextos das escolas, de uma concepção de educação profissionalizante, 

pautada na racionalidade instrumental; de outro, a luta pela operacionalização de um 

processo formativo contra hegemônico para os jovens camponeses, que se 

constituam em possibilidades de permanência destes sujeitos no campo.  
Fonte: LINS, Georgia Oliveira Costa. “Vento da meia-noite”, lições ao amanhecer: a formação da juventude 

camponesa na REFAISA - BA/ UEFS/Feira de Santana, 2013. 
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7. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “Jovens no semiárido baiano: experiências de vida e formação 

no campo” 

Autor Adelson Dias de Oliveira 
Objetivo  

da pesquisa 
Analisar as experiências de vida e formação da juventude do campo no semiárido 

baiano e sua implicação na constituição identitária. 
Categorias de análise Experiência de formação. Identidades. Juventudes. Ruralidades. 

IES Universidade do Estado da Bahia 
Participantes da 

pesquisa 
Seis jovens da República do IRPAA, Juazeiro/BA, 

Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Pesquisa qualitativa com abordagem autobiográfica. Entrevistas narrativas. 

 

 

Constatações da 

pesquisa 

A pesquisa aponta que a reflexão da experiência de vida e formação dos jovens do 

campo se constituiu em sistemas sociais formados pela família, trajetória de 

escolarização e o envolvimento social, comunitário, religioso e cultural, como 

grandes núcleos sociais em que os jovens vão tecendo suas experiências. Nota-se um 

processo híbrido na constituição das identidades desses sujeitos, interpelados pelas 

práticas, relações e pelo imbricamento das diferentes culturas e tendências 

geracionais que vivenciam. 
Fonte: OLIVEIRA, Adelson Dias de. Jovens no Semiárido Baiano: Experiências de Vida e Formação no Campo, 

UNEB/Salvador. 2014. 

 

8. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “A Construção da Identidade Quilombola na Percepção dos 

Jovens de Araçá/Cariacá, Bom Jesus da Lapa- Bahia” 

Autor Kleide Iraci M. Silva 
Objetivo da pesquisa Compreender como os jovens constroem suas relações de pertencimento a uma 

comunidade negra quilombola na contemporaneidade. 
Categorias de análise Geração. Juventude Quilombola. Identidade. Educação. 

IES Universidade do Estado da Bahia 
Participantes da 

pesquisa 
Jovens quilombolas. Professores, diretoras, secretaria escolar, lideranças e pessoas 

da comunidade. 
Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Pesquisa qualitativa numa perspectiva etnográfica. Observação, entrevista 

semiestruturada, questionário, diário de campo e registros fotográficos. 
 

Constatações da 

pesquisa 

Os resultados revelam que os sujeitos constroem sua identidade juvenil quilombola 

dentro de uma complexidade de relações em meio a dois universos culturais: rural e 

urbano. A necessidade de realização, cujas escolhas profissionais dos jovens são 

urbanas os atrai para a cidade onde vão mais cedo para concluir a educação básica e 

para trabalhar.  
Fonte: SILVA, Kleide Iraci Marques. A Construção da identidade Quilombola na Percepção dos Jovens de 

Araçá/Cariacá, Bom Jesus da Lapa- Bahia. UNEB/Salvador, 2014. 
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9. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “O olhar da escola sobre a juventude do campo na 

comunidade de Mutãs - Bahia: linhas que se cruzam, tessituras a se fazer” 

Autor Priscila Teixeira da Silva 
Objetivo da pesquisa Analisar como os profissionais da educação, de duas escolas da comunidade de 

Mutãs, Guanambi - BA veem os jovens do campo e como isso implica na organização 

do trabalho pedagógico dessas instituições. 
Categorias de análise Educação Escolar. Juventude do Campo. Educação do Campo.   

IES Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Participantes da 

pesquisa 
21 profissionais, entre docentes e diretores/as, de duas escolas que juntas ofertam os 

anos finais da educação básica para os jovens da comunidade. 
Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Estudo de caso. Observação participante, análise documental, questionário e 

entrevista semiestruturada. 
 

 

Constatações da 

pesquisa 

Conclui-se que apesar de todos os profissionais descreverem o alunado da escola 

como jovens do meio rural, tal fato pouco interfere na organização do trabalho 

pedagógico das escolas. Nota-se a presença de ações isoladas voltadas para o 

reconhecimento dos jovens do campo, no entanto tal reconhecimento está 

consequentemente relacionado à outra forma de organização do trabalho pedagógico 

da escola. 
Fonte: SILVA, Priscila Teixeira da. O olhar da escola sobre a juventude do campo na comunidade de Mutãs - 

Bahia: linhas que se cruzam, tessituras a se fazer. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB/Amargosa, 

2015. 

 

10. Síntese da Tese de Doutorado intitulada “No sertão da minha terra, o sentido da escolarização, as 

expectativas profissionais e o discurso sobre identidade e individualizações de jovens rurais estudantes do 

ensino médio em escolas urbanas”. 

Autor Isabela G. de Menezes 
Objetivo da pesquisa Investigar o sentido que jovens rurais dão à experiência de escolarização, que 

expectativas profissionais estão construindo e seus discursos sobre identidades e 

individualizações. 
Categorias de análise Escolarização. Expectativas profissionais. Identidades. Individualizações. Jovens 

rurais.  
IES Universidade Federal de Sergipe 

Participantes da 

pesquisa 
80 jovens rurais, estudantes do último ano do ensino médio regular em escolas 

urbanas de municípios do sertão sergipano. 
Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Pesquisa qualiquantitativa. Questionário, entrevistas e grupos focais 

 

Constatações da 

pesquisa 

Conclui-se que a maioria dos jovens tem referências de identidade da produção rural, 

mas o fato de cursarem o ensino médio em escolas urbanas resultou em mudanças. 

Acerca das expectativas diante do futuro, tendo como referência a vida dos pais, a 

maioria espera ter uma vida melhor que a dos progenitores.  
Fonte: MENEZES, Isabela Gonçalves de. No sertão da minha terra, o sentido da escolarização, as expectativas 

profissionais e o discurso sobre identidade e individualizações de jovens rurais estudantes do ensino médio em 

escolas urbanas. UFS/São Cristóvão, 2016. 
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11. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “A juventude remanescente de quilombo da Comunidade 

Bastiões (CE): tensões e identidade” 

Autor Samia Paula dos Santos Silva 
Objetivo da pesquisa Investigar como se constitui e se afirma a identidade quilombola dos jovens 

moradores da Comunidade Bastiões, no estado do Ceará. 
Categorias de análise Juventude. Cultura. Identidade Quilombola. 

IES Universidade Federal do Ceará 
Participantes da 

pesquisa 
10 jovens  

Método/Dispositivos 

de pesquisa 
O método não foi explicitado. Observação livre e entrevistas semiestruturadas 

 

 

Constatações da 

pesquisa 

Os resultados mostram que os valores sociais da comunidade foram construídos por 

meio dos antepassados e sobrevivem nos dias atuais. As novas gerações se expressam 

na comunidade através de atividades cotidianas ou em grandes eventos. Com o 

advento do acesso à Internet, os jovens passaram a desenvolver atividades culturais 

e educacionais que contribuem para a valorização dos costumes locais e melhora a 

qualidade do ensino no que diz respeito ao acesso amplo à informação e ao 

conhecimento, dentre essas atividades estão a criação de blogs educacionais, grupos 

de teatro e dança. 
Fonte: SILVA, Samia Paula dos Santos. A juventude remanescente de quilombo da comunidade Bastiões(CE): 

tensões e identidades. Universidade Federal do Ceará, UFC/Fortaleza, 2016.    

 

12. Síntese da Dissertação de Mestrado intitulada “Vivências e experiências em educação e trabalho: um estudo 

de caso sobre jovens do campo egressos do curso técnico profissionalizante em Agropecuária/ PRONATEC, 

Ubaíra - BA (2012-2014)” 

Autor Jaqueline Andrade Brito 
Objetivo da pesquisa Analisar as vivências e experiências em educação e trabalho, por jovens do campo. 
Categorias de análise Educação do Campo. Juventude do Campo. Trabalho. Educação Profissional. 

PRONATEC 
IES Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Participantes da 

pesquisa 
06 jovens egressos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

- PRONATEC, no município de Ubaíra/BA. 
Método/Dispositivos 

de pesquisa 
Estudo de caso, de caráter qualitativo. Análise documental, entrevista exploratória, 

observação e entrevista semiestruturada. 
Constatações da 

pesquisa 
Os resultados da pesquisa revelam que as políticas públicas são elaboradas para os 

jovens e não com os jovens deixando, muitas vezes, de considerar as diversidades, 

identidades e singularidades dos jovens do campo. 
Fonte: BRITO, Jaqueline Andrade. Vivências e experiências em educação e trabalho: um estudo de caso sobre 

jovens do campo egressos do Curso técnico profissionalizante em Agropecuária /PRONATEC, Ubaíra-Ba (2012-

2014). Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB/ Amargosa, 2016. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – MÚSICA: NÃO É SÉRIO 

 

 

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 to no clima! Eu to no clima! Eu to no 

clima 

Segue a Rima! 

 

(repete tudo) 

Sempre quis falar.... 

 

"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, 

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." 

 

 

 

https://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/
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ANEXO B – MÚSICA: RESPEITA AS MINA 

 

RESPEITA AS MINA 

 

Kell Smith 

 

Short, esmalte, saia, miniblusa 

Brinco, bota de camurça, e o batom? tá combinando! 

Uma deusa, louca, feiticeira, alma de guerreira 

Sabe que sabe e já chega sambando 

Calça o tênizin, se tiver a fim, toda toda 

Swag, do hip hop ao reggae 

Não faço pra buscar aprovação alheia 

Se fosse pra te agradar a coisa tava feia 

Então mais atenção, com a sua opinião 

Quem entendeu levanta a mão 

 

Respeita as mina 

Toda essa produção não se limita a você 

Já passou da hora de aprender 

Que o corpo é nosso nossas regras 

Nosso direito de ser 

Respeita as mina 

Toda essa produção não se limita a você 

Já passou da hora de aprender 

Que o corpo é nosso nossas regras nosso direito de ser 

 

Sim respeito é bom bom 

Flores também são mas não quando são dadas 

Só no dia 08.03 

Comemoração não é bem a questão 

Dá uma segurada e aprende 

Outra vez saio e gasto um din, sou feliz assim 

Me viro ganho menos e não perco um rolezin 

Cê fica em choque por saber 

Que eu não sou submissa 

E quando eu tenho voz CE grita: "ah lá a feminista!" 

Não aguenta pressão arruma confusão 

Para que ta feio irmão! 

 

Respeita as mina 

Toda essa produção não se limita a você 

Já passou da hora de aprender 

Que o corpo é nosso nossas regras nosso direito de ser 

Respeita as mina 

Toda essa produção não se limita a você 

Já passou da hora de aprender 

Que o corpo é nosso nossas regras nosso direito de ser 
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Não leva na maldade não 

Não lutamos por inversão 

Igualdade é o "x"da questão, então aumenta o som! 

Em nome das Marias, Quitérias, da Penha Silva 

Empoderadas, revolucionárias 

Ativistas, deixem nossas meninas serem super heroínas! 

Pra que nasça uma Joana D'arc por dia! 

Como diria Frida:"eu não me Kahlo!" 

Junto como bonde saio pra luta e não me abalo 

O grito antes preso na garganta já não me consome 

É pra acabar com o machismo 

E não pra aniquilar os homens 

Quero andar sozinha porque a escolha é minha 

Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina 

Que possa soar bem, correr como uma menina 

Jogar como uma menina 

Dirigir como menina, terá força de uma menina 

Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha! 

 

Respeita as mina 

Toda essa produção não se limita a você 

Já passou da hora de aprender 

Que o corpo é nosso nossas regras nosso direito de ser 

Respeita as mina 

Toda essa produção não se limita a você 

Já passou da hora de aprender 

Que o corpo é nosso nossas 

regras nosso direito de ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




