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RESUMO 

 

Os estudos sobre o jovem têm centrado atenção sobre temas como violência, sexualidade, 

drogas e criminalidade, considerando que são de interesse da juventude ou pelo menos fazem 

parte de suas grandes preocupações. Serão? Com certeza estes focos são assuntos de 

preocupação e interesse de pesquisadores das ciências humanas. Entretanto, é preciso 

compreender este jovem a partir dos temas presentes em seus próprios discursos, sem partir de 

objetos previamente estabelecidos que poderiam condicionar uma visão antecipada do que 

importa ou do que deveria importar para ele. Esta postura possibilita estar mais próximo deste 

sujeito conhecendo a dinâmica que define sua vida em um contexto social mais amplo. Desta 

maneira, o objetivo desta pesquisa configura-se em analisar as representações sociais que os 

jovens estão construindo sobre a juventude, a partir de temas que lhes interessem e de seus 

posicionamentos sobre estes temas. A Teoria das Representações Sociais fundamenta a 

pesquisa e permite o acesso a aspectos dessa subjetividade que estes jovens estão construindo 

em determinado contexto social. Como escolha metodológica, realizamos a investigação por 

meio de um Grupo Focal, aplicado em uma escola pública de Osasco, em São Paulo, a treze 

sujeitos dos 2º e 3º ano do Ensino Médio. Este procedimento possibilita o conhecimento das 

experiências ancoradas em seus cotidianos, a compreensão dos processos de construção das 

realidades, as ideias compartilhadas e perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, além 

dos modos como elaboram coletivamente suas representações. A entrevista foi transcrita e 

submetida ao software ALCESTE, que classificou os discursos dos sujeitos em três classes, 

divididas em “A Escola”, “Eu e os Outros” e “A Política”. A partir da análise qualitativa das 

categorias, os resultados demonstram essencialmente que o jovem não se compreende como 

autônomo ou protagonista das situações: na escola, os discursos fundamentam-se no ato de 

reclamar da má qualidade de ensino, delegando ao professor, principalmente, mas também a 

outros atores da instituição, o papel principal de conduzir o processo; nas relações sociais, o 

jovem parece compreender-se como subordinado a padrões impostos, sem autonomia para 

questionar tampouco para definir critérios para suas escolhas – subordinadas, por sua vez, 

especialmente às instituições Igreja e Família; e, por fim, no que diz respeito à política, a 

análise sugere grande distanciamento do jovem com a temática, já que seus dizeres se pautam 

em discursos midiáticos e não se encontram, assim, esforços em elaborações críticas e 

fundamentadas teoricamente. 

 

Palavras-Chave: juventude; ensino médio; representações sociais. 



ABSTRACT 

 

Studies about the young have focused on themes such as violence, sexuality, drugs and 

criminality, assuming that these are the interests of youth or at least are part of their major 

concerns. Will be? Certainly these subjects are issues of concern and interest of human 

sciences researchers. However, we must to understand this young from themes present in your 

own speeches, not from previously established objects which could conditioned a view of 

what it important or should be important them. This approach enables to be closer of this 

subject, knowing the dynamic which define their life in a broader social context. Thus, the 

aim of this research is to analyses the social representation which the young are building 

about the youth, from topics that are interesting to them and their positions on these topics.  

The Social Representation Theory based this research and enable to access aspects of the 

subjectivity that are been building from these young in a specific social context. As 

methodological approach, we did an investigation through a Focal Group. In a public school 

in Osasco, São Paulo, it was created a Group with thirteen subjects from the 2º and 3º year of 

High School. This procedure allowed the knowledge of the experiences anchored in their 

daily lives, the understanding of the processes of construction of rea lities, the sharing ideas 

and different perspectives on the same issue, as well as the ways they collectively prepare 

their representations. The interview was transcript and submitted to ALCESTE software, 

which classified the subject’s speeches in three classes divided into: “The School”, “Self and 

the Others” and “The Politics”. Starting from the qualitative analyses of the categories, the 

results essentially demonstrated that the young cannot understand himself as an autonomous 

or protagonist of the situations: as regards to the school, their discourses are based on 

complains about the poor quality of education, delegating mainly to the teacher as well as to 

the other actors of the institution, the main role of the process conduction; as regards the 

social relations, the young seems to understand themselves as subordinate to standards 

imposed, without autonomy to quarrel or establish criteria for their own choices – choices 

which are, in turn, specially conditioned to institutions such as Church and Family;  

Ultimately, as regards to politic, the analyses suggest a great detachment from the young with 

the theme. They set forth to be guided by media discourses and showed no efforts to criticize 

or even sustain these speeches with theoretical justifications.  

 

Key-Words: youth, high school, social representation theory 
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PRÓLOGO 

 

 Este estudo dedica-se a compreender a juventude na contemporaneidade. Aliado a 

outras pesquisas com mesma pretensão, esforça-se para analisar as especificidades desse 

grupo social, porém, realiza uma investigação pautada na análise dos principais interesses 

desses sujeitos; ou seja, busca valorizar os discursos dos próprios jovens, não os comparando 

com outros grupos e contextos sociais. Assim, intenta demonstrar a importância dos discursos 

desses sujeitos para futuras pesquisas que se debrucem sobre a juventude. 

 Aproximar-se do jovem durante a elaboração deste trabalho me possibilitou o 

aprofundamento em suas angústias, em seus interesses, em seus desejos, e principalmente, em 

suas histórias. Isto é, em suas cenas de vida. Para apoiar a metáfora dessas “cenas da vida”, os 

capítulos são estruturados utilizando as denominações técnicas advindas das Artes Cênicas. 

 As Artes Cênicas atravessam este estudo, primeiro, pela proximidade da pesquisadora 

com a linguagem dessa área, proximidade mediada pelas formações da pesquisadora em 

Psicodrama e Playback Theatre; segundo, porque a técnica para a coleta de dados, o Grupo 

Focal, propiciou um mergulho nas histórias e cenas relatadas pelos jovens, nos seus esforços 

de fundamentação de seus posicionamentos e interpretações da realidade. A escolha pelas 

denominações do Teatro foi julgada coerente, à medida que o que é analisado não são apenas 

discursos e opiniões, mas, profundamente, cenas reais e seus personagens. 

Desta forma, constituiu-se a organização do trabalho da seguinte maneira: 

 

 O Prólogo está dividido em duas Seções: a primeira, Seção 1: A Diretora, que justifica 

o interesse da pesquisadora sobre o tema, e a segunda, Seção 2: Abrindo as cortinas, 

que apresenta o problema de pesquisa, suas relevâncias social e científica, além de 

expor uma síntese da fundamentação teórica e os objetivos da mesma; 

 

 O Primeiro Ato: Cenografia e Carpintaria do Espetáculo apresenta as bases teóricas 

nas quais foi fundamentada a pesquisa, que também se subdivide em duas seções: a 

Seção 1: A Teoria das Representações Sociais, subdividida em As representações 

sociais, seus processos e especificidades e As origens da TRS e o debate na Psicologia 

Social e a Seção 2: Percurso histórico e atualidades das teorias sobre Juventude;  
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 O Segundo Ato: Lógica da Ação expõe a metodologia da investigação escolhida pela 

pesquisadora, organizado em três subseções: O cenário contém informações 

relevantes sobre o território onde se situa a escola e sobre a própria escola onde foi 

realizada a pesquisa; O roteiro discute sobre a técnica do Grupo Focal e a flexibilidade 

de seu questionário-roteiro; O elenco apresenta os perfis dos sujeitos entrevistados e 

Recurso para desvendar a trama ou drama é o tópico que disserta sobre o software 

utilizado para tratamento de dados, o ALCESTE; 

 

 O Terceiro Ato: Trabalho de Mesa expõe as análises dos dados coletados. Construiu-

se três cenas, que são produzidas por meio da análise do ALCESTE; 

 

 O Epílogo apresenta as considerações finais da pesquisa; 

 

 A Dramaturgia: Referências Bibliográficas; 

 

 O Portfólio: Anexos. 
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Seção 1: A Diretora 

 

O que caracteriza uma pessoa jovem na nossa sociedade? Quais as suas 

especificidades e demandas? O que une os jovens e o que os diferencia? Como valorizá- los 

como sujeitos sociais, que produzem realidades e são produzidos por elas? Como as 

instituições sociais têm trabalhado com eles? Questões como essas, resultantes da minha 

experiência profissional junto a esse público, inspiraram a construção desta pesquisa. Nessa 

trajetória com esses sujeitos, sempre no esforço de interpretar o mundo por meio de seus 

olhos, observei mudanças em seus processos de subjetivação diante das transformações nos 

cenários político, cultural, social e tecnológico, concretizadas em novas formas de ser e agir e 

de dar sentido às suas vivências. Paralelamente, percebi a distância das instituições sociais – 

especialmente da escola – das realidades compartilhadas pelos jovens. Diante dessas 

experiências e observações, argumento sobre a necessidade  de pesquisas científicas que se 

empenhem em contribuir para olhares mais próximos a suas vidas. 

Minha trajetória junto a jovens iniciou-se em um projeto de responsabilidade social 

patrocinado por uma empresa multinacional localizada em São Paulo - SP, que atendia um 

público constituído por jovens de 14 a 18 anos, moradores de abrigos da cidade. Ingressando 

como estagiária durante a graduação de Pedagogia e sendo efetivada como Orientadora 

Educacional dois anos depois, as experiências foram ampliadas por meio das relações 

mantidas com os abrigos, os terapeutas, as escolas, os educadores-voluntários e as (poucas) 

famílias que os acompanhavam. O objetivo principal da estadia do jovem no projeto era sua 

iniciação profissional, já que aos 18 anos estava diante do seu desabrigamento, e, na maioria 

das vezes, sem projeto de vida consolidado. Minha rotina de trabalho consistia no 

acompanhamento dos jovens às instituições das quais participavam e às atividades 

desenvolvidas pelos voluntários da empresa, além de longos diálogos com os considerados 

“difíceis”, com o objetivo sempre de compreendê- los e tornar as relações dentro do espaço 

mais saudáveis e significativas.  

Violência doméstica, drogas, criminalidade e momentos depressivos eram elementos 

que permeavam as histórias e as condições dos jovens do projeto, o que tornou minha 

“estreia” como pedagoga distinta dos colegas que, em sua maioria, trabalhavam em escolas  

públicas e particulares com crianças de Ensino Fundamental. Estar próxima dos jovens e de 

suas questões tornou-me interessada na literatura existente e nas pesquisas sobre a temática. 

Como produções resultantes desse período de cinco anos com esse público, dois trabalhos de 

conclusão de curso foram elaborados: na própria graduação, que se delineou como uma 
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proposta de ação de gestão pedagógica, e na pós-graduação em Formação em Psicodrama, 

cuja fundamentação teórica foi a Sociometria e o Psicodrama. 

A teoria psicodramática foi particularmente importante na minha carreira e nas minhas 

intervenções com os jovens, uma vez que transformou meu olhar e posicionamento diante das 

relações sociais e dos dramas dos sujeitos. Embora tenha uma ênfase técnica e dedique-se à 

criação de maneiras mais coerentes e saudáveis nos trabalhos com grupos, o Psicodrama 

propõe uma leitura das situações e experiências humanas associada ao Teatro, como se a vida 

fosse um grande palco e coubessem vários papeis a cada um de nós. As vivências durante o 

curso e as práticas nas atuações profissionais foram constitutivas de uma nova forma de me 

colocar no mundo e estabelecer vínculos pessoais e profissionais.  

O Teatro tornou-se ainda mais relevante na minha vida quando, ao realizar uma 

viagem de intercâmbio nos Estados Unidos, fiz cursos e workshops de Playback Theatre – 

uma modalidade de teatro com afinidades com a teoria Psicodramática. O Playback Theatre 

proporciona ao público que revisite suas próprias histórias representadas no palco por atores 

que interpretam sujeitos reais e reconstroem cenas escolhidas por quem quiser participar.  

Participei como atriz em Rhode Island e Washington representando essas histórias reais, o que 

me aproximou ainda mais das artes cênicas, suas linguagens e especificidades.  

Outra experiência relevante também tinha como propósito a iniciação profissional de 

jovens, porém, no papel como docente em um projeto social do Governo Federal, intitulado 

Jovem Aprendiz. Por quatro anos estive novamente em contato com jovens moradores de 

regiões periféricas da cidade, o que novamente me colocou em contato com suas questões e 

com as produções científicas sobre o tema.  

Dado o interesse crescente por esta população, decidi contribuir na construção de 

conhecimento na área por meio do ingresso no programa de pós-graduação stricto sensu da 

PUC/SP: Educação: Psicologia da Educação. Este trabalho é resultado de aprendizagens com 

os próprios jovens, preocupações e estudos, além de um desejo de colaborar com futuras 

pesquisas e intervenções coerentes e significativas junto ao público. 
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Seção 2: Abrindo as cortinas  

 

Compreender a juventude na contemporaneidade representa um desafio, dada a sua 

importância em um país com um contingente expressivo de população jovem e seu 

crescimento nos últimos anos. Em 1940, o Brasil contava com 8,2 milhões de jovens; em 

1970, esse número aumentou para 18,5 milhões; duas décadas depois, em 1991, eram 28,6 

milhões e em 2010 somam-se 34 milhões de sujeitos na faixa etária de 15 a 24 anos1. Não há, 

contudo, nem nos documentos oficiais nem nas pesquisas desenvolvidas sobre o tema, uma 

convenção definindo de forma rígida os limites etários desta etapa, situada entre a infância e a 

maturidade e, assim, diferentes instituições apreendem limites etários distintos para classificar 

quem é jovem e quem não é. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera adolescente 

quem tem de 10 a 19 anos e jovem quem tem de 15 a 24 anos (OMS/OPS, 1985); a 

Organização Internacional da Juventude (OIJ) considera jovem quem tem entre 15 a 24 anos 

(OIJ, 2009); o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) considera 

adolescente/jovem – não faz uma diferenciação como outras instituições – quem tem de 15 a 

19 anos (UNICEF, 2007); o Estatuto da Juventude considera jovem quem tem de 15 a 29 anos 

de idade (BRASIL, 2013); o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90) 

considera em seu artigo 2º criança aquele que tem até 12 anos de idade incompletos e 

adolescente aquele entre 12 a 18 anos – não utilizando o termo jovem em seu texto (BRASIL, 

2002) e, por fim, em pesquisas desenvolvidas pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura  (UNESCO) 

 

Há distinção entre juventude e adolescência, no que se refere aos aspectos social, 

cultural e emocional. O termo juventude tem um sentido dinâmico e coletivo, e nos 

remete a um segmento populacional que faz parte de uma determinada sociedade, ao 

passo que a adolescência nos conduz a um aspecto mais relacionado ao plano 

individual e demarcado cronologicamente (W ERTHEIN et al., 1998:153). 
 

Devido à falta de clareza e delimitação do que é ser jovem, alinhada à complexidade 

de se estabelecer uma definição rígida frente à nossa sociedade diversa e heterogênea, pode-se 

dizer que não existe um conceito universal e imutável. As concepções sobre o que é juventude 

devem variar de acordo com a época histórica, com as intenções políticas de quem as define, 

com o contexto social que abrange as concepções e com as fundamentações teóricas em que 

são construídas. 

                                                                 
1
 Dados retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)  – 2011. 
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Neste trabalho será considerado o termo jovem como sinônimo do termo adolescente – 

utilizado pelo ECA, considerado “o marco legal de um processo prático-reflexivo que se 

dispôs a transformar o estatuto de menoridade brasileira” (SPOSITO  e CARRANO, 2003). 

Foi a partir desse documento que ações como a criação das Varas da Infância e da Juventude e 

dos Conselhos Tutelares foram implementadas. O termo juventude também é aqui 

predominante porque além da ênfase no termo adolescência, segundo Sposito (1997), estar 

em uma tendência de redução de seu uso, juventude engloba sujeitos maiores de 16 anos 

(ABRAMO, 2007). 

Analisar essa temática sob a luz da perspectiva psicossocial da educação implica, 

inicialmente, em compreender que ela deve ser reconhecida dentro das perspectivas 

sociológica, antropológica e psicológica. São evidentes os esforços para compreender quem 

são os jovens desde o começo do século XX por investigadores da Sociologia, Psicologia, 

Educação, Economia Política, Filosofia, História e Antropologia, cujos estudos, provenientes 

de diferentes momentos históricos, ora se complementam, ora se contrapõem. Diante desta 

variedade de produções científicas, nota-se a trajetória dos estudos sobre o tema inicialmente 

fundamentada em interpretações universalizantes e patológicas até abordagens mais atuais, 

que compreendem a juventude em sua diversidade. Porém, a trajetória dos estudos sobre o 

tema não tem um caráter linear e evolutivo e, portanto, deparamo-nos hoje, ainda, não apenas 

com investigações científicas, como também com políticas públicas e intervenções 

profissionais que percebem o jovem como a-histórico e em uma fase de transição e 

amadurecimento, envolvida por crises e angústias. Postos os debates contemporâneos, este 

trabalho esforça-se para fortalecer olhares menos reducionistas e que respeitem a diversidade 

e complexidade deste grupo social. 

Investigadores da área da Sociologia analisam a juventude não em “si mesma”, mas 

considerando os contextos sociais e outros elementos que constituem os jovens 2. Mannheim 

(1968) enfatiza questões a respeito de quais maneiras a juventude pode contribuir para a vida 

da sociedade e Bourdieu (1978) afirma que somos sempre o jovem ou o velho de alguém, 

indicando que as fronteiras entre as faixas etárias representam um objeto de manipulação. Ou 

seja, a juventude para esses autores só existe porque existe a sociedade, sendo ela construída 

socialmente. Pesquisadores brasileiros também têm se dedicado ao assunto: Ianni (1968) 

                                                                 
2
 Um debate mais aprofundado sobre as diferentes concepções e teorias sobre os jovens presentes nos estudos 

das áreas de Sociologia, Antropologia, Psico logia e Educação está exposto na Seção 2: Percurso histórico e 

atualidades das teorias sobre Juventude, p. 38, parte do Capítulo 1. Primeiro Ato: Cenografia e Carpintaria do 

Espetáculo. 
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disserta sobre a função atribuída à juventude de preservar e renovar ideais coerentes com o 

status quo, Abramo (2008) discute o termo em uma perspectiva histórica e defende a sua 

utilização no plural – juventudes – “para não esquecer as diferenças e desigualdades que 

atravessam esta condição” (ABRAMO, 2008, p. 44) e Rua (1998) debate sobre a situação das 

políticas públicas direcionadas aos jovens brasileiros.  

Por outro lado, na área de Psicologia há o debate que divide teorias e abordagens. 

Nesta área de conhecimento, a primeira obra a respeito da juventude foi escrita em 1904, 

intitulada Adolescence, de Granville Stanley Hall – considerado o fundador da psicologia do 

adolescente. Corroboradas posteriormente por psicanalistas (Erikson, 1972; Aberastury e 

Knobel, 1970) suas ideias sobre universalidade e etapa de conturbações permeiam até hoje 

discursos científicos e de profissionais que trabalham com esse público. Em contrapartida a 

esse posicionamento, ainda no início do século XX a antropóloga Margaret Mead lança o 

livro Coming of age in Samoa (1928), no qual disserta sobre sua experiência etnográfica nas 

ilhas Samoa com jovens e questiona se os distúrbios que angustiam esses sujeitos devem-se 

realmente à natureza ou devem-se à civilização. Também apresentando outras perspectivas, 

no início dos anos 2000 surgem pesquisadores apoiados nas vertentes sociológicas que 

compreendem o jovem em seus contextos social e político, como um sujeito construído 

socialmente: Sérgio Ozella, Wanda Aguiar e Ana Bock (Ozella, 2003; Aguiar, 2001; Aguiar, 

Bock e Ozella, 2007). São representantes da abordagem sócio-histórica da psicologia, a qual 

“tem como pressuposto que o homem é constituído em uma relação dialética com o social e 

com a história, sendo ao mesmo tempo único, singular e histórico” (AGUIAR, 2001), e, 

assim, percebe a mediação nas relações entre sujeito e sociedade, na qual um constitui o 

outro. 

Em relação à Educação, Marília Pontes Sposito possui vasta dedicação a pesquisas 

sobre a juventude brasileira, tanto em produções individuais (1994, 1997, 2003a, 2003b e 

2010) quanto em produções com outros autores (SPOSITO e CARRANO, 2003, SPOSITO e 

GALVÃO, 2004 e SPOSITO, SILVA e SOUZA, 2006) abrangendo assuntos desde 

concepções de juventude até as relações dos jovens com e a família, a escola e o Estado.  

Juarez Dayrell, individualmente (2007) e com outros autores (DAYRELL, GOMES e LEÃO,  

2010 e DAYRELL, LEÃO E REIS, 2011a e 2011b) também produz conhecimento científico 

acerca das relações do jovem com a escola, problematizando o lugar que esta ocupa na sua 

socialização e discutindo as características dos estudantes de Ensino Médio – além disso, 

possui produção sobre gangues e violência juvenis (DAYRELL, GOMES e LEÃO, 2010 e 

DAYRELL, 2002) e políticas públicas (DAYRELL, 2003). E, por fim, destaca-se Abramovay 
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(2002a, 2002b, 2005 e 2010) cujas pesquisas têm como foco as questões das gangues e 

violência juvenil. 

É crescente a atenção à juventude em diversos âmbitos. Sobre os meios de 

comunicação de massa, por exemplo, Abramo (1997) afirma que assistimos a uma avalanche 

de produtos especialmente dirigidos ao público adolescente e juvenil, bem como noticiários a 

respeito dos jovens. Apesar de o artigo ter sido publicado há 17 anos, ainda pode-se observar 

essa dedicação ao jovem no cotidiano do brasileiro. A mesma autora nos chama atenção ao 

fato de que, até os anos 60, a visibilidade da temática juventude no Brasil ficou restrita a 

jovens escolarizados de classe média. Somente na década de 1980 iniciou-se um olhar aos 

jovens de diferentes classes sociais, voltado principalmente aos que se encontravam em 

“situação de risco”. Movimentos sociais e ONGs esforçavam-se pela institucionalização dos 

direitos sociais, culminando na elaboração e promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990 (ABRAMO, 2008). A visão que amplia o olhar aos jovens em 

“situação de risco” é recente: iniciou-se na década de 90, construída baseada no discurso 

sobre jovem como sujeito social por meio de reivindicações de movimentos da Sociedade 

Civil ao Estado por políticas públicas específicas (ROCHA, 2012 e TOMMASI, 2013). 

Portanto, pode-se dizer que atualmente existe uma valorização social da juventude, 

aliada a um esforço para compreensão destes sujeitos nas suas relações e papéis sociais e ao 

crescimento das investigações científicas sobre o tema. Em recente levantamento no banco de 

dissertações e teses do website da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES)3, foi possível notar o crescente número de pesquisas científicas dedicadas 

ao tema da juventude nos últimos três anos: em 2010, foram 274 pesquisas, em 2011, 315, e 

em 2012, 353. Considerando os programas de pós-graduação em educação, especificamente, 

também se percebe crescimento: 54 pesquisas abordando o tema em 2010, 70 em 2011 e 77 

em 2012. 

Entretanto, observa-se que a maioria dessas investigações seleciona e analisa assuntos 

relacionados ao tema considerando pouco ou não considerando as perspectivas dos sujeitos. A 

partir de uma busca mais específica que a anteriormente descrita 4, verificou-se que, nas 

dissertações e teses publicadas no ano de 2012, dentre as metodologias escolhidas nas 

pesquisas, pouca ou nenhuma atenção é ofertada às que privilegiam os discursos dos jovens. 

Percebeu-se grande diversidade de temas, tais como desigualdade social, políticas públicas 

                                                                 
3
 Levantamento realizado em Julho de 2013.  

4
 Levantamento realizado em Julho de 2013. 
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para a juventude, violência, sexualidade, educação profissional, jovens em conflito com a lei, 

drogas, gênero, relações interpessoais, redes virtuais, mídia e protagonismo juvenil; no 

entanto, poucos pesquisadores fundamentaram-se exclusivamente nos discursos dos próprios 

jovens para analisar quais são e como se dão as relações dos mesmos com o assunto de 

interesse. Em sua maioria, os instrumentos de coleta de dados ou baseiam-se em documentos 

oficiais e estatísticos, entrevistas e/ou questionários com outros sujeitos (professores, família, 

gestores, etc) e registros dos próprios investigadores a partir de suas observações e 

interpretações, ou mesclam estes com entrevistas/questionários e narrativas dos jovens. 

Dentre as 60 pesquisas de 2012, apenas 16 privilegiaram exclusivamente instrumentos que 

oferecem os posicionamentos e interpretações dos próprios jovens.  

Investigar a partir do saber do sujeito é uma postura que possibilita estar mais próximo 

a ele, conhecendo a dinâmica que define sua vida e cotidiano.  No entanto, conforme afirma 

Jovchelovitch (2011), olhar para o saber do outro e valorizá- lo não é uma atitude a qual 

estamos acostumados. Segundo a autora, estamos imersos em uma história permeada por 

dominação, exclusão e desvalorização do outro e, portanto, percebê- lo como pessoa de 

direitos e reconhecer suas perspectivas, isto é, os diferentes lugares de onde os sujeitos falam 

e se posicionam, são ações que implicam legitimar as diferenças e diversidades de 

conhecimentos e esta não é uma tarefa fácil. 

Justifica-se, assim, a demanda por investigações que olhem para os saberes dos jovens 

genuinamente, para seus interesses e conhecimentos, sem visões antecipadas ou já 

estabelecidas, que lhes permitam discursar, posicionar-se e interpretar-se. Da mesma maneira, 

espera-se que os profissionais que estão em contato direto com estes sujeitos ou aqueles que 

formulam políticas públicas destinadas a eles, deixem de legitimar apenas seus próprios 

conhecimentos sobre o tema – presentes nas suas experiências práticas e nas teorias, e 

permitam as manifestações dos jovens sobre preocupações, angústias e modos de vida. Não se 

conhece os sujeitos jovens, seus mundos e suas múltiplas linguagens. Jovchelovitch (2011) 

argumenta sobre a importância da atitude dialógica na pesquisa científica, afirmando que 

“estruturas intersubjetivas baseadas no d iálogo (...) são o caminho para os processos de 

descoberta: conhecer é des-cobrir por meio da comunicação com o Outro 

(JOVCHELOVITCH, 2011, p. 289). Aproximar-se desses elementos fornece condições para a 

construção de um conhecimento compreensivo e íntimo, que não separe o pesquisador do 

sujeito, mas o una pessoalmente ao que se estuda (SANTOS, 1988). 
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Ao optar-se, neste estudo, pela Teoria das Representações Sociais5, pretende-se 

recuperar a questão da proximidade ao sujeito, já que ela oferece instrumental para análise das 

simbolizações construídas nos processos comunicacionais de elaboração do saber do senso 

comum, que necessariamente se dá nas relações entre o sujeito e o outro (SOUSA e 

NOVAES, 2013). Inicialmente elaborada por Serge Moscovici (1961), essa teoria pressupõe 

que o conhecimento é formulado por meio da comunicação e interação entre os sujeitos, e, 

desta forma, para interpretá- lo, é preciso encontrar-se com as realidades das vidas cotidianas. 

Representações sociais são sistemas de valores, ideias e práticas, que se consolidam quando 

os sujeitos deparam-se com o que não é familiar e o reconstitui, forçando-o a assumir 

determinada forma para ser codificado, isto é, para torná- lo familiar, ancorando-o em suas 

categorias anteriores e já conhecidas (MOSCOVICI, 2012b). Este fenômeno permite às 

pessoas orientarem-se nos mundos material e social e possibilita a comunicação entre elas, 

fornecendo- lhes um código para nomear e classificar os vários aspectos de seu mundo e de 

sua história individual e social. São, portanto, prescritivas e ativas, à medida que se impõem 

sobre nossa maneira de pensar, sendo consideradas produtos de uma sequência de elaborações 

e mudanças que ocorrem no decurso do tempo, e são resultados de sucessivas gerações 

(MOSCOVICI, 2012b). 

Sendo assim, se uma teoria científica busca a descrição e a explicação de um 

fenômeno, a TRS propõe-se a investigar as teorias populares, senso comum e saberes 

cotidianos, inaugurando a importância do resgate desses conhecimentos (WAGNER, 2011 e 

MOSCOVICI, 2012a). Segundo Sá (1998), uma pesquisa à luz da TRS debruça-se sobre eles 

e estuda: a) suas condições de produção e circulação; b) seus processos de elaboração e c) 

suas relações com a ciência (pensamento científico) e com o real (pensamento natural), o que 

possibilita a reflexão sobre a relevância de investigações desta natureza e sobre suas 

condições de realização.  

Torna-se, assim, urgente transformarmos nosso olhar sobre o jovem, considerando-o 

também um produtor de conhecimento e sujeito social. Desnaturalizá- lo implica em admitir 

que não existe uma crise natural da juventude, e sim juventudes, constantemente criadas pelo 

homem. E, se elas se constituem e são, ao mesmo tempo, constituídas nos processos 

comunicativos das relações sociais, cabe às ciências humanas questionarem como se 

estabelecem as relações entre o jovem e o contexto no qual ele se encontra, e como ele se 

                                                                 
5
 Um debate mais aprofundado sobre a Teoria das Representações Sociais está exposto na Seção 1: A Teoria das 

Representações Sociais, p. 28, parte do Capítulo 1. Primeiro Ato: Cenografia e Carpintaria do Espetáculo . 
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articula e age no mundo. Também, cabe a questão sobre como este jovem significa sua 

própria realidade, a partir de seus modos de vida, suas experiências e representações sociais. 

Consolida-se, portanto, o desafio para os investigadores que se propõem a estudar a temática 

da juventude. 

Na intenção de possibilitar novas interpretações e conhecimentos sobre a juventude, 

esta pesquisa tem seu enfoque no jovem do Ensino Médio (EM) da escola pública. Esse 

segmento escolar enfrentou profundas mudanças no decorrer do século XX, já que na 

primeira metade deste a educação pública de nível médio regular não-profissionalizante 

dependia da aprovação em exames, tendo sua função como preparação para o ingresso à 

Universidade (MENEZES, 2001). Políticas públicas e condições históricas, tais como a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que universalizou o Ensino 

Médio (EM), a acelerada urbanização do país e a afirmação sobre a educação como direito em 

documentos legais contribuíram para abertura do espaço escolar aos alunos oriundos de 

famílias de baixa renda (SPOSITO e GALVÃO, 2004). Gradativamente, a qualidade e 

universalização da instituição escolar passam a ocupar cada vez mais as promessas de 

representantes políticos e a agenda política, já que foram sendo cada vez mais relacionadas ao 

desenvolvimento, à mobilidade social e à igualdade (CANÁRIO, 2006). Segundo Menezes 

(2001) e Xavier (2008), no final do século XX os conteúdos curriculares do vestibular e do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) passam a ser referências para a grade curricular 

do EM, fazendo com que surgissem questionamentos sobre a real função dessa fase de ensino 

na estrutura educacional.  

Dayrell (1996) complementa abordando a escola como espaço sociocultural envolvido 

por conflitos entre a organização oficial do sistema escolar e os sujeitos que participam do 

cotidiano (professores, alunos e funcionários), sendo este um ambiente de socialização. Essa 

abordagem permite afirmar que a escola também “faz a juventude” (DAYRELL, 2007). O 

desafio se coloca quando se indagam questões como “Sabemos os saberes, discursos e 

sentidos que atravessam as vidas do jovem do EM?” ou, mais amplamente, “O que sabemos a 

respeito deles?”. Caierão (2008) argumenta que “não conhecemos os sujeitos jovens que 

frequentam esse cotidiano escolar, seus mundos, suas realidades reais e virtuais e suas 

múltiplas linguagens”.  

Para possibilitar novas interpretações e conhecimentos sobre a juventude,  esta 

pesquisa fundamenta-se nos saberes dos próprios jovens – como maneira de valorizá-los nos 

processos de investigação nas áreas da Educação e da Psicologia Social. Espera-se colaborar 

para diferentes olhares diante da diversidade de saberes que permeiam os cotidianos dos 
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sujeitos, no mesmo sentido em que se objetiva incentivar estudos que considerem e valorizem 

estes conhecimentos populares. As pesquisas fundamentadas na Teoria das Representações  

Sociais contribuem para ampliar esse interesse pelas interpretações que o outro tem sobre o 

que está permeando sua vida, bem como valorizam os processos de comunicação entre os 

sujeitos. 

Diante deste desafio, este projeto tem como objetivo geral analisar as representações 

sociais que os jovens estão construindo sobre a juventude , a partir de temas que lhes 

interessem. Isto é, não apenas investigar as representações sociais, mas realizar esta 

investigação pautada nos assuntos levantados pelos próprios sujeitos. 
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1. PRIMEIRO ATO: 

CENOGRAFIA E CARPINTARIA DO ESPETÁCULO 

 

1.1. Seção 1: A Teoria das Representações Sociais 

 

1.1.1. As representações sociais, seus processos e suas especificidades 

 

No cotidiano, o sujeito transita por ambientes permeados de conversações cujas 

questões debatidas podem ou não prender sua atenção, interesse e curiosidade, forçando seu 

posicionamento e pronunciamento. Esses diálogos não são formados por palavras isoladas, e 

sim construídos nas relações interpessoais, corroborando para formulações de “teorias do 

senso comum”, as quais expõem as interpretações que os sujeitos criam coletivamente sobre a 

realidade social. Logo, essas teorias delineiam-se em todas as ocasiões e lugares nos quais as 

pessoas encontram umas às outras, relacionando-se e interagindo por meio da comunicação, e 

assim fazendo parte da vida em sociedade.  

No esforço por investigar os processos de origem e estruturação dessas teorias, Serge 

Moscovici inicia a elaboração, em 1961, da denominada “Teoria das Representações Sociais”, 

a qual até hoje é construída por pesquisadores de diversos países do mundo. Debruçando-se 

em explicar como a Psicanálise passa a fazer parte do “mundo da conversação” na esfera 

pública na França, o teórico disserta sobre os meios de propagação de uma ciência e como 

esta, por meio de diversos mecanismos ligados a ações comunicativas, penetra nos universos 

de indivíduos e grupos e transforma-se em senso comum. A partir dessas questões, Moscovici 

escreve La psychanalyse, son image et son public (1961), e insere-se no debate sobre quais 

são os objetivos da Psicologia Social e como ela pode posicionar-se e investigar os grupos 

humanos. 

A tese de Moscovici objetiva demonstrar que a “propagação de uma ciência tem um 

caráter criador” (MOSCOVICI, 2012a, p. 25); isto é, que quando um conceito científico passa 

a fazer parte dos diálogos e cotidianos das pessoas, torna-se um conhecimento que foi 

retrabalhado a partir do que já existia nos contextos onde ele penetra. Esse processo implica 

uma acomodação das estruturas, uma remodelagem dos elementos, e a reconstrução diante 

dos valores, noções e regras sociais preexistentes. (MOSCOVICI, 2012a) O próprio autor 

afirma que 

...para penetrar no universo de um indivíduo ou de um grupo, o objeto entra numa 

série de relacionamentos e articulações com outros objetos que já estão lá e dos 
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quais ela empresta as propriedades e acrescente as suas próprias. Ao se tornar 

individual e familiar, é transformado e transforma (...). De fato, ele deixa de ser 

como tal para se transformar em equivalente dos objetos (ou das noções) das quais 

depende pelas relações e ligações estabelecidas (MOSCOVICI, 2012a, p. 58).  

 

Jovchelovitch (2011) afirma que os sujeitos sociais ressignificam a ciência com ideias, 

valores e sentidos ligados a seus contextos sociais e psicológicos, fazendo com que nesse 

processo ela seja transformada. Moscovici tentou capturar precisamente esse processo, “ao 

mostrar como representações da psicanálise na esfera pública vão muito além da ideia e da 

prática descrita nos livros e exercida por psicanalistas” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 265). 

De fato, o autor demonstra que a penetração do saber científico na esfera pública é um 

processo que expressa as dimensões simbólica e social de todo conhecimento, contrapondo a 

ideia de extensão, vulgarização ou popularização da ciência, que envolve um processo de 

desqualificação e perda de status epistemológico (JOVCHELOVITCH, 2011).  

Compreender o conhecimento que as sociedades constroem a partir do entendimento 

da propagação da ciência como uma mera extensão é desqualificar o senso comum, 

concebendo-o como desvio ou mera ideologia. A desqualificação desse conhecimento popular 

caminha lado a lado com a supervalorização da ciência, pois esta, quando deveria objetivar a 

transformação da existência dos homens, esforça-se para controlar a natureza e a sociedade 

afirmando que o que produz é a verdade absoluta (MOSCOVICI, 2012a). Os perigos 

implícitos no engrandecimento do conhecimento científico diante do popular reside m, 

primeiramente, no fato de não serem reconhecidas como legítimas as diferentes perspectivas e 

visões de mundo de grupos sociais, comunidades, sociedades, etc., e, em segundo lugar, no 

fato de estabelecer uma interpretação do conhecimento como hierárquico : um é mais 

importante que o outro, o que supõe a negação da coexistência e diversidade entre os saberes 

(JOVCHELOVITCH, 2011). 

Opondo-se a ideias como a de Le Bon (1998), que concebia o coletivo como uma 

multidão irracional de indivíduos, contribuindo para o processo de individualização da 

psicologia social, Moscovici argumenta sobre a existência de uma “sociedade pensante” (SÁ,  

1993), a qual produz saberes e perspectivas por meio das conversações e diálogos entre os 

sujeitos sociais. Logo, os sujeitos não são apenas processadores de informações ou portadores 

de ideologias coletivas, e sim sujeitos que, mediante inúmeros episódios cotidianos de 

interação social, “produzem e comunicam incessantemente suas próprias representações e 

soluções específicas para as questões que se colocam a si mesmos” (MOSCOVICI, 1984, p. 

16). Nesse sentido observa-se o enfoque da Teoria das Representações Sociais voltado aos 

conhecimentos populares e cotidianos, reiterando o que Jovchelovitch (2011) afirma sobre a 
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expressividade desses conhecimentos, objetivando “recuperar a dignidade epistemológica dos 

saberes ligados ao cotidiano e entender o entendimentos que eles expressam”  

(JOVCHELOVITCH, 2011, p. 262).  

Moscovici considera duas categorias distintas de pensamento presentes nas 

sociedades: os “universos reificados” e os “universos consensuais”, sendo que ambos atuam 

na construção da nossa realidade. É nos primeiros que se dá a produção de conhecimento 

científico e o pensamento erudito, caracterizados pela objetividade, pelo rigor lógico e 

metodológico, pela teorização abstrata, pela compartimentalização em especialidades e pela 

estratificação hierárquica (SÁ, 1993). Moscovici afirma que, no universo reificado : 

 

a sociedade é transformada em um sistema de entidades sólidas, básicas , invariáveis, 

que são indiferentes à individualidade e não possuem identidade. Essa sociedade 

ignora a si mesma e suas criações, que ela vê somente como objetos isolados, tais 

como pessoas, ideias, ambientes e atividades. As várias ciências que estão 

interessadas em tais objetos podem, por assim dizer, impor sua autoridade no 

pensamento e na experiência de cada indivíduo e decidir, em cada caso particular, o  

que é verdadeiro e o que não o é (MOSCOVICI, 2012b, p. 50).  

 

Em contrapartida, o universo consensual corresponde às atividades intelectuais 

presentes nas interações cotidianas produzidas pelos sujeitos sociais. É nele que se elaboram 

as “teorias do senso comum” que obedecem a uma “lógica natural”, baseada na negociação e 

na aceitação mútua – opondo-se ao pensamento científico, cuja metodologia é sistemática e 

caminha da premissa para a conclusão, baseando-se em fatos. O universo consensual não 

possui método sistemático, fundamenta-se na memória coletiva e produz as representações 

sociais (SÁ, 1993 e MOSCOVICI, 2012b). 

As representações sociais podem ser definidas como saberes que povoam nosso 

mundo cotidiano – como crenças, mitos, teorias, práticas, rituais, etc. –, construídos 

socialmente por meio de interações entre os sujeitos. Isto é, na medida em que os sujeitos se 

comunicam e estabelecem inter-relações, elaboram coletivamente teorias sobre o mundo e 

sobre a realidade (MOSCOVICI, 2012a). Tornam-se, logo, elementos tangíveis e dinâmicos 

que circulam e se cristalizam continuamente, impregnando as relações, os comportamentos, as 

produções, as práticas e os modos de vida (MOSCOVICI, 2012b). 

Nessa perspectiva, o autor sugere que, por um lado, as representações sociais são 

produtos de nossas interações e comunicações, tomando forma e configurações específicas 

como uma consequência do equilíbrio específico dos processos de influência social. São 

transmitidas como o resultado de uma sequência completa de elaborações e mudanças que 

ocorrem no decurso do tempo. Por outro, exercem a função de produtoras de comportamentos 
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e relações com o ambiente e de ações que modificam os sujeitos, guiando suas atitudes e 

dando sentido a elas. Impõem-se sobre nós combinando uma estrutura que já está presente 

antes de começarmos a pensar com uma tradição que decreta o que deve ser pensado. Logo, a 

representação que temos de algo não está diretamente relacionada à nossa maneira de pensar, 

mas, paradoxalmente, nossa maneira de pensar e o que pensamos depende de tais 

representações (MOSCOVICI, 2012a e 2012b). 

Portanto, a comunicação tem um papel essencial no processo de estruturação das 

representações sociais. Os sujeitos, quando trocam informações sobre seus posicionamentos e 

perspectivas, tendem a se influenciar e a se remodelar reciprocamente. Quando se encontram 

face a face, suas opiniões são expressas considerando as opiniões dos outros interlocutores, 

objetivando a persuasão e/ou aprovação. Não se espera constituir um discurso que seja 

durável e transmissível como uma obra acabada, e sim a transitoriedade das palavras limitada 

no tempo. Nessas conversações, ainda, os sujeitos se percebem pensando “a favor” ou 

“contra”; ou seja, aceitam ou rejeitam o que está sendo dito e baseados nisso elaboram suas 

opiniões (MOSCOVICI, 2012a). 

Para a Teoria das Representações Sociais o processo comunicativo é fundamental 

porque é principalmente por meio dele que os sujeitos produzem e recriam as representações 

que orientam seus comportamentos e são orientados por elas. Moscovici coloca a 

comunicação como produtora das representações sociais por meio de influências e 

negociações recíprocas nos cursos das conversações, sendo que é um processo no qual os 

sujeitos adquirem um repertório comum. As representações são, dessa maneira, 

compartilhadas pois circulam entre os sujeitos que coexistem no mesmo espaço público 

(MOSCOVICI, 2012b). 

A comunicação também é fundamental para a principal função das representações 

sociais: tornar familiar algo não familiar. O não familiar é algo que perturba, que ameaça o 

universo do sujeito; é incomum, estranho e desconhecido. É uma ameaça insuportável de 

perder os marcos referenciais e de perder contato com o que propicia um sentido de 

continuidade e compreensão. Ao mesmo tempo o não familiar está presente, exatamente por 

intrigar e provocar medo – que é profundamente arraigado. É algo que parece estar visível ser 

estar (MOSCOVICI, 2012b).  

Reiterando: 

 

De fato, todas as coisas, tópicos ou pessoas banidas ou remotas, todos os que foram 

exilados das fronteiras concretas de nosso universo possuem sempre características 

imaginárias; e pré-ocupam e incomodam exatamente porque estão aqui, sem estar 
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aqui; eles são percebidos, sem ser percebidos; sua irrealidade se torna aparente 

quando nós estamos em sua presença; quando sua realidade é imposta sobre nós 

(MOSCOVICI, 2012b, p. 56).  
 

Enquanto que a elaboração das representações sociais significa o constante esforço de 

tornar comum e real algo incomum e não familiar, confortando o sujeito na medida em que 

ele supera o desconhecido e o integra ao mundo real e físico, enriquecendo-o e 

transformando-o, a ciência caminha no sentido oposto:  

 

...para superar a tendência de confirmar o que é familiar, para provar o que já é 

conhecido – o cientista deve falsificar, deve tentar invalidar suas próprias teorias e 

confrontar a evidencia com a não evidência. (...). A ciência se ocupou com sucesso 

em demolir constantemente a maioria de nossas percepções e opiniões correntes, em 

provar que resultados impossíveis são possíveis e em desmentir o conjunto central 

de nossas ideias e experiências costumeiras. Em outras palavras, o objetivo da 

ciência é tornar o familiar não familiar (MOSCOVICI, 2012b, p. 60).  

 

Nos processos de elaboração das representações sociais, o incomum é sempre 

colocado em um contexto comum, dando- lhe uma feição familiar e sendo incluído em uma 

categoria conhecida, já que as coisas que não são classificadas e não possuem nome são 

estranhas e ameaçadoras, estando relegadas ao mundo da confusão e da incerteza. Antes de 

ver e ouvir uma pessoa, os sujeitos a julgam, classificam e criam uma imagem dela, isto é, 

colocam-na em um contexto familiar. Classificar algo significa confiná- lo a um conjunto de 

comportamentos e regras que estipulam o que é ou não é e o que é permitido ou não é 

permitido em relação a todos dessa classe. Os sujeitos elaboram, assim, seus sistemas 

particulares de categorias. Ao processo de enquadrar o estranho, rotulá-lo dando-lhe nome, 

colocá- lo em determinada categoria preexistente, Moscovici deu o nome de ancoragem 

(MOSCOVICI, 2012b). 

Só depois de ancorar o não familiar,  é que o sujeito pode falar sobre ele – pois é capaz 

de imaginá-lo e interpretá- lo. O que é anônimo e totalmente desconhecido torna-se 

incomunicável. Dar nome a uma pessoa, coisa ou ideia é precipitá- la, e, dessa forma, pode ser 

descrita adquirindo assim determinadas características, torna-se distinta de outros de acordo 

com essas características e torna-se um resultado de uma convenção entre os que adotam e 

partilham do mesmo nome. É oferecida uma identidade visual ao que não estava identificado; 

é dado um sentido que antes não tinha no mundo consensual (MOSCOVICI, 2012b).  

Quando se reduz uma ideia estranha em uma categoria pela primeira vez, deixa-se uma 

marca profunda na memória. O sujeito torna-se capaz de usar essa marca como referencial 

com o qual se comparam outras imagens. Moscovici afirma que “quando nós classificamos, 
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nós sempre fazemos comparações com um protótipo, sempre nos perguntamos se o objeto 

comparado é normal, ou anormal, em relação a ele e tentamos responder à questão: ‘É ele 

como deve ser, ou não?’” (MOSCOVICI, 2012b, p. 66). Sendo assim, no momento em que 

um objeto ou ideia não familiar é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire 

características dessa categoria e é reajustado para que nela se enquadre. Se a classificação 

obtida for aceita, qualquer opinião que se relacione com a categoria irá também relacionar-se 

com o objeto ou ideia (MOSCOVICI, 2012b). 

Os sujeitos classificam-se uns aos outros; isto é, ao deparar-se com uma pessoa sem 

classificação rapidamente o sujeito a categoriza, por sua necessidade dar- lhe um nome. 

Criam-se, assim, os estereótipos, geralmente aceitos como representantes de uma classe. O 

autor afirma que 

 

Quando classificamos uma pessoa entre os neuróticos, os judeus ou os pobres, nós 

obviamente não estamos apenas colocando um fato, mas avaliando-a e rotulando-a. 

E, neste ato, nós revelamos nossa “teoria” da sociedade e da natureza humana 

(MOSCOVICI, 2012b, p. 62).  

 

Esse processo favorece atingir o objetivo fundamental da sociedade: criar classes a 

partir dos sujeitos. Dessa maneira, Moscovici afirma que, ao invés de dizer que se conhece 

um sujeito, o mais lógico, considerando essa perspectiva, é dizer que se reconhece 

determinada pessoa, na medida em que descobrimos a que categoria pertence (MOSCOVICI, 

2012b). 

A ancoragem, portanto, é um processo inerente ao processo de elaboração das 

representações sociais, já que, ao permitir aos sujeitos transformar o que lhes é estranho e 

desconhecido em comum e familiar, dentro de um processo de classificação em categorias,  

possibilita o delineamento de suas representações. Outro processo essencial nas construções 

das representações é a objetivação, a qual Moscovici define como um mecanismo que 

pretende “transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em 

algo que exista no mundo físico” (MOSCOVICI, 2012b, p. 61).  

A objetivação, logo, une a ideia de não familiaridade com a de realidade. Todo 

processo de representação torna real um nível diferente de realidade, sendo que esses níveis 

são criados e mantidos pela coletividade e se esvaem com ela, não tendo existência por si 

mesmos. Objetivar é reproduzir um conceito em uma imagem, porém, Moscovici ressalta que 

nem todas as palavras podem ser ligadas a imagens, simplesmente porque não há estoque de 

imagens suficiente ou porque as imagens lembradas são tabus. As que tem a capacidade de 
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serem representadas são integradas ao denominado núcleo figurativo, conceituado como “um 

complexo de imagens que reproduzem visivelmente um complexo de ideias” (MOSCOVICI, 

2012b, p. 72). Diante desse complexo de imagens, a sociedade faz uma seleção dos conceitos 

científicos aos quais concede poderes figurativos, de acordo com o estoque preexistente de 

imagens (MOSCOVICI, 2012b). 

Uma vez que a sociedade aceite determinado paradigma, fica fácil falar sobre tudo o 

que se relacione com esse paradigma, e assim, devido a essa facilidade, as palavras que se 

referem ao paradigma são usadas mais frequentemente. Quando, pois, a imagem associada à 

ideia se torna separada e é deixada solta em uma sociedade, ela é aceita como uma realidade, 

uma realidade convencional (MOSCOVICI, 2012b).  

Assim, se existem imagens que possibilitem a comunicação e a compreensão social, é 

porque elas não existem sem a realidade, por isso encontra-se uma realidade para as imagens, 

seja qual for. Elas tornam-se, dessa forma, elementos da realidade ao invés de elementos do 

pensamento, compondo os ambientes e permitindo que os sujeitos continuamente acrescentem 

algo e/ou o modifiquem, descartando algumas imagens e adotando outras. Diante disso, as 

imagens não ocupam mais a posição específica e determinada, e sim passam a existir como 

objetos. São o que significam (MOSCOVICI, 2012b). Moscovici destaca que  

 

Na verdade, nós encontramos, então, incorporados em nossa fala, nossos sentidos e 

ambiente, de uma maneira anônima, elementos que são preservados e colocados 

como material comum do dia a dia, cujas origens são obscuras ou esquecidas. Sua 

realidade é um espaço vazio em nossa memória – mas não é toda realidade uma só? 

Não objetivamos nós de tal modo que esquecemos que a criação, que a construção 

material é o produto de nossa própria atividade, que alguma coisa é também 

alguém? (MOSCOVICI, 2012b, p. 75).  
 

Dado o exposto sobre os processos de ancoragem e objetivação, Moscovici argumenta 

que  

 

É dessa soma de experiências e memórias comuns que nós extraímos as imagens, 

linguagens e gestos necessários para superar o não familiar, com suas consequentes 

ansiedades. As experiências e memórias não são nem inertes, nem mortas. Elas são 

dinâmicas e imortais. Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a 

memória. A primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirig ida para 

dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela 

classifica e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada 

para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no 

mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido 

(MOSCOVICI, 2012b, p. 78). 

 

À guisa de síntese, a Teoria das Representações Sociais insere-se no debate na área da 

Psicologia Social, apresentando um posicionamento fundamentado na legitimação de saberes 
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cotidianos e populares e argumentando a necessidade de ser esse o objeto de estudo dessa área 

de conhecimento. Atualmente encontra-se tanto em construção por pesquisadores de diversos 

países que investigam diversas vertentes dentro da Teoria para preencher lacunas do 

conhecimento e criar novas elaborações diante do atual contexto político, social e cultural, 

quanto inserido nas argumentações acadêmicas sobre os conceitos de saber e conhecimento e 

sobre os reais objetivos da ciência e da Psicologia Social.  

 

1.1.2. As origens da TRS e o debate na Psicologia Social 

 

Farr (2011) apresenta o debate sobre os objetivos da Psicologia Social, argumentando 

inicialmente que ela se desenvolveu na década de 1920 nos Estados Unidos como uma 

subdisciplina da Psicologia, o que contribuiu para a constituição de um caráter mais 

individualizado na mesma. Durkheim foi um dos teóricos que contribuiu para esse processo 

de individualização quando responsabilizou a Psicologia pelo estudo das representações 

individuais e a Sociologia pelo estudo das representações coletivas (FARR, 2011; 

MARKOVÁ, 2006 e SÁ, 1993). 

O sociólogo debruçou-se na conceituação e investigação das denominadas 

“representações coletivas”, construindo a partir delas sua teoria do conhecimento. Marková 

(2006) disserta sobre essa teoria durkheimiana iniciando pelo posicionamento de Immanuel 

Kant. Segundo a autora, para ele, “as representações são formadas através da percepção e da 

cognição do mundo externo, que existe independente da mente” (MARKOVÁ, 2006), o que 

se faz pressupor que a mente não tem acesso direto ao mundo real – perpetuando a crença no 

dualismo entre o mundo objetivo e a mente subjetiva. O filósofo acredita que a mente humana 

constrói aparências do mundo e que essas existem somente na mente, e não no mundo real.  

Kant corroborou com o princípio cartesiano; porém, a inda segundo Marková (2006), 

avançou no posicionamento sobre a representação. Descartes deixou como legado uma 

interpretação da representação como desincorporada e associal, o que se associava com o 

corte radical entre sujeito e mundo. O sujeito cartesiano é limitado, já que olha para o mundo 

externo dentro de si. Circunscrita no cogito “Penso, logo existo”, estava a ideia de que a 

mente era a única realidade da qual ele não podia duvidar. Portanto, pode-se afirmar que a 

função representacional, segundo a óptica da herança cartesiana, foi compreendida como 

réplica mental ou espelho do mundo exterior (JOVCHELOVITCH, 2011).  

Marková (2006) indica que Kant avançou nessa interpretação porque considerou as 

representações como passíveis de serem construídas pela mente por meio das experiências dos 
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sujeitos. Ela afirma que, nessa perspectiva, “apesar da mente não ter acesso ao mundo como 

ele é, sua constituição permite dar significado à sua realidade e formar representações a 

respeito dele” (MARKOVÁ, 2006, p. 174).  

A autora afirma que Durkheim chegou a esse contexto preocupado com a sociologia 

do conhecimento, debruçando na seguinte questão: “Como podemos adquirir conhecimento 

do mundo externo?”. Adotando a prerrogativa de Kant – de que o mundo pode ser entendido 

por meio das experiências pelas quais passam os sujeitos – esforçou-se para dar ao conceito 

de representação um significado social, criando a expressão “representações coletivas” 

(MARKOVÁ, 2006). 

Segundo Marková (2006), as representações coletivas,  

 

...isto é, imagens, crenças, símbolos e conceitos, surgem d iretamente das estruturas 

sociais. Elas incluem todos os fenômenos socialmente produzidos que circulam e 

são compartilhados na sociedade, como religiões, mitos, ciência e linguagem. As 

representações coletivas são fatos sociais e formam uma realidade social, da mes ma 

maneira que os fatos físicos formam realidades físicas. Elas são consideradas 

externas para os indivíduos que não contribuem com sua formação. Impondo neles 

uma pressão irresistível. E, cedendo à sua coerção, os indivíduos internalizam e 

perpetuam essas formas sociais de ação, de pensamento e de sentimento. As 

representações coletivas estão acima do indivíduo e elas têm o poder de gerar novas 

representações (MARKOVÁ, 2006, p. 177).  

 

Logo, como afirma Sá (1993), são características básicas das representações coletivas 

a autonomia, a exterioridade e a coercitividade; isto é, os sujeitos que compõem a sociedade, 

de acordo com essa visão durkheimiana, são portadores e usuários de representações. Além 

disso, o sociológico insistiu que o conhecimento tem que estar correto e estável, afirmando 

inclusive que o pensamento comum – proveniente das representações coletivas – é errado, 

trivial e contraria a realidade, indicando, nessa linha de pensamento, sua posição realista 

diante da ciência. De acordo com ela, o conhecimento científico busca as características 

verdadeiras e a natureza dos objetos de conhecimento, aproximando-se, nesse esforço, do 

entendimento da realidade objetiva. A realidade não é aceita imediatamente, e a sociedade 

constrói sobre ela suas representações coletivas, que contém suas crenças e algumas falsas 

convicções (MARKOVÁ, 2006). 

Moscovici apontou discordâncias em relação à sociologia do conhecimento de 

Durkheim para o delineamento do conceito de “representações sociais”. Primeiro, percebe-se 

na abordagem durkheimiana uma proposta estática de interpretação do conhecimento social e 

de representação, o que vai de encontro à preocupação da Sociologia Moderna com o 

fenômeno da mudança. Depois, a crítica ressalta que o sociólogo investigou sociedades pré-
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modernas para a consolidação do conceito de representações coletivas, e as conceituou como 

sendo pertinentes a qualquer sociedade (MARKOVÁ, 2006).  

Em suma, Sá (1993) afirma que essas diferenças mostram que Moscovici foi buscar na 

sociologia durkheimiana um primeiro abrigo conceitual para suas objeções ao individualismo 

da psicologia social americana, e tomou para si o desafio de renovar a disciplina da Psicologia 

Social, situando-a efetivamente entre a Psicologia e as Ciências Sociais. O próprio Moscovici 

(2012a) argumentou que se a Psicologia Social realmente se interessar aos processos que lhe 

dizem respeito, ela deverá incluir em seu campo de estudo – ao lado dos comportamentos – 

“os conhecimentos que os grupos e os sujeitos utilizam, relativos à sociedade, ao outro, ao 

mundo, assim como o modo específico de organização desse conhecimento” (MOSCOVICI, 

2012a). 
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1.2. Seção 2: Percurso histórico e atualidades das teorias sobre Juventude 

  

O presente capítulo tem como objetivo expor um breve e não exaustivo resgate 

histórico multidisciplinar das compreensões da temática da juventude. Não se tem a pretensão 

de aprofundar a discussão, mas de apresentar os pontos em comuns e contrapontos dos 

debates acadêmicos sobre os jovens e suas características, e como foi se trilhando um 

caminho nas áreas de conhecimentos para o delineamento de posicionamentos sólidos que 

subsidiam pesquisas e práticas. Torna-se importante este resgate, à medida que oferece 

informações sobre como os jovens foram e são vistos, e como essas interpretações foram e 

são, ainda, constituintes de suas subjetividades e representações sociais. 

Além das divergências sobre os limites etários das etapas da vida humana, percebemos 

nas áreas de conhecimento diferentes perspectivas sobre o que é adolescência e o que é 

juventude. O mais usual entre os autores é considerar a adolescência como fase da vida do ser 

humano que é marcada por profundas transformações físicas, biológicas, cognitivas, 

emocionais e sociais, atravessadas por mudanças físicas e novas formas de se relacionar com 

amigos e família (RAMOS, 2010). Entretanto, quando se menciona o termo juventude, 

observa-se a variedade de abordagens e de pesquisas de diversas ciências – o que se constitui 

em uma obrigatoriedade a quem deseja aprofundar-se na temática conhecer e posicionar-se 

sobre suas interpretações em relação a esse público.  

Sugere-se, assim, a organização das diferentes compreensões da juventude 

encontradas usualmente nas produções científicas sobre o tema em quatro categorias: a) 

juventude como etapa natural de crises e conflitos, permeados principalmente por questões 

sexuais emergentes; b) juventude imersa em um contexto social, político e cultural, no qual 

ela se constitui e ao mesmo tempo é constituída; c) juventude com caráter transitório; isto é, 

um estágio passageiro em que se realiza uma preparação para a vida adulta – principalmente 

no que tange à vida profissional e d) jovens como sujeitos de direitos, que demandam 

políticas públicas específicas, estratégicas e que respeitem sua diversidade.  Nas ciências 

sociais, especificamente, apresenta-se aqui três autores clássicos – Bourdieu, Mannheim e 

Ianni –, e finaliza-se a explanação com pesquisadores contemporâneos que investigam a 

temática da Juventude atrelada à TRS. 

Em relação à visão da “juventude como uma fase natural e universal da vida humana, 

envolvida por crises e conturbações permeadas pela sexualidade emergente”, autores como 

Basmage (2010), Ozella (2002), León (2005), Menandro, Trindade e Almeida (2003), Paixão 

(2008) e Muuss (1962) concordam que Hall (1904) foi o pioneiro em consolidar essa 
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perspectiva – que influencia posicionamentos até hoje. Segundo Adão (1994), o autor 

elaborou uma teoria de desenvolvimento humano, inscrita dentro de uma abordagem 

desenvolvimentista, embasada na teoria da evolução de Darwin e na teoria biogenética de 

Ernest Haeckel.  

Muuss (1962) afirma que Hall propõe que a juventude abrange a faixa etária que vai 

dos 8 aos 12 anos, e que a adolescência abrange os 12/13 aos 22/25 anos. Nessa primeira 

etapa o jovem revive a “vida monótona dos selvagens” e, assim, apresenta grande disposição 

para agir e exercitar-se. Em relação à segunda etapa, o teórico a define como “tempestade e  

tensão”, pois percebe a vida emocional do adolescente como uma oscilação entre tendências 

contraditórias, exemplificando com a presença de energia e exaltação na mesma medida que 

melancolia e depressão, o desejo por solidão e reclusão e o emaranhamento em amizades, a 

sensibilidade e ternura e a insensibilidade e crueldade, etc.  

Desse modo, a ênfase recai sobre os aspectos biológicos e transformações naturais, 

pressupondo-se que o ambiente social não era uma variável interveniente no processo de 

desenvolvimento humano, pois são as forças internas que o direcionam. Posteriormente 

elementos dessa teoria são corroborados pela Psicanálise; ainda, como assinala Muuss (1962) 

que a teoria de Hall não tenha tido influência direta sobre Sigmund Freud. 

A leitura psicanalítica compreende como uma fase marcada por tormentos e 

conturbações vinculadas à sexualidade (AGUIAR, BOCK & OZELLA, 2007), o que 

apresenta uma noção tanto de universalidade, isto é, todos os adolescentes se comportam da 

mesma maneira, quanto de patologia, quando é destacada a crise da adolescência, que precisa 

ser tratada. Aberastury (1983) define adolescência como “um período de contradições, 

confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar e o ambiente 

circundante” e critica as investigações que enfocam a temática a partir dos fatores sócio-

culturais (ABERASTURY, 1970), afirmando que “atrás dessa expressão sócio-cultural, existe 

um embasamento psicobiológico que lhe dá características universais”.  

Ainda, a psicanalista determina a existência de uma “síndrome normal da 

adolescência” ou “patologia normal da adolescência” (ABERASTURY, 1970), já que é difícil 

estabelecer o limite entre o normal e o patológico. A autora argumenta que diante de angústias 

pelas quais todos os adolescentes passam, “seria anormal a presença de um equilíbrio estável 

durante o processo adolescente”.  

 

O adolescente passa por desequilíb rios e instabilidades extremas de acordo com o 

que conhecemos dele. Em nosso meio cultural, mostra-nos períodos de elação, de 

introversão, alternando com audácia, timidez, descoordenação, urgência, 
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desinteresse ou apatia, que se sucedem ou são concomitantes com conflitos afetivos, 

crises religiosas nas quais se pode oscilar do ateísmo anárquico ao misticismo 

fervoroso, intelectualizações e postulações filosóficas, ascetismo, condutas sexuais 

dirigidas para o heteroerotismo e até a homossexualidade ocasional. Tudo isto é o 

que eu chamei uma entidade semipatológica ou, preferindo, “uma síndrome normal 

da adolescência” (ABERASTURY, 1970:28). 
 

Por fim, ressaltam-se as características que, no posicionamento da autora, perpassam 

as vidas de todos os adolescentes. Nesta perspectiva, a adolescência constitui a etapa de um 

processo de desprendimento, pois, é nela que a maturidade genital estimula o sujeito a 

consumação do incesto. Ao mesmo tempo, percebe-se a definição do papel de procriador, o 

que contribui para que o adolescente inicie a busca por seu objeto de amor no mundo externo. 

A descoberta do par consolida o desprendimento interno dos pais (ABERASTURY,1983).  

É também focalizado o nascimento da sexualidade adolescente, caracterizado pelas 

transformações biológicas nos sujeitos. É dedicada atenção à atividade masturbatória que, 

segundo a autora, é induzida pela crescente maturidade genital e cumpre a dupla tarefa de 

ajudar o adolescente a aceitar seu sexo e lutar contra o incesto. Assume, portanto, o papel de 

defender o jovem do incesto, “já que as fantasias incestuosas passam a ser possíveis na 

realidade” (ABERASTURY, 1983). 

Apesar de, como mencionado, as duas teorias não terem se influenciado diretamente, 

percebe-se semelhanças; principalmente porque ambas consideram a adolescência como um 

período filogenético e como afirmadoras de padrões universais acerca do desenvolvimento 

humano (MUUSS, 1962). Elas presumiam que esses padrões, encontrados principalmente nas 

culturas ocidentais mais analisadas, poderiam ser identificados com o universo da natureza 

humana. 

Levisky (1998), apesar de considerar aspectos socioculturais da adolescência, 

afirmando que “as características psicológicas deste movimento evolutivo, sua expressividade 

e manifestações ao nível do comportamento e da adaptação social, são dependentes da cultura 

e da sociedade onde o processo se desenvolve” (LEVISKY, 1998), não descarta as questões 

da universalidade destas características nem as crises patológicas pelas quais inevitavelmente 

passa qualquer adolescente quando afirma que “a resultante desta busca exerce papel 

fundamental na formação e consolidação da estrutura básica da personalidade”. (LEVISKY, 

1998). Macedo (2010) segue na mesma linha de raciocínio e complementa com as questões 

sexuais e edípicas: 

 

...a adolescência evoca a dor do trauma, do excesso, do que não foi simbolizado. 

Isso é ocasionado pela intensidade provocada pela reedição edípica que atinge o 



41 
 

narcisismo dos pais e do jovem e, ainda pela demanda de inserção social e cultural. 

Nesse período o adolescente se vê nesse contexto e é dele que precisa dar conta, 

ressignificar sua existência. A revivência edípica desse momento é intensificada pela 

possibilidade física que o jovem então possui, em um período onde efetivamente 

ocorre uma escola objetal (MACEDO:2010, p. 133). 
 

Por outro lado, emerge Margaret Mead nesse início de século com a obra Coming of  

age in Samoa, cuja primeira publicação foi no ano de 1928. Representando um desafio às 

teorias de Hall e dos psicanalistas sobre juventude e adolescente, a pesquisa etnográfica de 

Mead contribui com novos e importantes posicionamentos sobre a temática. Apesar de não 

possuir claramente uma teoria de desenvolvimento, ela insere no debate a discussão sobre 

como as instituições sociais, os fatores culturais e as experiências dos indivíduos são peças-

chave nesse desenvolvimento, bem como sugere que poucas características humanas – ou 

talvez nenhuma – são verdadeiramente universais (MUUSS, 1962). Neste sentido, 

 

Mead (1945) crit icou o fato de que os teóricos da época olhavam para a conduta dos 

adolescentes norte-americanos e justificavam suas hipóteses à medida que as 

dificuldades com a juventude se denunciavam. A autora questiona os estudos 

realizados com base na análise do comportamento, uma vez que chegavam a 

resultados que desconsideravam a cultura e o ambiente social em que o indivíduo se 

desenvolvia. Mead observa como determinadas atitudes eram dependentes do 

ambiente social (...). De acordo com a autora, essas características estavam 

relacionadas à repressão sexual imposta pela sociedade americana aos jovens 

(TOMIO e FACCI, 2009:91). 
 

Dentre suas considerações, Mead conclui que a adolescência poder ser um momento 

agradável da vida; não necessariamente envolto por tensões e contradições. O 

desenvolvimento humano em Samoa era calmo, gradual e sem impactos profundos, pois “a 

organização social, a inserção no mundo adulto e as atividades realizadas pelos indivíduos 

favoreciam uma adolescência relativamente livre de estresse (SCHOEN-FERREIRA e 

AZNAR-FARIAS, 2010). Assim, são nossas condições culturais que constroem a 

adolescência sob o estigma de “tempo de tensão e turbulência” (SANTOS, 2010). Ainda, a 

pesquisadora, a partir de sua investigação, defende a ideia de que a adolescência é um 

fenômeno social e pode ser inexistente em algumas sociedades – como era o caso de Samoa 

(EMMANUELI, 2008). 

Santos (2010) e Muuss (1962), ao dissertarem sobre a obra de Mead, afirmam que não 

existia adolescência em Samoa porque havia liberdade sexual e ausência de responsabilidade 

econômica e de pressões sobre escolhas, devido a uma informalidade daquela sociedade e 

argumentam que a sociedade apresentava grande tolerância à criança samoana, e, assim, 

quando se tornava adulta, as exigências não aumentavam muito. Então, o adolescente não 
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sofria nenhuma quebra brusca em suas atividades cotidianas e nas expectativas que recaiam 

sobre ele. Mead, em suas comparações com a sociedade norte-americana, considerou nessa a 

presença de “padrões conflitantes e a crença de que todo indivíduo deveria fazer suas próprias 

escolhas, combinadas com o sentimento de que a escolha é uma questão importante” 

(SANTOS, 2010). Dessa maneira, a pesquisadora, junto a outros antropólogos culturais, como 

Ruth Benedict (1938) e Bronislaw Malinowski (1974), questiona se o desenvolvimento 

humano se processa de forma contínua, indagando, logo, sobre a universalidade e a validade  

geral de qualquer teoria de estágios (MUUSS, 1962), e argumenta que as crianças e 

adolescentes assumem diferentes posicionamentos em comparação aos adultos em culturas ou 

sociedades distintas. Nada é alterado naturalmente, no fato do desenvolvimento de cada 

sujeito, e o que difere está relacionado às condições e às circunstâncias em que isso acontece 

(QVORTUP, 2010).  

A importância das condições culturais e das relações sociais no desenvolvimento do 

sujeito também foi postulada pela Psicologia Sócio-Histórica, o que conduz seus 

investigadores a questionarem da mesma forma a questão da universalização e naturalização 

da adolescência, bem como a ideia de que ela precisa ser “tratada”. Esta psicologia é 

embasada na Psicologia Histórico-Cultural de Lev Vygotsky, e: 

 

Fundamenta-se no marxis mo e adota o materialismo histórico e dialético como 

filosofia, teoria e método. Nesse sentido, concebe o homem como ativo, social e  

histórico; a sociedade, como produção histórica dos homens que, através do 

trabalho, produzem sua vida material; as ideias, como representações da realidade 

material; a realidade material, como fundada em contradições que se expressam nas 

ideias; e a história, como o movimento contraditório constante do fazer humano, no 

qual, a partir da base material, deve ser compreendida toda a produção de ideias, 

incluindo a ciência e a psicologia (BOCK, 2001:18). 

 

Percebe-se nos textos fundamentados nessa abordagem críticas ao liberalismo e ao 

neoliberalismo econômico, proporcionando uma visão mais “politizada” da ciência 

psicológica, argumentando que o fenômeno psicológico não pertence à natureza humana, que 

não é preexistente ao homem e que reflete a condição social, econômica e cultural em que 

vivem os homens (BOCK, 2001). “Portanto, para a Sócio-Histórica, falar do fenômeno 

psicológico é obrigatoriamente falar da sociedade”, afirma a autora. 

É rica a dedicação dos representantes dessa abordagem em relação ao fenômeno da 

juventude. Em sua investigação sobre os sentidos e significados dos jovens para profissionais 

da Psicologia, OZELLA (2003) disserta sobre os discursos que expõem esse conjunto de 

posicionamentos. O autor sugere como ainda atualmente, mesmo com investigações nas áreas 
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da antropologia e sociologia que contrapõem essa interpretação, há no imaginár io coletivo os 

posicionamentos de Hall e da psicanálise. Os entrevistados, em sua maioria, afirmam que a 

juventude é um acontecimento universal e que possui características especificas encontradas 

em qualquer cultura. Também, em suas perspectivas, é considerado natural do jovem 

manifestar um comportamento impulsivo, revoltado e agressivo.  

Observa-se então textos e pesquisas baseadas na abordagem que defendem que os 

critérios que podem definir a etapa da adolescência/juventude são construídos culturalmente,  

e que, portanto, não podemos falar em uma fase natural do ser humano denominada 

adolescência. Bock, Furtado e Teixeira (2002) argumentam, neste sentido, que a adolescência 

como concebemos é uma fase típica das sociedades industrializadas, que exigem dos sujeitos 

a aquisição de conhecimentos necessários para inserção e participação. Os autores afirmam 

que não existe adolescência, e sim adolescências. Assim,  

 

destacamos como uma necessidade premente a produção de conhecimentos na área 

do adolescente/adolescência que venham iluminar outras possibilidades de 

apreendê-la. Vemos assim a urgência de se qualificar as reflexões teóricas sobre a 

questão, para que se possam também transformar as intervenções na área. Conhecer 

o jovem, para além da aparência, dos discursos ideológicos, das análises 

naturalizantes, revela-se um objetivo importante. Mesmo sabendo da complexidade 

da tarefa e que ela requer um grande investimento por parte dos pesquisadores, 

guiamo-nos pela busca de um conhecimento que se paute na realidade concreta do 

nosso jovem (OZELLA e AGUIAR, 2008:98).  

 

As teorias e abordagens que contrapõem a juventude entendida como a-histórica e 

natural também discutem sobre a questão da transitoriedade; isto é, uma “concepção de 

juventude como alguém que ainda não é, que não está pronto ou ‘maduro’, mas irá sê- lo no 

futuro, no incerto e obscuro amanhã” (CAIERÃO, 2008); o jovem é visto como vir-a-ser 

(DAYRELL, 2003). Chaves (2005) argumenta que essa interpretação o compreende como um 

ser incompleto: ainda não é produtivo, faltam-lhe “coisas”; por isso a necessidade de 

intervenções sobre ele. Nota-se ainda uma alusão à negatividade do ser jovem, do seu 

presente vivido (CHAVES, 2005; SALEM, 1986). O ciclo de vida, a partir dessa perspectiva, 

é visto como tendo sempre uma meta a ser sempre atingida: a vida adulta, que se articula 

perfeitamente com a divisão social do trabalho que existe em formações econômicas 

capitalistas. Esse modo de ver o jovem o cristaliza em um lugar que lembra dependência, não-

saber, não-preparo, além de ignorá- lo como sujeito social (CAIERÃO, 2008). 

 

Nessa perspectiva, o jovem é visto como ser do futuro, como um ser de um tempo 

inexistente. O passado não lhe pertence porque ele não estava lá. O presente não lhe 

pertence porque não está pronto. Cabe a ele o futuro, tempo em que não se vive, 
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somente se sonha. O passado é território da juventude dos adultos de hoje; o 

presente é o tempo dos adultos de hoje, e o futuro é o país do “nunca jamais” 

(CAIERÃO, 2008: 41). 

 

Essa posição de jovem como subordinado ao adulto sugere que sua socialização seja 

permeada por etapas sucessivamente organizadas, que possam garantir que ele incorpore os 

elementos socioculturais que identificam os papéis típicos do mundo adulto (trabalhador, 

mãe/pai, chefe de família, etc.). A etapa final desse processo garante ao sujeito a estabilidade 

almejada, e esse caminho exige um esforço coletivo – por parte da família e da escola, 

principalmente – para “preparar o jovem” para ser um adulto “socialmente ajustado e 

produtivo” (AQUINO, 2009).  

A juventude entendida como fase preparatória para a vida pressupõe “dificuldades 

práticas de se pensar quem são, o que fazem e o que querem os jovens” (HIRAO, 2008).   

Nesse sentido, Novaes (2009) e Franco, Munhoz e Andrade (2012) afirmam que ver a 

juventude como etapa transitória não possibilita que esses sujeitos encontrem seu lugar nas 

políticas públicas. Ou seja, eles permanecem invisíveis como sujeitos de direitos. 

O jovem como sujeito de direito encontra sua voz em pesquisadores como Rua (1998), 

Abramovay e Castro (2002b) e Sposito e Carrano (2003), que se debruçam sobre essa 

concepção de juventude, no esforço para a formulação e implementação de políticas públicas 

cada vez mais específicas e que atendam às demandas desse grupo social.  

 

Na realidade, os jovens são abrangidos por políticas sociais destinadas a todas as 

demais faixas etárias, não sendo orientadas por concepções claras e definidas de que 

elas representam o futuro, não apenas do ponto de vista do investimento econômico  

feito pela sociedade e dos seus dividendos mais imediatos, como também sob a 

perspectiva de que serão esses indivíduos os responsáveis pela educação e formação  

e de hábitos e atitudes vindouras (RUA, 1998:739). 

 

Rua (1998) enumera os direitos básicos que constituem as demandas da juventude: 

“educação de qualidade; atenção médica digna e suficiente; segurança que contemple os 

direitos humanos; oportunidades iguais”. A autora argumenta que quando a situação dos 

jovens aponta para práticas de exclusão e limitação de oportunidades, as consequências são 

delinquência, prostituição, uso de drogas, envolvimento no narcotráfico, sendo que essas 

conduzem a fortes impactos sobre a segurança, saúde e mortalidade desses sujeitos.  

Abramovay e Castro (2002b) defendem a ruptura da visão das políticas públicas como 

um “elenco de programas” e consideram necessário aprofundar o debate para desfragmentar 

os projetos existentes e incentivar cada vez mais a participação dos jovens nas etapas 

fundamentais nos projetos que atendam às suas demandas – o que, por sua vez, beneficia 
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também o processo de construção de cidadania nesses sujeitos, no sentido de incentivá-los a 

zelar pela coisa pública e a acompanhar as ações do Estado. 

Logo, esse é um posicionamento sobre o que representa a juventude no Brasil que 

objetiva, principalmente, construir jovens cidadãos e participativos politicamente, além de 

acompanhar as decisões estatais direcionadas a eles, somando esforços para garantir cada vez 

mais que os governos reconheçam as demandas e formulem políticas públicas específicas para 

esses sujeitos de direitos. Então, o jovem passa a ser compreendido em suas relações sociais 

com outros grupos, situado em um contexto social, cultural e político definido, o qual se 

precisa conhecer para investigações e suposições sobre a juventude. 

Ver o jovem em meio a outros elementos que o constituem e reconhecê- lo como 

sujeito que age e também constitui a sociedade também faz parte de pesquisadores da 

Sociologia que se dedicam ao tema. Pierre Bourdieu, na entrevista intitulada “A juventude é 

apenas uma palavra” (BOURDIEU, 1978), argumenta que o termo juventude é uma 

construção social oriunda do conflito de gerações entre jovens e velhos, delineado apenas por 

este contraste: “Somos sempre o jovem ou o velho de alguém” (BOURDIEU, 1978, p. 1). 

Interpreta-se que, desse modo, pode-se ser um jovem quando este é comparado em relação a 

outra pessoa de maior idade, assim como pode ser um velho quando este é comparado em 

relação a outra pessoa de idade inferior.  

O autor prossegue com a ideia de que nesta divisão lógica emerge também a divisão 

de poderes, já que pressupõe o lugar onde cada um deve se manter em relação ao outro. Por 

isso os cortes entre as gerações são objetos de manipulação, sendo que a idade é um dado 

biológico socialmente manipulado e manipulável pela questão social; isto é, um adulto dentro 

de sua faixa etária biologicamente determinada pode ser transferido para a categoria de 

jovem, segundo as condições sociológicas incidentes.  

Ainda segundo Bourdieu (1978), falar de juventude isoladamente já se constitui em 

um objeto de manipulação, pois agrega no mesmo conceito universos sociais que não 

possuem nada em comum. Sendo assim, torna-se incompatível compreender todos os jovens 

como iguais e, assim, suscetíveis a um mesmo padrão de critérios investigativos. Sua 

caracterização como “apenas uma palavra” conduz ao posicionamento em relação à categoria 

que tende a ser percebida apenas biologicamente, ignorando-se que as divisões entre as idades 

são arbitrárias e objetos de disputa em todas as sociedades. 

Seguindo esta linha de raciocínio, o autor aponta as diferenças entre o jovem-operário 

e o jovem-burguês. Uma delas é referente à busca do prolongamento da adolescência, própria 

dos jovens burgueses – pois é concebida como uma etapa de irresponsabilidade provisória. 
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Estes são considerados adultos para algumas coisas e crianças para outras, e jogam nos dois 

campos. Quanto ao camponês, percebe-se o movimento contrário. “Conhecemos o caso do 

mineiro que quer começar a trabalhar na mina o mais rápido possível, pois isso significa 

entrar no mundo dos adultos” (BOURDIEU, 1978, p. 4). Também é notável essa 

diferenciação no sistema escolar. O autor afirma que ao possibilitar aos jovens das classes 

populares o acesso ao Ensino Secundário – mesmo de forma precária – esse sistema os 

encoraja – assim como faz com suas famílias – a esperar aquilo que o sistema escolar 

assegurava aos estudantes burgueses.  

Outro teórico da Sociologia que em muito contribui para uma compreensão da 

juventude que a considere envolta ao tecido social é Mannheim (1968). O autor disserta 

acerca do questionamento “como a juventude pode contribuir para a vida em sociedade?”, e 

defende a ideia de uma reciprocidade total existente entre a juventude e a sociedade. Ou seja, 

“a resposta à pergunta sobre o que deverá ser ensinado à juventude, e como o deverá ser, 

depende, em grande extensão, da natureza da contribuição para a sociedade que se espera 

dessa juventude”. Portanto, quanto mais conhecemos a sociedade, mais temos a possibilidade 

de formular as necessidades da juventude em relação às necessidades sociais.  

Mannheim (1968) segue seu raciocínio apresentando sua definição de juventude, 

afirmando que é o grupo o qual se pode corroborar com a mudança necessária, uma vez que 

ainda não está enredada no status quo da ordem social. Como ela chega aos conflitos da 

sociedade moderna “vinda de fora”, ou como um “homem marginal” – pois não possui 

interesses adquiridos na ordem social existente –, pode tornar-se pioneira nos projetos de 

transformações sociais. Desse modo, ela é concebida pelo autor como uma “potencialidade”, 

ou “efervescência espontânea” que, por estar disposta a qualquer oportunidade de ação, está 

sujeita, a partir das influências externas, a ser suprimida ou mobilizada e integrada em algum 

movimento. 

O jovem passa a ser entendido como uma esperança para revitalização de uma 

sociedade, sendo incumbido da tarefa de se tornar uma “força desbravadora de uma 

democracia militante”, um “agente revitalizante” (MANNHEIM, 1968). 

 

O movimento juvenil, a percepção de que a juventude deve ser um dos  mais 

importantes pioneiros na reconstrução de um mundo novo, nada mais é que a 

expressão de uma sociedade dinâmica nas condições modernas, que está 

mobilizando todos os seus recursos para o serviço de um novo ideal social 

(MANNHEIM, 1968:89). 
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Ianni (1968) possui ideias semelhantes às de Mannheim (1968), acrescentando que é 

devido ao sistema capitalista, que transforma drasticamente as condições de vida dos grupos 

humanos, que a juventude representa um elemento decisivo nos movimentos sociais. 

Concordando com Mannheim (1968) quando este afirma que o jovem não é progressista ou 

conservador por natureza, o autor defende que por causa disso pode ser incorporado pela 

direita ou pela esquerda de uma nação por meio de mecanismos complexos. Mesmo a classe 

conservadora preza por jovens políticos, desde que estejam em conformidade com seus ideais. 

Qualquer atuação contrária a esses ideais é avaliada como “desvio”, considerada a condição 

real da juventude. Isto é, em momentos de sua vida em que se encontra “desvinculado”, pode 

ser alcançado por “doutrinas políticas contraditórias com os interesses de sua classe, ou com a 

preservação da conjuntura presente, desenvolve-se, então, o comportamento radical” (IANNI, 

1968). Sendo assim, o grupo dos adultos atribui ao jovem a função de preservar e/ou renovar 

instituições sociais. 

O autor, ainda, utiliza-se da expressão “radicalismo político” ao referir-se ao jovem. 

Este inconformismo juvenil é considerado um “produto possível do modo pelo qual a pessoa 

globaliza a situação social” (IANNI, 1968). Isso quer dizer que, no seu processo de 

socialização o jovem descobre suas condições e possibilidades de existência – o que, por sua 

vez, organiza seu comportamento em termos às vezes radicais e o faz construir uma relação 

de negatividade com o presente, causando uma revolta contra a ordem social.  

 O radicalismo político constitui-se, logo, em uma manifestação devido à consciência 

social e histórica, desenvolvida pelo jovem em condições determinadas. Ele esteve e está 

presente em todas as histórias das nações capitalistas, e produz-se no momento em que o 

sujeito descobre seu comportamento prejudicado e tolhido pelas instituições sociais (IANNI, 

1968). 

Os dois autores dialogam quando percebem a juventude como um grupo importante  

para a transformação social, e quando reconhecem que, por condições advindas do próprio 

contexto cultural, esses sujeitos representam uma “reserva latente” (MANNHEIM, 1968) e 

podem ser incorporados ou por camadas que pretendem conservar o status quo ou pelas que 

intentam realizar mudanças estruturais. Interpretam o jovem como um sujeito que possui uma 

potencialidade para, ao longo do seu processo de socialização, desenvolver uma consciência 

crítica e, consequentemente, uma revolta contra a ordem social. Observa-se, sendo assim, por 

parte dos autores, tanto um reconhecimento e valorização desse grupo, quanto a atribuição de 

uma responsabilidade social. Ao mesmo tempo, pode-se afirmar, reconhecem o jovem como 

sendo constituído pelos contextos sociais e políticos por onde transita.  
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À guisa de síntese, não há como negar a existência de uma diversidade de 

posicionamentos e compreensões acerca do grupo social denominado juventude, decorridos 

inclusive de distintas vertentes e abordagens das ciências humanas. Embora não se constituam 

em um caminho linear e coerente, pois se delineiam em argumentações e contra-

argumentações e se consolidam cada vez mais em pesquisas que retomam os diferentes pontos 

de vista e acrescentam novos conhecimentos, percebe-se a necessidade de, ao debruçar-se 

sobre o tema, escolher uma dessas compreensões que baseie-se na continuidade da 

investigação. 

Cada uma das concepções existentes sobre a temática foi gradualmente estruturada 

com base em uma abordagem epistemológica. Dessa forma, elas compõem-se como produtos 

de correntes de pensamentos que fundamentam cada ideia e proposta, fazendo com que os 

debates possam ir além de simplesmente entender o jovem, aprofundando-se nas elaborações 

sobre o que é a sociedade e o que é o ser humano.  

Steingber e Morris (2001) indicam que as pesquisas sobre adolescência/juventude 

foram marcadas pelas dificuldades e crises que atravessam este grupo social e que, como 

tendência recente nas ciências humanas, encontram-se as práticas do jovem em estreitas 

relações com as características de seu contexto socioeconômico e cultural. Diante dessas 

mudanças, Menandro, Trindade e Almeida (2003) entendem o crescimento de uma nova 

abordagem da Psicologia e o surgimento de questões a serem tratadas no âmbito da Psicologia 

Social, ao mesmo tempo em que se manifesta uma pressão no sentido da homogeneização da 

experiência da juventude em decorrência do processo de internacionalização dos interesses 

econômicos e comerciais. 

As autoras endossam os escritos sobre a Teoria das Representações Sociais e a 

Juventude realizando uma pesquisa com o objetivo de investigar as representações sociais de 

adolescência/juventude na história recente brasileira em dois períodos: de 1968 a 1974 e de 

1996 a 2002. Outros autores que realizam pesquisas fundamentadas na TRS têm contribuído 

para os estudos em juventude: Zamboni (2007), que se dedicou ao estudo das representações 

sociais da juventude a partir de videoclipes produzidos pelos próprios jovens, Moraes et al 

(2010), que tiveram como objetivo conhecer as representações sociais de jovens sobre 

participação política, e Almendra (2013), cuja intenção foi problematizar as representações 

sociais do crime, da espiritualidade e do consumo constituídas pela juventude periférica 

urbana. 

Estes e outros autores, que realizam estudos sobre a juventude baseados na Teoria das 

Representações Sociais, debruçam-se tanto na influência dos contextos sociais para os sujeitos 
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quanto na participação dos mesmos na construção de suas realidades sociais. Ou seja, põe-se 

em questão o papel do sujeito nas ciências humanas, que, segundo Jodelet (2009), após um 

período sem lugar nas teorias e discursos, retorna no pensamento pós-moderno como “ativo e 

pensante” tendo sua relação com a sociedade transformada: antes a relação sujeito/sociedade 

era formulada em termos de oposição, e atualmente ela evolui aproximando mais um 

elemento do outro e, assim, rompendo com a subordinação do indivíduo – quando o sujeito 

desempenha papéis impostos por um lugar social, sem autonomia. O destaque desse novo 

entendimento da relação sujeito/sociedade é a possibilidade de escolhas racionais e a 

capacidade de oposição aos constrangimentos do sistema. Colocar o indivíduo como agente 

implica reconhecer um potencial de escolha de suas ações, permitindo- lhe escapar da 

passividade diante das pressões ou constrangimentos sociais e servir, de maneira autônoma, 

no sistema de relações sociais. 

Esta nova ideia de conceber o sujeito pressupõe sua historicidade – já que “ele se 

constitui e constitui o tempo em que vive independentemente de características biológicas, ou 

estruturas mentais” (ZAMBONI, 2007) e sua concepção como um ser de relações – já que “a 

relação é o que funda o humano, pois é a necessidade que temos do outro (...), a compreensão 

de que não podemos ser quem somos sem a existência do outro” (ZAMBONI, 2007) –, 

condições para qualquer interpretação de suas representações sociais. Neste estudo, busca-se 

esta tendência que entende o jovem rompendo com estruturas teóricas que o subordinam ao 

contexto sociopolítico em que se insere e com concepções que desconsideram a existência 

destes lugares. Desta maneira, o olhar sobre este sujeito encontra-se neste espaço entre sua 

subjetividade e a sociedade, constituindo-se em um campo de tensões entre sua constituição e 

a participação ativa nos contextos.  

No cotidiano também se constitui uma visão do que é juventude, o que acontece nos 

processos comunicativos presentes no senso comum. Neste estudo o objetivo geral é verificar 

com jovens de Ensino Médio qual a visão de juventude eles apresentam a partir de temas de 

seus próprios interesses. A Teoria das Representações Sociais, por basear-se no senso comum 

e fundamentar-se na comunicação, terá condições de oferecer elementos para compreender 

como a visão de juventude vem sendo construída por esses jovens. 
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2. SEGUNDO ATO: 

LÓGICA DA AÇÃO 

 

Se para Moscovici (2012b) os sujeitos não se constituem como meros receptores, 

podendo pensar por eles mesmos, produzir ideias e expressar suas representações diante dos 

contextos e questões presentes na vida em sociedade, as representações direcionam como as 

práticas sociais são constituídas, orientando a inter-relação dos sujeitos com seus contextos. 

Neste sentido, o estudo das representações sociais de um determinado objeto permite definir o 

significado que o mesmo assume em determinado grupo.  

Este capítulo apresenta a trajetória da pesquisa, cujo desenvolvimento reconhece a 

importância e necessidade da utilização de uma metodologia que ofereça instrumentos e 

elementos capazes de proporcionar acesso às representações sociais sobre juventude 

existentes nos discursos e práticas dos jovens. Se a intenção deste estudo consolida-se na 

análise dessas representações, a metodologia selecionada contribui e reforça para a 

interpretação das informações, permitindo análises que possam contribuir para que os 

objetivos sejam alcançados. 

Rejeita-se, neste estudo, recorrer ao que autores já estabeleceram previamente sobre os 

principais interesses e angústias dos jovens. Considera-se que as temáticas que preocupam os 

jovens devem partir de seus próprios discursos, e, a partir de suas análises, a pesquisa esforça-

se para compreender as imagens que estes vêm construindo de seu próprio grupo social. 

Com o objetivo de atender a esta perspectiva, definiu-se uma estrutura metodológica 

contemplando os seguintes aspectos: 

 

 A lógica que orienta as ações da pesquisa; 

 O cenário no qual se localiza a escola; 

 O roteiro que orientou a coleta de dados e os instrumentos utilizados; 

 Os personagens envolvidos selecionados no estudo; 

 A constituição da dramaturgia (a análise dos dados).  

 

 A exemplo da encenação de uma peça de teatro, foram selecionados procedimentos 

metodológicos que pudessem contemplar todos os elementos e culminar com a apresentação 

final da própria encenação da peça – a análise. 
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2.1. O cenário 

 

 A escola na qual foi realizada a coleta de dados está localizada na cidade de Osasco, a 

quinta maior do estado de São Paulo, com aproximadamente 670 mil habitantes, no bairro 

Vila Campesina, próximo ao centro da cidade. Osasco caracteriza-se por ser uma “cidade-

trabalho”, destacando-se pelo alto empreendedorismo de sua população, sendo o retrato de 

uma economia dinâmica, sustentável e com forte progresso social. É um polo comercial que 

atrai investimentos nos setores varejista e atacadista, possuindo, ainda, alto índice de 

comércios popular. No que se refere à Educação, existem na cidade 409 escolas públicas, 

sendo que destas, 94 oferecem Ensino Médio6. 

 Segundo dados de 2012 do site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a 

91,6% dos alunos são aprovados no Ensino Médio, 2,2%, reprovados e 6,1% abandonaram a 

escola. 

Esta instituição foi indicada para a realização do Grupo Focal em razão de sua gestão 

pedagógica, que se apresenta disponível a contribuir com investigações científicas. Os alunos 

foram escolhidos pelo Diretor, que, segundo o próprio, utilizou o critério “os mais 

participativos” – na intenção de colaborar com a entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6
 Dados retirados do site oficial da cidade (www.osasco.sp.gov.br). 
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2.2. O roteiro 

 

Para o levantamento dos dados elaborou-se um roteiro (ANEXO I) que poderia ser 

aplicado em um Grupo Focal, já que este se constitui em uma estratégia que, segundo Gatti 

(2005), oferece a exposição ampla de ideias e perspectivas por meio da interação entre os 

sujeitos. Assim, por meio dele, o pesquisador incentiva uma variedade de conversações, 

identifica normas e processos de construção da realidade, compreende comportamentos, 

atitudes e práticas cotidianas e visualiza as ideias compartilhadas e as diferentes perspectivas 

sobre uma mesma questão (GATTI, 2005). O emprego dessa técnica é apropriado quando se 

deseja conhecer os pensamentos do grupo sobre a temática pesquisada. 

Os autores Bauer e Gaskell (2002) caracterizam o grupo focal como um debate aberto 

e acessível a todos, promovendo uma interação mais autêntica do que a entrevista em 

profundidade (individual), uma vez que os posicionamentos que emergem são influenciados 

pela natureza da interação grupal, em vez de se fundamentarem na perspectiva individual. 

Além disso, ressaltam a importância do moderador como catalisador da interação social entre 

os participantes, estimulando-os a falar e a reagir às falas apresentadas, promovendo o debate 

(BAUER e GASKELL, 2002).  

O roteiro empregado no Grupo Focal foi utilizado com estudantes do período noturno 

do Ensino Médio, e teve duração de uma hora e meia. O grupo escolhido era composto por 13 

jovens estudantes de uma escola pública da periferia da cidade de Osasco, na Grande São 

Paulo. O diretor da escola mostrou-se solícito em contribuir para o estudo, e comprometeu-se 

a abrir as portas da instituição para a realização das etapas da pesquisa. Posteriormente ao 

encontro, o roteiro foi transcrito (ANEXO II).  

Como apoio ao levantamento dos dados e compreensão dos sujeitos presentes no 

Grupo Focal, foram aplicados questionários (ANEXO IV) com cada um dos participantes.  
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2.3. O elenco 

 

Os jovens participantes da pesquisa pertenciam aos segundos e terceiros anos do 

Ensino Médio7 – o que quer dizer que poucos se conheciam, ou, como disseram “só de vista”. 

Apesar de afirmarem o desejo de participar da discussão – mesmo sendo para “fazer algo 

diferente” ou deixar de assistir determinada aula de determinado professor –, inicialmente não 

demonstraram conhecimento sobre o que aconteceria. Observou-se que, no decorrer do 

encontro, foram ficando mais “à vontade” e expondo suas ideias e opiniões diante dos 

assuntos que surgiam. Também, dialogaram e concordaram uns com os outros, bem como se 

colocaram respeitosamente quando discordavam de algum colega. Por fim, espontaneamente 

e como era esperado, na maioria das vezes relacionaram os assuntos às suas histórias pessoais, 

compartilhando-as. Pode-se afirmar que todo o processo da conversação foi essencia l para 

possibilitar o acesso do pesquisador aos hábitos, perspectivas, ideias, valores e 

comportamentos dos jovens. 

 

2.3.1. Perfil dos Sujeitos 

 

 Para a caracterização dos personagens utilizou-se um questionário socioeconômico 

(ANEXO IV), com o objetivo de apresentar as características do grupo no qual se realizou a 

coleta de dados. Os resultados indicam inicialmente que a média dos sujeitos é de 17 anos, 

sendo que, dos 13 entrevistados, 7 são do sexo masculino e 6 do sexo feminino. No que diz 

respeito aos níveis de ensino, no momento da coleta de dados os professores do 1os anos do 

Ensino Médio estavam aplicando atividades de avaliação e não concordaram em dispensar os 

jovens. Portanto, os entrevistados pertencem aos 2os (8 sujeitos) e 3os anos (5 sujeitos). Esses 

dados podem ser vistos abaixo (Gráficos 1, 2 e 3): 

 

                                                                 
7
 Os alunos do 1º ano do EM não foram entrevistados em função de uma atividade avaliativa que estavam 

realizando no momento da coleta de dados. 
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5 sujeitos

2 sujeitos

5 sujeitos

1 sujeito

Idades dos Sujeitos

16 anos 17 anos 18 anos 19 anos

 

Gráfico 1  

 

7 sujeitos

6 sujeitos

Sexo dos Sujeitos

Masculino Feminino

 

Gráfico 2  
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8 sujeitos

5 sujeitos

Nível de Ensino dos Sujeitos

2º ano do EM 3º ano do EM

 

Gráfico 3  

 

 Além disso, no que diz respeito à Religião dos alunos entrevistados, a maioria se 

identifica com igrejas evangélicas (como Bola de Neve, Vida em Cristo, etc) e frequenta a 

Igreja duas vezes por semana. Apesar de 5 sujeitos não saberem dizer as razões pelas quais 

frequentam a Igreja, nota-se um equilíbrio no número de sujeitos que vai à Igreja porque se 

sente bem e gosta e julga importante para o desenvolvimento – conforme observa-se nos 

gráficos 4, 5 e 6: 

 

8 sujeitos
5 sujeitos

1 sujeito

Religião dos Sujeitos

Evangélico Católico Acredita em Deus

 

Gráfico 4  
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4 sujeitos

1 sujeito

5 sujeitos

3 sujeitos

Religião dos Sujeitos
(frequência à Igreja)

Raramente 1 vez por semana 2 vezes por semana 3 vezes por semana

 

Gráfico 5  

 

4 sujeitos

4 sujeitos

5 sujeitos

Religião dos Sujeitos
(motivos para frequentar a Igreja)

Porque me sinto bem e gosto

Porque acho importante para meu desenvolvimento

Não sabe

 

Gráfico 6  

 

 Também se coletou informações sobre as escolaridades do pai e da mãe dos jovens, e 

percebe-se que a maioria frequentou o Ensino Fundamental II (5as às 8as séries): 8 pais e 6 

mães. O Ensino Médio é representado por 5 mães e 4 pais, conforme os gráficos 7 e 8: 
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6 sujeitos

5 sujeitos

1 sujeito

1 sujeito

Escolaridade da Mãe

5a. à 8a. série Ensino Médio Ensino Superior Não sei

 

Gráfico 7  

 

8 sujeitos

4 sujeitos

1 sujeito

Escolaridade do Pai

5a. à 8a. série Ensino Médio Não sei

 

Gráfico 8  

 

 Em relação às questões sobre a quantidade de pessoas que mora na casa dos jovens, 

bem como se esta casa é própria ou alugada e a renda mensal familiar, os resultados indicam 

que a grande maioria mora com mais uma ou duas pessoas e tem a casa própria (9 e 8 

entrevistados, respectivamente); além disso, a renda familiar mensal da maioria dos alunos é 

de 1 a 3 salários mínimos. Os gráficos 9, 10 e 11 demonstram os dados tabulados.  
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1 sujeito

9 sujeitos

3 sujeitos

Quantidade de pessoas na casa

Moro Sozinho Uma a três pessoas Quatro a sete pessoas

 

Gráfico 9  

 

8 sujeitos

5 sujeitos

Casa própria ou alugada

Casa Própria Casa Alugada

 

Gráfico 10  
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7 sujeitos

3 sujeitos

3 sujeitos

Renda familiar mensal

De 1 a 3 salários mínimos De 3 a 6 salários mínimos De 6 a 9 salários mínimos

 

Gráfico 11  

 

 Por fim, buscou-se levantar um perfil dos jovens sobre assuntos como política, 

trabalho e internet. Os resultados mostram que todos os jovens trabalham e todos utilizam a 

internet todos os dias, porém, em sua grande maioria, não apresentam interesse por assuntos 

políticos, afirmando ou que não tem conhecimento ou que pouco sabem sobre o tema (apenas 

2 afirmaram que gostariam de saber mais), como pode-se observar no gráfico abaixo: 

  

4 sujeitos

2 sujeitos
4 sujeitos

3 sujeitos

Opinião sobre Política

Não sei e não me interesso Não sei mas gostaria de saber mais

Sei pouco e não me interesso Sei o suficiente, mas não me interesso

 

Gráfico 12  
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2.4. Recurso para desvendar a trama ou o drama 

 

As falas dos personagens participantes do grupo focal foram transcritas e submetidas 

ao programa ALCESTE (Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de 

Texte) (ANEXO III). 

O programa ALCESTE, conhecido por pesquisadores da área de Ciências Sociais e 

muito utilizado para investigações que envolvam o desvelamento das Representações Sociais 

(CAMARGO, 2005), constitui-se em um programa de análise de dados textuais que tem como 

objetivo “desvendar a informação essencial contida em um texto” (FERREIRA, 2012). 

Segundo seu criador, o engenheiro e sociolinguista Max Reinert (1999), o programa 

possibilita uma análise lexicográfica do material textual e por meio de uma análise hierárquica 

descendente oferece contextos textuais que são caracterizados pelo seu vocabulário e também 

por segmentos de textos que compartilham esse vocabulário.  

Camargo (2005) considera que a análise textual, por ser qualitativa, não deve deixar de 

atender às exigências de uma análise sistemática e objetiva. Por isso o ALCESTE se constitui 

como procedimento importante, já que “ao fazer a análise lexical quantitativa do discurso dos 

sujeitos, permite, ainda, ao pesquisador realizar uma interpretação qualitativa” (COSTA, 

2011). 

Para viabilizar o uso do software, exige-se que o material seja preparado segundo 

normas específicas, tais como: não utilizar palavras com letras em maiúsculas e não utilizar 

caracteres como aspas, apóstrofo, hífen, porcentagem e asterisco (CAMARGO, 2005). 

Segundo Costa (2011), o material discursivo deve ser organizado de modo que cada entrevista 

seja separada por linhas com asterisco. Porém, no caso do presente estudo, o Grupo Focal foi 

considerado como sujeito único. 

Nesta preparação, Reinert (1999) indica que se deve, inicialmente, indicar as Unidades 

de Contexto Iniciais (UCIs), cuja definição é feita pelo pesquisador e depende da natureza da 

pesquisa. O corpus se constitui em um conjunto de unidades de contextos iniciais 

(CAMARGO, 2005). 

O processamento do ALCESTE envolve três operações referentes às etapas A, B, C e 

cinco operações referentes à etapa D. As etapas são as seguintes: a) leitura do texto e cálculo 

dos dicionários: Preparação do corpus e reconhecimento das UCIs, realizando uma 

segmentação do texto. Nesta etapa o programa reformata e divide o texto em segmentos de 

tamanho similar (chamados de UCEs – Unidade de Contexto Elementar), pesquisa o 

vocabulário e reduz as palavras com base em suas raízes e cria o dicionário de formas 
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reduzidas; b) Cálculo das matrizes de dados e classificação das UCEs: o que faz com que 

essas classes apresentem vocabulário semelhante entre si e diferente das outras classes (nesta 

etapa obtém-se a Classificação Hierárquica Descendente – CHD); c) descrição das classes de 

UCEs representada por um dendograma – que mostra as relações interclasses e d) Fornecidas 

das UCEs mais características de cada classe, complementando a operação anterior. Nessa 

etapa o programa realiza também cálculos complementares (CAMARGO, 2005).  

  Desta maneira, “o ALCESTE produz um relatório estatístico, em que demonstra as 

frequências, porcentagens e o χ2 (qui-quadrado) de cada classe” (COSTA, 2011). O relatório 

resumido é apresentado no ANEXO III.  

 O relatório apresentado pelo ALCESTE permite uma análise preliminar qualitativa dos 

dados, visando, neste estudo, a definição dos objetos de Representação Social.  

 A análise do ALCESTE foi realizada considerando o Qui-Quadrado das palavras 

(UCEs) de cada classe, observando como estas palavras (UCEs) se apresentavam no contexto 

de todo o corpus da classe. Esta análise quali-quantitativa permitiu a definição de sentidos e 

significados das palavras (UCEs) na classe.  
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3. TERCEIRO ATO: 

A APRESENTAÇÃO – OS DRAMAS DAS CENAS  

 

A análise preliminar dos resultados baseia-se na leitura da descrição do relatório 

criado pelo ALCESTE, que nos possibilita interpretar, a partir das frases-respostas dos jovens 

durante o Grupo Focal, quais são as ideias que atravessam seus pensamentos e práticas para, 

baseado nestas, compreender o objeto juventude. 

 

Ferreira (2012) afirma que 

 

O ALCESTE examina no texto as ressonâncias de sentido que se estabelecem 

devido às coocorrências de alguns termos, as quais aparecem reunidas em certas 

regiões do texto (d iscurso) em certo momentos. O programa define número e critério  

de separação de classes, definindo classes estáveis que contêm o texto a partir do  

processamento de seu corpus (FERREIRA, 2012:163). 

 

Assim, após o processamento do corpus, o software indicou que, de todo o material, 

foi classificado 97% para a análise – considerado um bom aproveitamento. A partir desse 

processamento, o programa classifica o corpus seguindo um padrão de co-ocorrência de 

palavras dividindo o material discursivo em partes, que no final do processo são visualizadas 

em forma de classes. A Classe 1 reúne 24% das formas textuais, a Classe 2, 63% e a Classe 3, 

13%, como demonstram os gráficos abaixo: 
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Figura 1 – Distribuição percentual das classes geradas pelo processamento do ALCES TE.  
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Figura 2 – Gráfico do ALCES TE da subdivisão do corpus  em classes específicas. 
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A análise do quiquadrado e frequência das palavras de cada classe aliada à 

compreensão do significado dessas palavras no contexto da frase dos alunos permitiu 

categorizar cada classe em cenas que congregam sua temática: 

 

 Cena 1: A Escola 

 Cena 2: Eu e os Outros 

 Cena 3: A Política 
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3.1. Cena 1: A Escola 

 

 Representando 24% do total do corpus, a Classe 1 agrupou as respostas dos jovens que 

se relacionam, principalmente, às questões escolares. O tema central apresentado referiu-se à 

Qualidade da Escola, que transita de forma direta e indireta pelos discursos apresentados. 

 

 Inicialmente, foram categorizadas as falas, como apresentado a seguir: 

 

 Categoria “As imagens do ensino que recebi”  

“Na minha escola não tinha professor de geografia, então a gente era obrigado a 

fazer um trabalho para entregar na direção, pra gente poder ter o mínimo de 5 na 

nota bimestral.” 

“A gente pulou da 8ª série pro 2º ano do Ensino Médio. Alguns pais reclamava, mas a 

maioria não, eles davam desculpa que ia vir professor substituto, mas nunca veio. 

Veio um cara, em uma aula.” 

 

 Categoria “As relações com meus professores” 

“Tem uma professora de matemática que não sabe dar aula. Ela é muito chata. O 

professor de história é diferente. Tem alguns professores que sabem cativar o aluno, 

fazer a aula ficar interessante.” 

“A gente gosta da aula dele. O professor de matemática sabe atrair a sala para 

prestar atenção na aula dele. A explicação dele... bom, ele dá aula de uma matéria 

difícil, que é matemática, e ele torna a matéria fácil.” 

“Os professores acabam não tendo paciência para entender os casos em específico. 

Uma pessoa é diferente da outra. Uma dá desculpa e outra não.” 

 

 Categoria “Nem sempre a culpa é do professor” 

“A gente não pode culpar totalmente o cara que vem todos os dias tentando ensinar, e 

tem alunos que respondem, tratam mal, aquele cara que está tentando ensinar... você 

não acha que com o tempo ele vai ficar desmotivado?” 
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“Realmente, tem pessoas que exageram. Mas tem outras que acabam levando a culpa 

por conta disso, e aí os professores não ouvem, não sabem entender o que realmente 

está acontecendo na situação.” 

 

 Categoria “A escola ideal é a particular” 

“(Na escola particular) o professor tem mais vontade, ele ensina você melhor, não 

tem essa de ‘não quer, não faz’. Esquece. Lá na escola particular eles insistem.” 

“Eu acho que tem um diferencial das escolas particulares que eu vejo muito hoje em 

dia. Eles tem bastante eventos, bastante coisas que envolvem os alunos, não só aquela 

coisa de sala de aula, sala de aula... mas eles tem gincana, passeios diferentes...” 

“Tem coisas diferentes que envolvem os alunos e atraem mais eles. Não fica só aquela 

coisa monótona, sempre na sala de aula... ai, que chato. Eu estudo aqui desde 2008 e 

os passeios são sempre os mesmos. É sempre a mesma coisa.” 

 

 Categoria “Outros assuntos” 

“Ultimamente é muito comum (aula sobre sexualidade). (Tem) uma palestra sobre 

sexualidade a cada dois anos. Dizem para usar camisinha. Eles ensinam como põe a 

camisinha, eles falam de todas as doenças... eu já tinha uma aula de química que a 

professora levou uma banana, aquela coisa toda.” 

“Às vezes é difícil para o aluno acompanhar escola e trabalho ao mesmo tempo, 

sabe?” 

 

Diante da classificação proposta, pode-se inferir, inicialmente, que os discursos dos 

alunos sobre sua escola envolvem queixas sobre a ausência de professores e o papel da escola 

frente a este fato – como pode ser percebido na categoria “As imagens do ensino que recebi”, 

composto pelas falas “Na minha escola não tinha professor de geografia, então a gente era 

obrigado a fazer um trabalho para entregar na direção, pra gente poder ter o mínimo de 5 na 

nota bimestral” e “A gente pulou da 8ª série pro 2º ano do Ensino Médio. Alguns pais 

reclamava, mas a maioria não, eles davam desculpa que ia vir professor subst ituto, mas 

nunca veio. Veio um cara, em uma aula”. Neste aspecto, observa-se nas falas dos alunos que, 

além de se preocuparem com a falta de qualidade da escola, sentem-se desrespeitados e 

esquecidos e discursam com o objetivo de denunciar os problemas citados. Fica evidente que 
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os jovens sabem da importância da escola e como estes problemas influenciam nos seus 

processos de aprendizagem. 

A categoria “As relações com meus professores” abrange a afetividade nas relações 

professor-aluno como elemento vinculado ao processo de aprendizagem. É composta pelas 

falas “Tem uma professora de matemática que não sabe dar aula. Ela é muito chata. O 

professor de história é diferente. Tem alguns professores que sabem cativar o aluno, fazer a 

aula ficar interessante”, “A gente gosta da aula dele. O professor de matemática sabe atrair 

a sala para prestar atenção na aula dele. A explicação dele... bom, ele dá aula de uma 

matéria difícil, que é a matemática, e ele torna a matéria fácil” e “Os professores acabam 

não tendo paciência para entender os casos em específico. Uma pessoa é diferente da outra. 

Uma dá desculpa e outra não”. Quando os professores são classificados como “chatos” e 

“legais” pelos alunos, são lembradas também as respectivas disciplinas e aulas, que se tornam 

interessantes ou não dependendo de como o aluno vê o professor. Além disso, os jovens 

observam como os professores se relacionam com o grupo em sala de aula, indicando que não 

se sentem compreendidos individualmente e que o grupo é considerado como agrupame nto de 

sujeitos sem especificidades. 

Por outro lado, os jovens demonstram reconhecer a complexidade do processo de 

ensino nas suas falas da categoria “Nem sempre a culpa é do professor”, na qual estão 

presentes as falas “A gente não pode culpar totalmente o cara que vem todos os dias 

tentando ensinar, e tem alunos que respondem, tratam mal, aquele cara que está tentando 

ensinar... você não acha que com o tempo ele vai ficar desmotivado?” e “Realmente, tem 

pessoas que exageram. Mas tem outras que acabam levando a culpa por conta disso, e aí os 

professores não ouvem, não sabem entender o que realmente está acontecendo na situação”. 

Nesta, os discursos indicam os alunos como sujeitos que atrapalham a atuação do professor e 

a consequente desmotivação do mesmo. Percebe-se que os jovens compreendem os processos 

do ensino e da aprendizagem como dependentes dos dois agentes: aluno e professor.  

As falas da categoria “A escola ideal é a particular” (“(Na escola particular) o 

professor tem mais vontade, ele ensina você melhor, não tem essa de ‘não quer, não faz’. 

Esquece. Lá na escola particular eles insistem”, “Eu acho que tem um diferencial das escolas 

particulares que eu vejo muito hoje em dia. Eles tem bastante eventos, bastante coisas que 

envolvem os alunos, não só aquela coisa de sala de aula, sala de aula... mas eles tem 

gincana, passeios diferentes...” e “Tem coisas diferentes que envolvem os alunos e atraem 

mais eles. Não fica só aquela coisa monótona, sempre na sala de aula... ai, que chato. Eu 

estudo aqui desde 2008 e os passeios são sempre os mesmos. É sempre a mesma coisa”) 
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apresentam não apenas as imagens que os alunos formam da escola particular, como também 

estabelecem comparações entre esta e a escola pública que vivenciam. Nota-se novamente 

sentimentos negativos em relação à escola e ao professor, tais como de esquecimento e 

rejeição, já que os discursos denotam que na escola particular os professores insistem e 

propõem atividades mais atraentes, em contraposição à mesmice e monotonia da escola 

pública. 

Por fim, a categoria “Outros assuntos”, composto pelas frases “Ultimamente é muito 

comum (aula sobre sexualidade). (Tem) uma palestra sobre sexualidade a cada dois anos. 

Dizem para usar camisinha. Eles ensinam como põe a camisinha, eles falam de todas as 

doenças... eu já tinha uma aula de química que a professora levou uma banana, aquela coisa 

toda” e “Às vezes é difícil para o aluno acompanhar escola e trabalho ao mesmo tempo, 

sabe?”, deve ter suas falas analisadas separadamente. Percebe-se que a primeira indica uma 

insatisfação do sujeito em relação ao trabalho na escola com o tema da sexualidade, estando 

este à mercê de professores que julgam o assunto importante e, mesmo não fazendo parte do 

currículo, ensinam da maneira como podem. Já a segunda denota a dificuldade em conduzir o 

trabalho e a escola, permitindo-se inferir que a demanda e pressão dos dois papéis é maior do 

que o esperado. 

Assim, a Classe 1 diz respeito às cenas escolares, discutidas a partir da qualidade que 

os jovens atribuem à escola. Desses discursos, observa-se a intenção de denunciar os 

problemas da escola pública, comparando-a com a escola particular. Ao mesmo tempo, os 

jovens parecem compreender que um processo de aprendizagem de qualidade é construído 

pelo professor, pelo aluno e pela escola. Por trás de suas falas, ainda, percebe-se sentimentos 

de rejeição e esquecimento diante dos professores e da gestão escolar, além da importância 

dada à afetividade nos processos de aprendizagem. A Qualidade da Escola fica, assim, 

conectada a imagens dos professores, já que professores considerados “legais” são professores 

melhores e dão aulas melhores; à relação professor-aluno, pois quando se estabelece vínculo 

afetivo o processo de ensino-aprendizagem flui melhor e, por fim, a metodologias e 

estratégias de ensino atraentes, tanto por parte da gestão escolar (os passeios, que devem, 

segundo os jovens, sair da “mesmice” e envolver os alunos) quanto por parte dos professores 

(que devem saber cativar os alunos e oferecer aulas mais interessantes).  
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3.2. Cena 2: Eu e os Outros 

 

Esta Classe representa 63% do corpus, sendo a mais significativa. Os discursos nela 

presentes indicam como os alunos constroem as imagens da juventude a partir dos vínculos 

que mantêm com instituições sociais. Isto é, o “ser jovem” se constrói nas constantes 

interações entre os sujeitos e os diferentes outros que o constituem (instituições como Igreja, 

Família, Estado, Casamento/Namoro), e os posicionamentos dos sujeitos entrevistados 

indicam os conflitos que permeiam esse processo de constituição de suas subjetividades.  

 Os discursos permitiram duas categorizações: 

 

 Categoria “Família e Mundo Privado” 

“É importante apresentar o namorado pros pais, com certeza. Alguns jovens 

apresentam pra família.” 

“O critério para namorar é caráter, confiança, maturidade. Eu imagino muito eu 

apresentando aquela pessoa para minha família.” 

“Minha preocupação é ela. Então eu não estou nem aí pro que os outros estão 

falando.” 

“O que me preocupa em relação ao namoro é o Facebook. Porque tipo, o que você 

posta pode acabar com o namoro. E também o que os outros postam pra você, vix e 

maria.” 

“(Tenho) medo de traição no namoro, sofrimento. E sofrimento é a pior coisa que 

tem. Amar e não ser amado.” 

“Acho que (o jovem) devia aproveitar mais, porque tipo... um namoro sério prende 

bastante, certeza.” 

“Se não pôr limites, aí prende. Você precisa do seu tempo. Depende de cada casal. 

Quando você vai criando um sentimento pela pessoa, automaticamente você vai 

querendo ficar mais perto dela.” 

“Você sabe que ela usa drogas. Você vai colocar ela dentro da sua casa? 

Independente de você gostar dela, ou não, ela continua usando droga.” 

 

 Categoria “Igreja” 

“Tipo assim, hoje em dia eu me sinto muito bem na igreja que eu vou, que é a Bola de 

Neve. É só jovens, só jovens surfistas, você vai do jeito que você quiser. Você não tem 

uma lei.” 
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“Eu acho também que (a igreja) é um outro mal necessário. Qual a diferença entre ir 

à igreja e a pessoa orar dentro da casa dela?” 

“Senão você não vai ter esse costume (de ir à Igreja). Da onde você tira o costume de 

rezar? Da onde seus pais aprenderam a rezar? Se você não tiver esse costume, você 

não vai passar isso pros seus filhos. É uma cultura. E seus filhos não vão passar isso 

pros seus filhos. É uma cultura. E seus filhos não vão passar pros seus netos.” 

 

 Todavia, emerge uma terceira categoria que complementa as duas categorias acima. 

Ela está à parte porque é considerada nesta análise como capaz de dialogar com as outras 

duas: apesar de apresentar enfoques diferentes, refere-se a questionamentos semelhantes e 

indica representações sociais da juventude constituídas pelos próprios jovens.  

 

 Categoria “Imagens da Juventude” 

“Igual aqui na escola, o menino acho que esbarrou no outro e... vou te esfaquear, te 

perfurar, ninguém pensa no que vai acontecer. Ninguém pensa nas consequências. E 

tipo, eu sou de menor, eu vou lá e faço. Hoje todo mundo pode matar, qualquer coisa, 

você olhou feio para outra pessoa e já é motivo de brigar.” 

“Mas e aí se você cumprimenta todos, alguém diz: está pagando de simpática. Ou a 

falsa. Também está aberta. Está abertinha, está querendo. Aí, se você passa e 

cumprimenta somente a pessoa que você conhece, é metida. Em tudo, em todos os 

lugares, foi assim a vida toda.” 

“E aí as pessoas olham para você, e se não vai com a sua cara e só porque você está 

arrumado... que metida. Aí te julgam sem te conhecer.” 

“É uma fase de amadurecimento, porque o jovem não é maduro. O adolescente não é 

maduro. Tanto pessoal, o lado pessoal dele, quanto profissional.” 

“Mas é que às vezes não vem de dentro de casa. Às vezes é o que a sociedade te 

impõe. Hoje em dia, se você usa drogas, se você briga, se você anda com gente que 

não presta, você tem valor na sociedade.” 

“É uma fase de muitas decisões, e que não são definitivas. Uma hora quer uma coisa, 

outra hora quer outra. Mas é uma fase de decisões contínuas.” 

 

 Em relação à primeira categoria, Família e Mundo Privado, as seguintes falas “É 

importante apresentar o namorado pros pais, com certeza. Alguns jovens apresentam pra 

família”, “O critério para namorar é caráter, confiança, maturidade. Eu imagino muito eu 
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apresentando aquela pessoa para minha família” e “Você sabe que ela usa drogas. Você vai 

colocar ela dentro da sua casa? Independente de você gostar dela, ou não, ela continua 

usando droga” demonstram que a escolha do(a) namorado(a) está submetida a critérios 

estabelecidos pela instituição familiar. Pode-se observar as preocupações dos jovens em 

relação às expectativas consolidadas da família quando esta não apenas participa deste  

processo de escolha, como também dita normas para o mesmo – apesar de uma forma não 

consciente. Este processo faz parte da constituição de suas subjetividades à medida que está 

imbricado nos vínculos sociais afetivos que transitam pelo cotidiano dos jovens.  

 Nota-se também falas relacionando as relações afetivas do(a) namorado(a) com os 

outros. Enquanto uma delas denota a não-preocupação sobre a opinião alheia acerca do seu 

relacionamento amoroso (“Minha preocupação é ela. Então eu não estou nem aí pro que os 

outros estão falando”), outra apresenta o Facebook como elemento que pode influenciar 

negativamente esse tipo de relacionamento (“O que me preocupa em relação ao namoro é o 

Facebook. Porque tipo, o que você posta pode acabar com o namoro. E também o que os 

outros postam pra você, vixe maria”). 

Por fim, percebe-se as influências sociais sobre os relacionamentos amorosos, quando 

os discursos apresentam falas-clichês sobre namoro/casamento como importantes para o 

jovem. São estes: “(Tenho) medo de traição no namoro, sofrimento. E sofrimento é a pior 

coisa que tem. Amar e não ser amado”, “Acho que (o jovem) devia aproveitar mais, porque 

tipo... um namoro sério prende bastante, certeza” e “Se não pôr limites, aí prende. Você 

precisa do seu tempo. Depende de cada casal”. A primeira fala indica o medo da traição 

como fenômeno presente no namoro, que pode causar sofrimento. Ela é finalizada com a 

angústia de amar e não ser amado, sobre o que se infere que a monogamia é condição do amor 

entre duas pessoas. Sobre as duas últimas falas, que dissertam sobre o “namoro sério”, 

observa-se a linha tênue entre o “eu” e o “nós”, e a preocupação em definir os limites da 

relação. São discursos que parecem ser constituídos por meio das relações estabelecidas com 

as instituições sociais – mídia, família, igreja, etc.  

 Processo semelhante ocorre nas relações jovem-Igreja. A frase “Tipo assim, hoje em 

dia eu me sinto muito bem na igreja que eu vou, que é a Bola de Neve. É só jovens, só jovens 

surfistas, você vai do jeito que você quiser. Você não tem uma lei” indica o quanto o jovem 

esforça-se para encontrar-se nas instituições nas quais transita. A transgressão das leis, cuja 

característica é atribuída aos jovens de forma natural e como consequência de sua construção 

identitária, é na realidade a busca por essa subjetividade em um contexto político-cultural que 

não contribui para a definição da mesma. Por isso, ambientes que permitam que essa 
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transgressão ocorra são representados como “sem- lei”, e tornam-se agradáveis em função 

dessa característica. 

 As duas falas seguintes relacionadas à instituição Igreja apresentam outro enfoque: 

“Eu acho também que (a igreja) é um outro mal necessário. Qual a diferença entre ir à igreja 

e a pessoa orar dentro da casa dela?” e “Senão você não vai ter esse costume (de ir à Igreja). 

Da onde você tira o costume de rezar? Da onde seus pais aprenderam a rezar? Se você não 

tiver esse costume, você não vai passar isso pros seus filhos. É uma cultura. E seus filhos não 

vão passar isso pros seus filhos. É uma cultura. E seus filhos não vão passar pros seus 

netos”. Elas discutem a relação com a instituição Igreja implicada na cultura, de modo que se 

torna parte do cotidiano, já que é uma tradição passada de geração para geração.  

 A categoria “Imagens da Juventude” abrange falas que apresentam imagens 

constituídas sobre juventude para os alunos como resultantes das seguintes relações: a) com a 

instituição Estado: “Igual aqui na escola, o menino acho que esbarrou no outro e... vou te 

esfaquear, te perfurar, ninguém pensa no que vai acontecer. Ninguém pensa nas 

consequências. E tipo, eu sou de menor, eu vou lá e faço. Hoje todo mundo pode matar, 

qualquer coisa, você olhou feio para outra pessoa e já é motivo de brigar”, pois quando o 

jovem afirma que sendo “de menor”, vai lá e faz, e que todo mundo pode matar ele considera 

que o Estado pode ser negligente com este tipo de violência; b) com os colegas: “Mas e aí se 

você cumprimenta todos, alguém diz: está pagando de simpática. Ou a falsa. Também está 

aberta. Está abertinha, está querendo. Aí, se você passa e cumprimenta somente a pessoa que 

você conhece, é metida. Em tudo, em todos os lugares, foi assim a vida toda ” e “E aí as 

pessoas olham para você, e se não vai com a sua cara e só porque você está arrumado... que 

metida. Aí te julgam sem te conhecer”, já que são consideradas as opiniões alheias nos seus 

processos de formação da sua subjetividade e c) com a sociedade: “É uma fase de 

amadurecimento, porque o jovem não é maduro. O adolescente não é maduro. Tanto pessoal, 

o lado pessoal dele, quanto profissional”, “Mas é que às vezes não vem de dentro de casa. Às 

vezes é o que a sociedade te impõe. Hoje em dia, se você usa drogas, se você briga, se você 

anda com gente que não presta, você tem valor na sociedade” e “É uma fase de muitas 

decisões, e que não são definitivas. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Mas é 

uma fase de decisões contínuas”, nas quais observa-se, primeiro, o jovem se percebendo em 

fase de transição, segundo, o jovem estabelecendo limites e normas para ser valorizado 

socialmente e, terceiro, o jovem sentindo-se cobrado nas suas decisões. 

 Em suma, os discursos desta Classe discutem como o jovem compreende a fase 

denominada juventude, com seus limites, suas características e angústias. Fica evidente como 
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ele a relaciona com as instituições que o envolvem, percebendo-se como parte integrante das 

mesmas. É importante ressaltar, também, que há uma busca constante pelos desejos do jovem 

sem a interferência das instituições, denotando como estas não o valorizam nem o 

compreendem como sujeito.  
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3.3. Cena 3: A Política 

 

 Os jovens também emitiram opiniões sobre questões políticas, sobre o Brasil e os 

brasileiros. Essa classe reuniu 13% do corpus analisado, e as falas foram organizadas em duas 

categorias, como indicado a seguir: 

 

 Categoria “Política Brasileira”  

“Teve um pensamento de um professor que foi bem interessante: Todo mundo aqui 

sabe que político rouba, só que alguém aqui pensou em se unir para fazer a 

diferença?” 

“Está todo mundo roubando. E você vai roubar também, não é que você quer ganhar 

dinheiro fácil. A ideia é fazer diferente, mas não sei se a gente consegue, porque a 

pressão deve ser grande.” 

“Tá todo mundo roubando, mas aí eu parei pra pensar: não, mas a gente tem que 

procurar votar, fazer a diferença.”  

“Hoje não tem mais como fazer a diferença. Hoje em dia o jovem não tem mais 

vontade de votar, que foi um direito que foi conquistado há muito tempo.” 

“Já pensei em entrar para política, agora não mais, porque não tem muita lógica você 

só trabalhar, trabalhar, e não ver resultado.” 

“Eu não voto. Mas eu tenho 17 anos, vou votar onde? Só tem política feia, se tivesse 

política bonita eu até votava.” 

 

 Categoria “Povo Brasileiro” 

“Acho que o povo devia se unir mais, devia se esforçar mais, porque o brasileiro é 

muito acomodado.” 

“O povo está muito ignorante, está muito acomodado, e eu acho que é por isso que 

está do jeito que está, porque a gente deixa.” 

“O brasileiro é muito acomodado, não vai fazer diferença, deixa quieto.” 

“A gente não tem noção. Se a gente, e mais outras pessoas quiserem, vai fazer 

diferença. Não adianta só reclamar, a gente tem que fazer alguma coisa para poder 

tentar mudar, pelo menos tentar. Se não der certo, não dá certo uma vez, tenta outras, 

sabe.” 
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As opiniões chamam atenção inicialmente porque indicam que os sujeitos 

compreendem o termo “Política” exclusivamente como a forma que o Estado organiza seus 

representantes para administração pública, não refletindo sobre o tema de forma mais ampla. 

Também, os discursos denotam um caráter negativo atribuído tanto à organização política 

estatal quanto ao povo brasileiro, vinculando elementos como corrupção, roubo, falta de 

vontade e de resultados. Porém, o que mais se destaca quando se analisa essas falas é a falta 

de autonomia dos jovens na criação e argumentação dos discursos, percebendo-os como 

reprodução simplória de componentes externos, como pais, professores e mídia.  

Logo, infere-se o quanto questões políticas não fazem parte da vida cotid iana dos 

jovens. Seus discursos sobre a temática constituem-se em repetições do pensamento vigente 

na sociedade e demonstram o quanto instituições sociais como a escola e a família não 

contribuem para aprimorar a participação política da juventude e para aprofundamentos 

teóricos e reflexivos sobre o tema. 

Além disso, percebe-se o quanto posicionar-se politicamente significa a concretização 

de um desejo de inclusão social, como se o jovem fizesse questão de expor que possui senso 

crítico e conhecimento no assunto. Apresentar suas críticas, ainda que produtos de discursos 

midiáticos, faz com que o sujeito se sinta participante da sociedade. A política aparece aqui 

como elemento que permite a inserção do jovem nas teorias que transitam pela sociedade e 

orientam os cotidianos das pessoas. 
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EPÍLOGO (e porque continuar) 

 

O crescimento de pesquisas científicas, intervenções socioeducativas e políticas 

públicas voltadas à Juventude constituem-se em uma preocupação alinhada aos esforços para 

compreender a sociedade na qual estamos inseridos. Debruçando-se nesta temática, este 

trabalho teve como objetivo analisar as representações sociais que os jovens de Ensino Médio 

estão construindo sobre a juventude a partir dos principais temas que atravessam seus 

discursos. 

A pesquisa tem como fundamentação teórica a Teoria das Representações Sociais, que 

permitiu investigar os discursos que permeiam o senso comum dos jovens e como estes são 

constituídos. Também, a análise do objeto de estudo – a juventude – exigiu uma retomada 

epistemológica das teorias e abordagens sobre o tema, o que parece indicar que as 

representações sociais que nos deparamos atualmente ancoram em teorias advindas da 

antropologia, psicologia sócio-histórica, psicologia social, educação e sociologia e, 

principalmente, da psicanálise.  

Para a realização da investigação, foram entrevistados treze jovens de uma escola 

estadual de Osasco/SP utilizando-se a técnica do Grupo Focal. O roteiro, seguido de forma 

flexível, teve como objetivo explorar os temas que mais os interessavam e os preocupavam, 

para posterior análise sobre o que pensam sobre o objeto juventude. Transcrita, a entrevista foi 

submetida ao software ALCESTE, cujos resultados possibilitaram análises que permitiram 

classificar os discursos em 3 categorias: A Escola, Eu e os Outros e A Política.  

Com o propósito de oferecer uma análise dinâmica dos dados da pesquisa, decidiu-se 

estruturar o relato da Dissertação como uma peça de teatro, que se constituiu como uma 

metáfora e assim sintetizou os significados presentes nos discursos dos sujeitos. 

Neste estudo, compreende-se o sujeito em um papel ativo e histórico (Jodelet, 2009). 

Desta maneira, foram realizados esforços para interpretar os posicionamentos dos jovens 

diante das situações e experiências cotidianas tanto como resultados dos lugares e tempos 

habitados por eles quanto das consequências da interação com estes contextos e, a partir desta 

interação, de processos autônomos e conscientes de si.  

As representações sociais, assim, se ancoram nas relações sociais, que constituem as 

subjetividades dos sujeitos. A partir da pesquisa realizada, sugere-se que ser jovem envolve 

constituir-se de forma conflituosa, por meio de ações comunicativas que os sujeitos deste 

grupo social estabelecem com os diferentes outros. As representações refletem diferentes 

ângulos deste conflito. Nesta perspectiva, na análise da cena (categoria) “A Escola”, 
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percebeu-se claramente processos conflituosos, já que os alunos mantêm estreitas relações 

com a instituição – pois faz parte de seu cotidiano. Nota-se como preocupação primordial a 

qualidade de ensino, e, apesar do professor se constituir no centro desta preocupação, outros 

atores aparecem nos discursos no que diz respeito a este interesse, como pais e gestão escolar. 

Ao redor desta inquietação observa-se que os alunos não se sentem respeitados, tampouco 

percebidos, e discursam parecendo pretender denunciar os problemas de seus contextos 

escolares. Também é dedicada atenção à relação professor-aluno, destacando-se a ideia de que 

o que configura um bom professor é o que dá atenção a todos, respeita as diferenças existentes 

entre os alunos e elaboram estratégias de ensino atrativas e interessantes. Por fim, as falas 

indicam comparações entre a escola pública e a escola particular – sendo a última repleta de 

ações atraentes e mais interessantes –, e a dificuldade em conciliar trabalho e estudo. 

A análise indica que os discursos dos jovens apresentam representações sociais da 

juventude como esquecida e desrespeitada no ambiente  escolar. Por trás de posicionamentos 

que denunciam a má qualidade da escola vivenciada, infere-se que os jovens têm o desejo de 

serem ouvidos, olhados e respeitados. Quando indicam ausência de professores parecem falar 

sobre uma juventude desinteressante, isto é, que não atrai os professores à sala de aula, o que 

fica ainda mais fortalecido quando comparam as escolas públicas com as particulares, 

afirmando que nas últimas os professores “insistem” e oferecem atividades e estratégias de 

ensino mais atraentes, que envolvem os alunos.  

A partir destes discursos, a juventude vivenciada e, desta maneira, apresentada pelos 

sujeitos é, ainda, a que deixa o professor “sem paciência” e que é comparada – como os pais 

também fazem – com os próprios adultos. Nestas comparações também está explícito em suas 

falas como o jovem não se sente respeitado pelas dificuldades em trabalhar e estudar ao 

mesmo tempo. O jovem no papel de aluno, por conseguinte, apresenta-se nesta investigação 

como sujeito desinteressante, esquecido, rejeitado, sendo possível ler, nas entrelinhas, os 

desejos de sentirem-se respeitados e perceberem suas vozes, angústias e ideias fazendo 

diferença no ambiente escolar. 

A cena (categoria) denominada “Eu e os Outros”, que agrega os discursos sobre como 

os jovens se relacionam com namoro/casamento, família, igreja e relações sociais, pode ser 

compreendida como outro ponto de conflito. Por um lado, é possível perceber posições 

rígidas e conservadoras sobre estes assuntos, além da maioria das ideias serem de caráter 

negativo. Por outro, há indícios de que o jovem busca a construção de sua imagem diante do 

enfrentamento das situações de conflito junto às instituições sociais, além de perceber-se em 

uma fase transitória e de amadurecimento.  



79 
 

As relações afetivas dos jovens são constituídas primordialmente pelo namorado(a), 

pela família, pela igreja e pelos colegas. Inicialmente, além do fato de que uma das imagens 

construídas pelos jovens diz respeito a um sujeito incapaz de realizar suas escolhas amorosas, 

estando elas atreladas a critérios pré-estabelecidos principalmente pela família, como já 

mencionado, é possível inferir que outros aspectos influenciam diretamente essas relações – 

como a rede social Facebook e determinados clichês sobre namoro/casamento (sentir-se 

“preso”, todos precisam de seu tempo, etc). A partir daí, o jovem compreende a si próprio 

como submetido à uma sociedade conservadora e impossibilitado de estabelecer diferentes 

modos de vida, sentindo-se obrigado a seguir os padrões já estabelecidos. 

A relação com a Igreja merece destaque, à medida que, a partir dela, o jovem parece 

construir a representação social da juventude como submetida a este “mal necessário”. Os 

sujeitos apresentaram discursos que indicam o jovem como submisso não apenas à instituição, 

mas também à “cultura” estabelecida pela mesma – “costume de rezar”, que, segundo eles, 

precisa ser mantido.  

Os jovens orientam suas vidas por meio da negação de suas escolhas, não se atentando 

a outros posicionamentos existentes na sociedade e nem ao seu próprio desejo e interesse. A 

partir de conflitos de comportamento em relação aos julgamentos dos colegas, os jovens 

apresentam suas angústias a respeito da imagem que pretendem constituir, e como pode ser 

este processo. Além do mais, o fato de compreenderem a juventude como fase transitória faz 

com que não apresentem definições claras de seu grupo social, já que entendem que se 

encontram naturalmente em fase de amadurecimento e desenvolvimento humano. 

A última cena (categoria) analisada, “A Política”, é a que mais congrega falas de 

caráter negativo, aliado ao fato dos jovens apresentarem uma compreensão do termo 

“política” de forma restrita. Fica evidente que os discursos sobre o termo representam 

repetições do que os alunos ouvem, leem e assistem, não se constituindo, logo, como um 

objeto elaborado criticamente. Ainda assim, os jovens sentem orgulho de seus 

posicionamentos políticos, tornando o assunto um elemento que possibilita o sentimento de 

inclusão na sociedade. 

O termo política aparece nos discursos compreendido de forma limitada, como 

exclusivamente a maneira com que o Estado organiza seus representantes para administração 

pública; além de vinculá- la a questões estritamente negativas, como corrupção, roubo, falta de 

vontade e de resultados. As falas agrupadas nesta categoria são desprovidas de reflexões 

teóricas e aprofundamentos, o que nos possibilita inferir que as instituições e os processos 

comunicativos pelos quais os jovens transitam não constroem ideias e posicionamentos 
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coerentes e interessantes ao contexto sociopolítico. Sendo assim, a política não se constitui 

como um objeto de representação social para esses jovens. Se é perceptível que os sujeitos 

não se relacionam afetivamente com a política e que esta não tem lugar nas suas vivências 

cotidianas, os posicionamentos acerca da temática são, coerentemente, meras reproduções e 

repetições do que o pensamento vigente veicula e comunica para a sociedade. 

Desta maneira, a imagem que parece estar sendo construída da juventude pelos 

sujeitos entrevistados a partir da política constitui-se em um grupo social que almeja a 

inclusão social por meio do senso crítico – ainda que este seja mera repetição do pensamento 

hegemônico. Isto é, infere-se que os jovens apresentaram suas opiniões envolvidas por 

queixas sobre o Estado porque acreditam que, assim, são pessoas críticas. De alguma forma, 

expuseram o que pensaram que a pesquisadora gostaria de ouvir, e sentem-se, assim, 

incluídos socialmente. 

A partir das análises das falas categorizadas nas três categorias, é possível tecer 

inferências sobre como o jovem se posiciona sobre ele mesmo. São os três elementos – a 

escola, as relações dos jovens com os diferentes outros e a política –, eleitos pelos próprios 

jovens – que possibilitam interpretar as imagens construídas sobre juventude. 

Uma consideração a ser destacada é que em nenhuma delas os sujeitos compreendem-

se como autônomos e protagonistas. Ou seja, percebe-se movimentos de auto exclusão diante 

das situações expostas e, assim sendo, pouca ou nenhuma atividade de participação. O jovem 

não se observa como parte dos contextos nos quais está inserido, coloca-se em um processo 

de subordinação e vitimização, descrevendo situações e histórias sem identificação clara de 

seu lugar.  

Na cena “A Escola” observa-se como os sujeitos anulam seu protagonismo e 

autonomia quando delegam somente ao outro a causa e resolução dos problemas denunciados. 

Este outro, representado pelo professor, pelos pais ou pela gestão da escola, é o único 

responsável pela qualidade do ensino: o professor precisa dar aulas atraentes e ter mais 

paciência com os alunos, a gestão da escola precisa resolver o problema da ausência dos 

professores, os pais precisam reclamar e os colegas precisam “tratar bem” o professor. Não 

são encontradas nas falas posicionamentos dos jovens como sujeitos autônomos capazes de 

interferir e constituir as situações levantadas; apenas queixas, reclamações e denúncias – o 

que, por sua vez, fortalece o pensamento hegemônico sobre este grupo social que afirma sobre 

sua vulnerabilidade e transitoriedade. 

No que se refere à cena “Eu e os Outros” pode-se afirmar sobre uma auto exclusão dos 

jovens inicialmente sobre sua escolha do(a) namorado(a): é perceptível em seus discursos o 
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fato de que esta escolha está submetida aos critérios da sociedade tradicional e conservadora e 

de sua família. Não há processo autônomo nem atenção à seus desejos, apenas a preocupação 

com a imagem que os pais construirão do(a) parceiro(a). Também, a Igreja estabelece o que o 

jovem deve ser e como deve se comportar, por isso prefere a Igreja Bola de Neve, que, em 

seus discursos, mostra-se permissiva e “sem- lei” (mesmo que ser “sem- lei” signifique ter 

outras regras). Por fim, as falas sobre as imagens da juventude denotam a transferência aos 

outros sobre o julgamento de seus próprios comportamentos; isto é, a preocupação com o que 

os colegas vão pensar de suas atitudes.  

Na discussão sobre a política observa-se que os jovens se mostram como sujeitos 

passivos e não protagonistas das situações. Como mera repetição de discursos de pais, da 

mídia e de professores, as análises das falas sobre esta temática possibilitam compreender 

como o jovem exclui-se dos movimentos políticos do país, fundamentando-se em falas 

prontas e previsíveis. A não participação do jovem na política e seu desinteresse são 

resultados destas possíveis representações sociais. 

No entanto, é possível supor que a auto exclusão do jovem não acontece somente a 

partir do próprio. Se a juventude tem suas representações sociais como faixa etária, fase ou 

período de transição, o que resulta em uma imagem do jovem sobre si mesmo como um 

“não-ser” ou alguém que está em processo de amadurecimento para “vir-a-ser” (CAIERÃO, 

2008, DAYRELL, 2003, CHAVES, 2005 e SALEM, 1986), é compreensível que o sujeito, 

inserido em processos interacionais com as instituições, não se sinta autor e ator das cenas de 

seu cotidiano. Além disso, não se percebe movimentos por parte da sociedade ou de suas 

instituições que valorizem conhecimentos dos jovens e incentivem sua participação: o adulto 

formula e implanta políticas públicas, faz pesquisa científica e elabora teorias, decide as 

estratégias educacionais e psicossociais que, em sua opinião, pode desenvolver o jovem, e, 

principalmente, cria as definições para a juventude. Portanto, é esperado o comportamento 

passivo do jovem nos contextos e relações em que está inserida a juventude. 

Importa mencionar que não se observa possibilidades, neste estudo, de assegurar as 

representações sociais da Juventude a partir da realização de apenas um Grupo Focal. A 

definição de representações exige procedimentos de aprofundamento e de contínuas 

investigações dos dados dos sujeitos. Nesta pesquisa preliminar intenta-se apresentar 

caminhos e perspectivas tanto como sugestões para próximas investigações quanto como 

possíveis continuações em estudos futuros. 

Em suma, os discursos de jovens do Ensino Médio, classificados neste trabalho em 

três categorias – “A Escola”, “Eu e os Outros” e “A Política” – permitem supor que as 
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representações sociais da juventude deverão estar organizadas nestas categorias. No entanto, 

como já mencionado, a definição das representações destes jovens exigiria estudos de 

aprofundamento. 

Assim, reitera-se a importância de continuar as investigações sobre juventude a partir 

de seus próprios posicionamentos, reflexões, ideias e discursos, na medida em que desta 

maneira poderemos ter acesso às suas representações sociais e assim estruturarmos melhores 

formas de intervir neste grupo social e formular políticas públicas mais específicas e 

coerentes. Pode-se dizer que a presente pesquisa apresenta espaços de futuros debates e 

investigações que podem identificar representações sociais da juventude sobre ela mesma, 

diante dos inúmeros contextos sociais e instituições nos quais se insere e pelos quais transita.  

 Além disso, será necessário analisar as diferentes instituições, como casamento, 

escola, igreja e família, quando se pretende compreender melhor a juventude. A escola, como 

espaço de formação e desenvolvimento, está representada pelos sujeitos deste trabalho de 

forma restrita e com caráter negativo, o que suscita novos questionamentos sobre a ancoragem 

destas representações sociais e como orientam os processos comunicativos e comportamento 

dos alunos neste lugar. Também, o aprofundamento na representação social do professor do 

Ensino Médio e de seu papel constituído pela juventude pode contribuir não apenas com 

nossas compreensões, como também com outros esforços que buscam aprimorar este nível de 

ensino.  

 A comparação estabelecida entre escola pública e particular pelos sujeitos nos fornece 

questões sobre como estes dois espaços estão constituindo a subjetividade da juventude, 

possibilitando-nos indagações sobre suas demandas específicas, suas diferenças, semelhanças, 

histórias e representações sociais. A partir dela, é possível e torna-se pertinente o 

aprofundamento sobre como os jovens elaboram a si mesmos e aos outros nestes diferentes 

lugares, fomentando investigações que dialogam com classes sociais e desigualdade e que 

buscam compreender em que medida as diferenças sociais e de renda influenciam nas 

representações sociais dos alunos das duas escolas. 

 Também se tornam necessárias investigações que se dedicam ao estudo das 

representações sociais da Igreja para jovens, já que é uma instituição que emergiu neste 

trabalho com relevante significado para os posicionamentos dos mesmos, inclusive 

interferindo e orientando seus comportamentos. O namoro e o casamento também foram 

debatidos nesta pesquisa e merecem novos olhares – principalmente no que diz respeito à 

participação da família do sujeito que, como mencionado, possui importante papel na 

definição de critérios para as escolhas dos companheiros amorosos dos jovens. 
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 Para os jovens, a dimensão política, que congrega discursos que representam 

repetições do pensamento vigente sobre o assunto, e, assim, não se configura como objeto de 

representação, também pode estar no foco de futuras pesquisas. O mais relevante é 

compreender o porquê da ausência de reflexões sobre esta temática e participação da 

juventude nos sistemas políticos, e como o Ensino Médio das escolas públicas vem 

considerando a questão. Se o jovem possui um posicionamento sobre este tema com caráter 

negativo, tornam-se coerentes investigações sobre as ancoragens destas ideias. 

A presente pesquisa evidenciou como são pertinentes esforços teóricos dedicados a 

como as instituições – principalmente a escola, a igreja e família – atuam junto aos jovens no 

que diz respeito a possibilitar (ou não) que participem como sujeitos protagonistas e 

autônomos. Percebemos, nos sujeitos da pesquisa, movimentos de auto exclusão diante das 

situações expostas e, assim sendo, pouca ou nenhuma atividade de participação. O jovem não 

se observa como parte dos contextos nos quais está inserido, coloca-se em um processo de 

vitimização e relata histórias sem identificação clara de seu lugar. É possível constatar a 

necessidade de intervenções teóricas, socioeducacionais e políticas públicas coerente com este 

grupo social, suas especificidades e demandas. 

Finalmente, conclui-se que o trabalho de pesquisa possibilitou definir os principais 

temas ou núcleos de famílias de representações ou núcleos de organização das representações  

que podem ser analisadas. As definições destes núcleos são assim o primeiro passo para se 

buscar a compreensão das representações sociais dos jovens sobre a escola, as diferentes 

instituições e a política. O estudo ilumina, assim, novas oportunidades e perspectivas para 

futuros estudos. 
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ANEXO I – Roteiro do Grupo Focal 

 

APRESENTAÇÃO DA MEDIADORA E DA RELATORA. 

Objetivo : Coletar informações sobre os assuntos que mais preocupam os jovens. 

Solicitar a assinatura do TERMO DE ADESÃO . 

 

Roteiro de Perguntas 

 

1. Gostaria que vocês me contassem quais os temas, os assuntos as questões que 

mais preocupam vocês atualmente?  

2. Em relação a suas próprias vidas estes são os assuntos que os deixam mais 

preocupados? 

3. Com relação ao seu país com que estão mais preocupados ?   

4. O que vocês pensam sobre a escola em que estudam? Conta um pouco o que 

vai bem e o que vai mal. 

5. Vocês assistem que tipo de programa de televisão?  

6. O que vocês acham da televisão brasileira.? Vocês já ouviram falar da televisão 

de outros países? Como ela é?  

7. Vocês usam a internet? Para que ? 

8. Quem aqui tem facebook? Vocês usam e-mail?  

9. Alguém já planejou sua vida? Quais os medos, as angústias, as preocupações,..? 

Porque? 

10. Quando alguém pergunta a vocês sobre qual profissão seguir, o que vocês 

sentem? E o que passa nas suas cabeças? Porque? 

11. Em relação ao futuro o que mais os preocupam ? 

12. O que vocês acham da violência urbana? O que é violência para vocês? 

13. Vocês tem medo de sair de casa ? Por que ?  

14. A religião é uma preocupação para vocês ? Por que ? 
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15. Vocês namoram? O que aflige vocês quando pensam em namoro? Tem 

medo de alguma coisa? Alguma grande questão? Porque? 

16. O que vocês levam em conta quando pensam em alguém para namorar ? 

17. O sexo é hoje um problema para o jovem? Vocês acham que nas escolas 

deveriam ter aulas de educação sexual ? Porque ? O que deveriam ser tratadas 

nestas aulas?  

18. Minha pesquisa trata sobre os temas que mais preocupam os jovens hoje. Vou 

me aprofundar no tema que vocês escolherem . Assim, do ponto de vista de 

vocês qual o tema que eu deveria escolher em  

Primeiro lugar ----- 

Segundo lugar ------ 

Terceiro lugar ------ 

19. Grata pela ajuda . Gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Poderiam me 

dar seu Facebook? Poderemos nos comunicar futuramente caso seja necessário?  
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ANEXO II – Transcrição do Grupo Focal 

 

Quando eu e a pesquisadora que foi me auxiliar na trabalho com o Grupo Focal chegamos à 

escola, o portão estava trancado. Ficamos nós e mais um aluno por volta de 5 minutos 

esperando alguém aparecer. Professores e alunos passavam, viam-nos e ouviam-nos, mas 

não chamavam ninguém para abrir.  

A inspetora apareceu e abriu. Perguntamos pelo Vice-Diretor, ele apareceu rapidamente e 

disse que a funcionária chamaria os alunos.  

Levaram-nos a uma sala com alguns computadores e grandes mesas espalhadas. Tivemos 

que mexer um pouco na mobília para conseguir construir um circulo com as cadeiras. Os 

alunos foram aparecendo. Inicialmente eram 9: 6 meninos e 5 meninas.  

Um deles, coincidentemente, havia sido meu aluno na instituição onde trabalhei.  

Um menino quebrou o gelo com a fala “Parece mais um interrogatório de polícia”. Eu 

completei: “Hmm o que vocês aprontaram?”. Continuaram brincando: “Ainda, nada...”. E 

todos riram. Enquanto isso eles nos ajudaram a arrumar as cadeiras. 

Percebi que não se conheciam. Eram de 2 a 3 de uma mesma sala. Acho que se sentaram 

perto um do outro. Infelizmente não peguei estas informações. 

Depois de um tempo esperando que se arrumassem, iniciei o encontro: 

Angela – Gente, boa noite todo mundo. Vamos começar, então. Eu sou Angela, já conheço o 

M., já dei aula pra ele. Esta é a Karina. Estudamos na PUC aqui de SP, mestrado em 

Psicologia da Educação. Preciso fazer uma entrevista com vocês, assim mesmo, em grupo, 

pro meu trabalho. 

Algumas coisas importantes. 

Antes de mais nada, queria saber o que falaram para vocês. Como vocês chegaram até aqui? 

Foi o R. (Vice-Diretor) que falou? 

Aluno – Foi a inspetora. 

Angela – E o que a inspetora falou para vocês? 

Aluna – Só chamou um menino e uma menina. 

Angela – E foi quem quisesse vir? 

Aluno – Disse que era uma reunião com duas pessoas que fazem aula na PUC. 

Aluno – O Reinaldo me pegou no corredor e disse “você vai”. E eles vieram porque estavam 

comigo. 

Aluna – Eu estava por perto e ouvi “você fica aí”. Só. Sem saber porque.  
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Angela – E o que vocês acham que vai acontecer por aqui? O que vocês acham que a gente 

vai perguntar? 

Aluno – Expectativas pro ano que vem? 

Angela – Em relação à escola? 

Aluno – Em relação à escola e à educação? 

Aluno – Vestibular... 

Aluno – Educação... 

Angela – Vocês já participaram de alguma pesquisa antes? 

(silêncio...) 

Angela – Nunca? Ninguém participou de pesquisa nem na rua? O que é pesquisa para vocês? 

Aluno – Pergunta se eu tenho 10 geladeiras em casa... 

(risos) 

Aluna – Se eu gostei do sabão em pó...  

Aluno – É do SARESP? 

(risos) 

Angela – Esta pesquisa se chama “pesquisa socioeconômica”. Ela serve para saber qual o 

nível socioeconômico de vocês. A que classe social vocês se encontram no país.  

Hmm ninguém nunca respondeu, por exemplo, uma pesquisa sobre em quem vai votar nas 

eleições? 

Aluno – Eu não voto. 

Aluno – Mas eu tenho 17 anos. Vou votar onde? 

Angela – Ué, mas está na hora já. 

Aluno – Só tem política feia, se tivesse política bonita, eu até votava. 

(risos) 

Angela – Então, alguns combinados. Eu pretendo ficar aqui com vocês mais ou menos por 

uma hora e meia. Temos aqui estes dois gravadores...  

Aluno – Eu queria te agradecer. É a aula da C. 

Aluna – De física. 

Angela – Verdade! O que vocês estão perdendo? Aula de física... 

Aluno – Aula de química! 

Aluno – Português... 

Aluno – Eu não tô perdendo nada. 

Angela – Esta gravação serve para que? Eu vou ouvir depois, com cuidado, e vou escrever 

tudo o que vocês disserem para fazer uma análise disso. Nenhum nome vai pro trabalho, é 
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tudo sigiloso e ninguém mais vai ouvir. O que vão ler, depois, é a análise. Então, por 

exemplo, “nesta primeira parte da pesquisa, eu percebi isso, isso e isso”. Mas não vou dizer 

da onde vocês são nem o nome da escola. Tudo é muito secreto. Eu queria pedir para vocês 

serem extremamente sinceros. Dizerem exatamente o que vocês pensam, sem medo. Aqui 

ninguém vai julgar vocês. Estou aqui para ouvir vocês. Não estou aqui nem para ensinar nem 

para dar lição nenhum. Existe um “termo de consentimento”, que diz que você concorda em 

participar desta pesquisa. Tem os dados de vocês e a data de hoje. Ele serve para, quando 

fazemos uma pesquisa científica – que significa uma pesquisa que constrói conhecimento e 

ciência – precisamos dizer que os participantes sabiam que estavam participando de uma 

pesquisa... 

Aluno – Como se fossem os direitos autorais? 

Angela – Isso. Mais ou menos. Significa que vocês estão cientes do que estão participando. 

Isso quer dizer que não posso chegar em nenhum lugar, perguntar um monte de coisa, gravar 

escondido e fazer uma análise daquilo.  

Aluna – Eu faço isso no trabalho. 

Angela – Você faz isso no trabalho? Hmm cuidado. 

Aluna – Tem muitos repórteres que fazer isso.  

Angela – Verdade... os repórteres fazem isso. 

Aluno – Porque eles fazem isso? – perguntou ao amigo do lado, que respondeu algo que a 

gravação não pegou. 

Angela – Todo mundo aqui topa participar? Todo mundo topa colaborar? Dar as opiniões...  

(todos consentiram) 

Angela – Então, obrigada pela disponibilidade de vocês. 

E uma última coisa. Como estamos gravando, eu peço a vocês que cada um fale de uma vez. 

Deixar a pessoa terminar de falar. Por exemplo, alguém começa a falar e você tem uma 

opinião diferente, ou quer complementar... espera, levanta a mão, senão não vou conseguir 

distinguir depois quem está falando o que. 

(enquanto eu separava o roteiro, alguns alunos conversaram entre si).  

Angela – Minha primeira pergunta é a seguinte. Vamos supor que venha um ET aqui na 

Terra e ele ouviu a palavra “jovem”... 

(brincaram com um colega que não estava lá, citando o nome dele e rindo).  

Angela – E aí ele quer saber o que é um jovem. O que vocês responderiam a este ET? o que 

diriam para ele? 
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Aluna – Eu diria que um jovem não é nem criança, nem adulto. Ele está em desenvolvimento, 

passando por uma fase... Não que as outras pessoas não passem. Nós estamos em eterno 

aprendizado. Mas o jovem em específico está em uma fase de muitas decisões, na qual ele 

precisa decidir o que vai fazer da vida dele, se ele vai estudar, se não vai, se ele vai usar 

drogas, ou não, se ele vai fumar, se ele vai ter uma namorada ou ele prefere sair e ficar com 

várias... Então é uma fase de muitas decisões que não são – eu acredito – que não são 

definitivas. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora outra... Mas é uma fase de muitas 

decisões. Decisões contínuas. Eu acredito que é isso.  

Angela – E isso te preocupa de alguma forma? Você se sente nessa fase? 

Aluna – Sim. Muito, muito. Me preocupa muito porque uma hora a gente pensa assim... “ai, o 

que eu vou fazer”... Por exemplo, faculdade. Eu faço o que eu gosto ou o que eu acho que vai 

me dar dinheiro? Eu tô muito nessa, porque eu gosto de artes cênicas e... é o meu sonho, tal, 

mas... é uma coisa que é muito difícil no Brasil, né? Você ser reconhecido, você ter uma 

chance... você não precisar dormir com um diretor para conseguir um papel. Então tem 

muito isso. Você levar para frente aquilo que você ama, que você gosta, ou você ter uma 

segunda... é... uma segunda escolha na qual... talvez dê certo, que talvez você tenha um 

retorno, mas que você não seja feliz fazendo. Então, não só no profissional, mas em várias... 

em várias... áreas assim... em vários aspectos, é uma fase de muuuitas decisões. Muitas.  

Aluna – Isso também é um medo do adolescente: decisões. Porque pode prejudicar o futuro... 

e a gente fica muito indeciso. 

Angela – Então vocês acham que uma decisão hoje pode... 

Aluna – Atrapalhar, ou melhorar. 

Aluna – Interfere em tudo. 

Aluno – É uma fase de amadurecimento. Porque o jovem não é maduro. O adolescente não é 

maduro. 

Angela – E é um amadurecimento para que? 

Aluno – Tanto pessoal, o lado pessoal dele, quanto profissional. Tudo! Na vida dele pessoal... 

envolve tudo. 

Angela – O que mais vocês diriam para o ET sobre o jovem? 

Aluna – Que é muito bom! 

Angela – É legal? Vocês gostam? 

(alguns esboçaram um sorriso tímido...) 

Angela – Tem alguém que não gosta? 

Aluno– É o que tem para hoje, né...  
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(risos) 

Aluno – É a fase atual, então não vamos reclamar... Não dá para pular essa fase, nem 

repetir... Tem que viver o momento... então... 

Angela – É... eu gostava, também. 

Aluno – Dava muito beijinho, né? 

(muitos risos) 

Aluna – Tira essa parte do trabalho! 

Angela – Que mais? Alguém quer complementar alguma coisa? 

Aluna – Ela falou tudo! 

Aluno – Acho que não tem nem o que complementar, né... 

Angela – E aí, continuando nessa ideia... do que é ser jovem hoje... o que vocês sentem, do 

que tem medo, o que angustia vocês... Eu queria saber o que vocês acham que alguns setores 

da sociedade falam de vocês. Por exemplo: O que vocês acham que os pais falam sobre 

vocês? 

Se eu fosse perguntar para um pai o que é o jovem de hoje, o que ele diria?  

Aluna – Rebeldia... 

Aluno – É, rebeldia... 

Aluna – No meu tempo não era assim... 

Aluno – Irresponsável. 

Aluna – Inconseqüência. 

Aluno – Muito novo para fazer isso, muito velho para fazer isso...  

Angela – Interessante. Que mais? 

Aluna – Nunca é o momento. 

Angela – Parece que por causa disso vocês se sentem meio perdidos... é isso? É essa ideia, 

pelo menos, que vocês estão me passando... 

Aluna – Sim. Porque ao mesmo tempo que eles cobram responsabilidade, que a gente deve 

pensar muito bem antes de fazer as coisas, que deve trabalhar, que deve ter... sabe... as suas 

obrigações, ao mesmo tempo, eles acabam trazendo a gente de volta naquela coisa de “não, 

mas não está na hora ainda!” (mudança de tom de voz)... ou “você está achando que tem 

quantos anos, ta achando que é dono do seu nariz???”. Eu sempre ouço isso. Então ao 

mesmo tempo que eles cobram que nós tenhamos que crescer, que sermos maduros, ao 

mesmo tempo eles nos trazem de volta com essas broncas, com essas coisas... “você é criança 

ainda”. Então isso dá uma confusão na gente. 
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Aluna – Que nem a minha mãe, ela fala assim... que é muito difícil ter uma filha adolescente. 

Ela fala. Porque ela não sabe lidar com isso, então ela se perde. 

Aluna – A minha mãe muitas vezes quer me comparar com ela. Que nem tipo... “na minha 

época... eu não saía com essa idade, minha mãe não deixava”... 

Angela – E o que você acha disso? 

Aluna – Ah, os tempos mudaram. Ta muito diferente hoje. Os pais querem nos proteger de 

algumas coisas, mas às vezes eles exageram um pouco. 

Neste momento apareceram mais três, que disseram que gostariam de participar. Fiquei na 

dúvida, e resolvi acolhê-los. 

Aluno novo – Disseram para gente descer para participar... 

Angela – Participar do que? 

Aluna nova – Da pesquisa... pode? 

Angela – Bom, nós já começamos, mas venham... Puxem a cadeira para o círculo.  

E os três logo se colocaram no círculo. Solicitei à Karina que avisasse que não poderia 

entrar mais ninguém. 

Angela – Gente, boa noite. Eu vou ter que falar tudo do começo de novo... Eu sou a Angela, 

ela é a Karina, a gente estuda na PUC, faz o mestrado em Psicologia da Educação. Esta é 

uma pesquisa que vai fazer parte do meu trabalho. Estamos gravando tudo que vocês falam, é 

tudo sigiloso, nem o nome de vocês nem o da escola vai aparecer no trabalho. Só uma análise 

deste encontro. E eu estou fazendo umas perguntas para vocês sobre um monte de coisas. Eu 

comecei perguntando o que é ser jovem na opinião de vocês, perguntei um pouco do que os 

pais acham, na opinião de vocês, e agora quero saber o que vocês acham que os professores 

pensam de vocês. É a mesma coisa que os pais, ou é diferente?  

Dois alunos ao mesmo tempo – É diferente... 

Aluna – Eles acham que o que a gente é aqui na escola a gente vai ser na vida profissional. 

Só que nem sempre é assim. Tem gente que se dá bem na escola, mas não se dá bem no 

trabalho. Ou se dá bem no trabalho e nunca se deu bem na escola. Tem várias provas disso. 

A gente vê atores... até presidente, né? Que não estudou e que... e se deu bem! Os professores 

eles acham isso, né. 

Aluno – Eles julgam de maneira errada. 

Aluna – Alguns, nem todos. Tem suas exceções, claro.  

Aluno – É, alguns... 

Angela – A maioria? 

Aluno – É, a maioria. 
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Aluna – Alguns já estão sem paciência. Não quer entender. Às vezes tem o aluno que 

trabalha, alguma coisa assim, e quando a gente vai falar “ah, professor, não, mas... eu não 

tive tempo porque aconteceu outra coisa”, ele não quer ouvir. Tem muitos professores que 

não querem ouvir, não querem entender essa parte, porque acha que é desculpa.  

Realmente, tem muito alunos que dão desculpas, uma atrás da outra... “não, aconteceu tal 

coisa...” (mudança do tom de voz), ou “ah, meu pai foi atropelado...”. Realmente, tem 

pessoas que exageram. Mas tem outras que acabam levando a culpa por conta disso, e aí os 

professores não ouvem, não sabem entender o que realmente está acontecendo na situação... 

que às vezes é difícil pro aluno acompanhar... escola e trabalho ao mesmo tempo, sabe? 

Então, acho que tem isso. Os professores acabam não tendo paciência para entender os casos 

em específicos. Uma pessoa é diferente da outra. Uma dá desculpa e outra não. 

Aluna – Mas eles comparam igual aos pais, também. Que nem “ah, vocês está cansado 

porque trabalha... eu também trabalhei...”. Essas coisas. “Eu tenho que ter tempo, porque 

você não tem? Porque você não pode?” 

Angela – E vocês se sentem... 

Aluna – Pressionados. 

Angela – Pressionados? 

Aluna – Um pouco. Um pouco em casa, um pouco na escola, em tudo.  

Aluno – É, no trabalho... 

Aluna – Trabalho... 

Angela – Quando a gente pensa na televisão. O que ela diz sobre o jovem? Estou falando de 

tudo... desde noticiário, até o Programa do Gugu, do Luciano Huck. 

Aluno – A mídia é parcial... 

Angela – Isso. O que a mídia diz do jovem de hoje? 

Aluno – Rebeldia... 

Aluna – É, ultimamente eles só andam mostrando tipo drogas... 

Aluno – O lado revoltado do jovem. 

Aluno – Que o jovem é drogado. Pronto. Todo jovem é drogado. 

Angela – Nossa, vocês percebem isso mesmo? 

Aluna – Não, depende... às vezes eles julgam pela aparência, sabe? 

Aluno – Depende da época. Se é época de vestibular, o jovem... 

Angela – Ah, aí o jovem é o vestibulando... 

Aluno – Isso. O estudante. 

Aluna – É verdade! Estuda até morrer. 
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Angela – Falando especificamente do que sai no noticiário sobre o jovem. Vocês tem 

acompanhado, por exemplo, a questão dos menores que assassinam, que cometem crimes... aí 

temos uma discussão sobre a redução da menoridade penal... a televisão sempre se 

posiciona. O que vocês ouvem e qual a opinião de vocês sobre o que ouvem? 

Aluna – Bom, dizem que a partir da idade... se a criança, ou o adolescente, já tem idade para 

matar, aí deve ser reconhecido... é, por exemplo, ser defendido por causa da idade que ele 

tem, porque se ele faz isso, ele não merece...  

Angela – E o que você acha disso? 

Aluna – Ah, cada caso é um caso, né. É bem relativo. Às vezes a gente não sabe o motivo 

daquilo. São muitas emoções, né... então não dá pra saber.  

Aluna – Acho que devia ter... devia ser feito uma análise mesmo de caso por caso, porque tem 

casos que são tão cruéis assim... coisas que... assim, por exemplo, o jovem com 16 anos já 

pode votar e é um direito dele. E aí com 16 anos pode votar e pode matar? E aí? Ele não 

pode responder por isso? 

Aluno – É, porque tem alguns casos que nem... o cara matou, e também “ah não, vai ser 

julgado como menor”. Só que aí vai ver a ficha dele e o cara tem mais crimes do que um cara 

de 50 anos. 

Aluna – É, ele não é mais nenhuma criança. Se ele pegou, se ele matou, se ele roubou, ele tem 

consciência do que ele está fazendo. Por mais que ele esteja errado, por mais que ele não 

tenha tido... é... uma boa educação em casa... a partir do momento que começa a errar varias 

vezes ele tem noção do que ele está fazendo. 

Aluna – Mas é que às vezes não vem de dentro de casa. Às vezes é o que a sociedade te 

impõe. Hoje em dia, se você usa drogas, se você briga, se você anda com gente que não 

presta, você tem valor na sociedade. 

Aluna – Existem rótulos. 

Aluna – Isso! Rótulos. Entendeu? E às vezes, dentro da sua casa, a gente pode ver, tem 

adolescentes que tem condições para ter tudo. Só que pode ver... usa drogas. Porque? A 

sociedade impõe uma coisa.  Você fica como o que? Vamos supor: todo mundo fuma 

maconha. Você não fuma. Você fica como o que? Careta. Olha lá. Burrão. Você ta 

entendendo? 

Aluna – São poucos os que tem cabeça e falam “prefiro ser careta do que isso para minha 

vida”. 

Aluna – Tudo é imposto. 

Aluna – É um grau de amadurecimento, mesmo. 
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Aluna – Hoje em dia tem muito cabeça fraca, que vai muito pela opinião dos outros... “ah, é 

legal, é bonito...”. As pessoas hoje em dia estão muito vulneráveis. Eu acho... vulneráveis ao 

crime, às drogas... tudo. Não tem... 

Aluno – Faz porque é o estilo. 

Aluna – É a moda. 

Aluna – Não, e pior que a mídia ela apóia. Vamos dizer assim... teve a Virada Cultural, que 

eu vi na televisão hoje. Teve morte, teve assalto pra caramba, drogas, e o... como é? 

Haddad? – perguntou à amiga ao lado. 

Aluna – É, o prefeito de São Paulo... 

Aluna – Isso. O prefeito de São Paulo disse que foi... maravilhosa! Que foi... como fala a 

palavra? Esqueci a palavra... 

Aluno – Mas o objetivo deles era o que? Atrair gente.  

Aluna – Então, atrair gente. Só que está todo mundo vendo o que está acontecendo. Se você 

rouba, e uma pessoa chega em você e fala assim “nossa, parabéns, você roubou”... você não 

vai fazer de novo? 

Aluno – Só que quem vai estar falando mais? A notícia ruim ou o prefeito que está falando 

que a Virada Cultural foi um sucesso...  

Angela – Vocês foram na Virada? 

(apenas uma aluna confirmou). 

Angela – Você foi? Como foi? 

Aluno – Voltou com a carteira? 

Aluno – Você ainda tem celular? 

(risos) 

Angela – Gente, próxima pergunta. Eu quero que vocês me digam  quais são os assuntos 

atualmente – não só o que a gente conversou até agora, mas se tiver outra coisa, me digam – 

que mais preocupam vocês? Que mais estão nas cabecinhas de vocês? Que deixam vocês 

mais tensos, mais angustiados, ou com medo... 

Aluna – O futuro. 

Aluna – 100% futuro. 

Aluno – A faculdade. 

Aluna – Carreira profissional. 

Aluna – Às vezes a gente quer meio que pular a fase. Fica assim “ah, quero casar, ter 

filhos”... Isso me preocupa. Bom, eu procuro viver, porque todo mundo fala “quando você 

crescer, você vai querer voltar”, então, eu fico com esse receio na cabeça. 
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Aluno – O que mais me preocupa mesmo é a decisão, que você vai ter que tomar daqui para 

frente. Se você vai fazer alguma coisa ou outra... Por exemplo, a faculdade... ou você 

trabalha... aí você tem que tomar uma decisão, porque se você trabalha e faz faculdade junto 

você fica cansado. E quando você fica cansado, você não consegue raciocinar direito. Então 

você tem que escolher alguma coisa para fazer, para depois tentar fazer a outra. 

Aluna – É um nível de pressão muito grande. Muito forte. 

Aluna – A gente tem que decidir logo o que a gente quer. O que a gente vai fazer. 

Aluna – A gente quer saber o nível da nossa sorte. E... é difícil, né.  

Angela – Ok... Vamos falar um pouco da escola. Desta escola. Gente, de novo... é sigiloso, 

ta? Não vamos ter uma reunião depois com a coordenação para contar o que vocês disserem. 

É pro meu trabalho. Ok? 

Vamos falar desta escola. O que vocês acham dela? 

Aluno – Fraca. 

Aluna – Velha... 

Aluno – Nossa... é pra quebrar mesmo... (risos).  

Aluno – Acho que os professores daqui são mal preparados. Só isso.  

Aluna – Não, a maioria, não. 

Aluna – Eu acho que são os alunos, muitas vezes. Porque professor que quer ensinar tem de 

monte. 

Aluna – Tem professor que perde o tempo aqui. 

Aluno – É nada... fala cinco professor bom daqui. Cinco. Fala cinco.  

Aluna – Então fala cinco aluno bom, aqui.  

Aluno – Ah, é complicado... (risos). 

Bom, tem os nerds que sentam na frente... 

De professor... tem o G.,  

Aluna – A V., a C.... 

Aluno – O G., de matemática III. 

Aluno – Mas o G. 

Aluna – A C. não sabe dar aula! Ela é muito chata! 

Aluno – O C. de história... já tiveram aula com ele? 

Angela – Gente, um de cada vez... então, tem professores bons, mas chatos, é isso? O que é 

ser um professor chato? 
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Aluno – Não. É diferente. Tem alguns professores que sabem cativar o aluno, fazer a aula 

ficar interessante, como é o caso do G., professor de matemática. A gente gosta da aula dele. 

Aí vem a C.... affe 

Aluno – O G. sabe atrair a sala, para prestar atenção na aula dele. A explicação dele... 

Angela – Entendi... mas é o que? A forma que ele explica? Ele traz alguma coisa nova? 

Aluno – Bom, ele dá aula de uma matéria difícil, que é matemática... e ele torna a matéria 

fácil. É difícil a matéria dele, mas ele torna fácil.  

Aluna – E ele se dispõe sempre. 

Aluno – Sim. E a C. ou você cala a boca... 

Aluno – Cala a boca, toma um tapa na orelha... 

Aluna – Ah, mas ela te dá duas opções. Ou você aprende ou você aprende... e eu acho que 

tem que ser assim... porque, se for por escolha do aluno... é muito raro a gente querer prestar 

atenção na aula. 

Aluna – Acontece que se o professor for muito bonzinho, a gente abusa. Entendeu? E às vezes 

ele pega muito no nosso pé, a gente fala “ah, ele é chato”, mas no fundo a gente aprende com 

ele. Porque ele pega no nosso pé... 

É o caso desta professora... 

Aluno – Mas também tem o caso do professor de português. Ele tem uma aula que ele passa o 

texto, e na outra ele fica sentado, lá. 

Angela – E... você falou que a escola é velha. 

Aluna – É... tipo, antiga. Mais de 70 anos e tal. 

Angela – E isso é ruim? 

Aluna – ... não... mais ou menos... 

Angela – E vocês gostariam que ela fosse como? 

Aluna – Eu acho isso legal porque traz um pouco de cultura. Que nem... minha tia já estudou 

aqui, meus dois avós estudaram aqui... então, é interessante saber. E às vezes até comparar.  

Angela – E em relação à educação em geral? Educação brasileira...?  

Aluno – Fraca... 

(todos concordaram) 

Aluna – O professor de matemática me falou que o povo do terceiro ano sai com cabeça de 7ª 

série. 

Aluno – É, ele disse isso... com cabeça de 7ª, 8ª. série...  

Angela – E vocês concordam? 

Aluna – Sim! Com certeza. 
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Aluno – É só ver... que aqui, que é a cidade mais desenvolvida, o ensino já é fraco... imagina 

em cidades menos desenvolvidas... 

Aluno – É. Se a pessoa depender de uma escola pública para passar numa USP... pode 

esquecer. 

Aluna – É preciso muito força de vontade. E outra: é pouco investimento. É muita 

roubalheira para pouco investimento. Os professores... a gente não pode culpar totalmente 

porque o cara vem todos os dias tentando ensinar, e tem alunos que respondem, tratam mal, 

aquele cara que está tentando ensinar... você não acha que com o tempo ele não vai ficar 

desmotivado? Ele não vai começar a ficar sentado na aula...? Ao invés de insistir? Porque o 

cara ta passando por isso a tanto anos, e ele está sendo mal pago pra isso. Então, a gente tem 

que entender o professor, também. 

Aluna – Um pouco das condições, né...  

Aluna – Eu acho que a educação está fraca no Brasil hoje porque eles estão pensando muito 

mais em Copa, em Olimpíadas, essas coisas... e a educação e a saúde ficam por último. Eles 

esquecem disso. 

Aluno – A educação já foi boa a uns 5 anos atrás... 

(todos... “cinco???”) 

Aluno – Cinco só? Eu não era nem nascido quando foi boa.  

Aluno – Na época da minha mãe acho que foi boa... faz tempo, hein? 

Aluno – Ó, eu comecei em uma 5ª série em outra escola. Até a 6ª. série o ensino estava bom aí 

começou a 7ª. série, e já entrava professor ou nem entrava professor... aí ficava ruim. 

Angela – Como assim não entrava? 

Aluno – Ausência de professor... falta. Por exemplo, um professor, vamos supor, de 

geografia... na minha escola não tinha professor de geografia. Então, a gente era obrigado a 

fazer um trabalho para entregar na direção pra gente poder ter o mínimo de 5 na nota 

bimestral... 

Aluno – Eu e ele aqui (apontando para o colega ao lado)... a gente não teve aula de 

português o ano todo. 

Aluno – História, também... 

Aluna – Mas tinha professora de história...  

Aluno – Mas ela não entrava! Quando chegava a hora de ir para nossa sala, ela não entrava. 

Angela – Porque? Ela não ia para a sala de vocês? 

Aluno – Ela estava pra se aposentar... então ela usou isso para dizer “ah, eu não preciso 

mais dar aula...”. 
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Aluno – A V. também era assim... 

Aluno – Era assim também? 

Aluno – É, ela não entrava. 

Karina – Desculpa mas... o que vocês fizeram? 

Aluno – Não, mas era com todas as salas. Ela tava pra se aposentar... 

Karina – Mas e as notas? 

Aluno – O diretor colocava 5 para todo mundo. A gente não aprender nada de português. 

Aluno – Nem historia. 

Aluna – Teve um ano que foi assim com matemática. 

Karina – Não tinha nada pra entregar pra ele? 

Aluno – Não, nenhum trabalho. 

Aluna – Era média 5 em todos os bimestres. 

Aluno – A gente pulou da 8ª. pro 2º. do Ensino Médio.  

Angela – E os pais de vocês? Não reclamaram? 

Aluno – Alguns sim, mas a maioria não... eles davam desculpa que ia vir professor substituto, 

mas nunca veio. 

Aluno – Veio um cara, em uma aula... 

Aluna – Não, era uma vez a cada dois meses um professor substituto. 

Angela – Gente, ainda falando de educação... a gente tem essa educação, da escola pública, e 

temos a escola particular. Isso preocupa vocês de alguma forma? Porque no Brasil isso é 

bem dividido, né... é muito explícito como são diferentes as escolas...  

Aluna – O povo pensa muito no dinheiro... a escola particular paga bem os professores.  

Aluna – Eles investem em educação. Por exemplo, tem uma biblioteca boa, tem laboratório... 

isso incentiva a gente. Se tem uma biblioteca legal, se a gente pode mexer nos materiais... se 

tem materiais melhores... isso incentiva a gente a estudar. E o professor tem mais vontade... 

ele ensina você melhor. Não tem essa de “não quer, não faz”. Esquece. Lá na escola 

particular eles insistem... tem os professores chatos, também. Mas acho que eles insistem 

mais na gente.  

E também tem a questão dos pais “ah, eu to pagando, então você tem que estudar”. 

Aluna – É, tem a família presente. 

Aluna – É, a família presente é o que mais conta.  

Aluna – Eu acho que também um diferencial das escolas particulares que eu vejo muito hoje 

em dia... eles tem bastante eventos, bastante coisas que envolvem os alunos... não só aquela 

coisa de sala de aula, sala de aula... mas eles tem gincana, tem passeio diferente... tem coisas 
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diferentes que envolvem os alunos e atraem mais eles. Não fica só aquela coisa monótona, 

sempre ah... na sala de aula. Ai que chato. 

Aluna – Eu estudo aqui desde 2008 e os passeios são sempre os mesmos.  

(risos) 

Aluno – É, é sempre a mesma coisa! Ou é Playcenter...  

Aluno – É, todos os anos é sempre a mesma coisa. 

Angela – Vocês falaram um pouco da questão da copa do mundo, de não investirem em 

educação... que estão preocupados com outras coisas e não com o que, na opinião de vocês, 

deveriam estar. Então, falando um pouco dos políticos, dos nossos representantes, do 

governo... o que vocês acham? O que vocês acham da política do Brasil?  

Aluna – Lixo. 

Aluna – É, um lixo. 

Aluno – Muito ruim. 

Aluna – Eles roubam muito dinheiro. 

Aluna – Eles não tem nem mais vergonha...! 

Aluna – Eles não estão nem um pouco preocupados com a gente, com a sociedade em geral, e 

principalmente os mais pobres. 

Aluna – O que importa é os ricos, e eles, e já era. Entendeu? E a imagem de... o Brasil tem 

que fazer uma copa bonita, não sei o que... é isso.  

Aluno – E a saúde e a educação... nada... 

Aluno – É só pegar um exemplo: tá uma placa bem grande aqui na frente da escola dizendo 

que gastaram 900 e poucos milhões de reais... mas vocês acham que se fosse isso ia demorar 

todo esse tempo para fazer uma obra? Reformaram quantas salas? Nem foram todas. 

Aluna – É, tipo, tanto dinheiro... cadê? A gente não está vendo investimento. 

Aluna – Igual o Largo de Osasco. Eles fizeram, alagou tudo, e eles.. alagou porque fizeram 

que nem meu nariz. 

Aluno – Quem passa lá todos os dias está vendo o trator... 

Angela – Alguém tem alguém na família que segue carreira política? 

Aluno – Não, graças a Deus. 

Aluno – Ainda bem que não. 

(um aluno levantou a mão). 

Aluno – Você tem? Quem? 

Aluno – Primo. 

Aluno – Ele é o que? Deputado? 
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Aluno – Vereador. 

Angela – Alguém aqui já pensou em estudar para entrar na política? 

(um aluno levantou a mão) 

Aluno – Já pensei... agora não mais...  

Angela – Não mais? 

Aluno – Talvez. 

Aluno – Você me chama para ser seu acessor? 

(risos) 

Angela – Porque você pensou? 

Aluno – Ah, porque não tem muita lógica você só trabalhar, trabalhar e não ver resultado. 

Está todo mundo roubando... 

Aluno – E você vai roubar também, né... 

(risos) 

Aluno – Você quer é ganhar dinheiro fácil! 

Angela – Mas eu não entendi. Você diz que não faz sentido a gente trabalhar e ver pessoas 

roubando... então por isso você quer...  

Aluna – Roubar! 

Angela – Você quer entrar para a política para fazer alguma coisa diferente?  

Aluno – Sim, a ideia é fazer diferente, mas não sei se vou conseguir, porque a pressão deve 

ser grande... 

Aluna – Ele já entra sabendo... 

Aluna – Tipo assim, é melhor roubar do que ser roubado. 

Aluno – Mas que nem... não sei quem foi o deputado que falou que é tudo tão difícil lá dentro 

que tipo... para aprovar um projeto você tem que dar não sei quantos porcento. Que nem, 

para aprovar a reforma desta escola... ah, o vereador vai receber dez porcento dos 900. Tudo 

vai envolver dinheiro dentro da política.  

Aluna – Na realidade eu acho que tudo isso é proposital, porque que eles não investem na 

educação? Porque eles querem um povo ignorante. É isso que eles querem. Querem 

comandar. Eles querem que as pessoas não saibam mesmo a diferença... a importância de um 

voto... porque eu, por exemplo, me peguei pensando esses dias... é... ah, eu já posso votar, eu 

já tenho idade pra votar, mas pra que que eu vou querer votar? Tá todo mundo roubando... 

mas aí eu parei pra pensar “não, mas a gente tem que procurar votar, fazer a diferença, 

tentar achar... mas está difícil...  

Aluna – Hoje não tem mais como fazer a diferença... 
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Aluna - Hoje em dia o jovem não tem mais vontade de votar, que é um direito que foi 

conquistado a muito tempo, foi difícil...  

Aluno – Mas quem tem lá? O Tiririca...  

Aluna – Hoje não tem como fazer diferença. 

Aluno – Eu vou anular todos os meus votos quando eu tiver meu título... eu não voto nenhuma 

vez. 

Aluna – Mas também você não vai poder reclamar...! 

Aluna – Acho que o povo devia se unir mais, devia se esforçar mais, porque o brasileiro é 

muito acomodado. A gente reclama: “ah não, mas o professor não ensina”, não sei o que 

mais, mas a gente também não vai atrás. Então, o brasileiro é muito acomodado, muito “ah, 

não vai fazer diferença... deixa quieto...”. Não. É preciso parar, analisar, ver, tentar... apesar 

de trabalhar, mesmo trabalhando, mesmo fazendo o que for, em certo aspectos é muita 

acomodação... o brasileiro é assim. E a gente precisava... todo mundo... precisa parar e 

pensar e tentar ver, porque sim, faz diferença, sim. Se todo mundo pensar, se todo mundo 

quiser fazer diferença, vai fazer. Então, o povo ta muito ignorante, ta muito acomodado e eu 

acho que é por isso que está do jeito que está... porque a gente deixa. A gente não faz nada. 

Aluno – Teve um pensamento de um professor que foi bem interessante. Não lembro qual 

era... ele falou assim, ó... “todo mundo aqui sabe que o político rouba, só que alguém aqui 

pensou em se unir para fazer a diferença? Ele também, ele não vai fazer. Ah, então... o que 

que vai mudar? A gente não tem noção... se a gente... e mais outras pessoas quiser, vai fazer 

diferença. 

Aluno – Será? 

Aluna – É, e não adianta só reclamar. A gente tem que fazer alguma coisa para poder tentar 

mudar. Pelo menos tentar. Mesmo que não der certo, não dá certo uma vez, tenta outras, 

sabe? É a nossa vida que está acontecendo pros nossos filhos, futuramente, pros nossos 

netos. Está cada vez pior! E a gente está acomodado só reclamando. O que adianta ficar 

sentado reclamando? Nada... acho que é isso.  

Angela – Em relação à televisão brasileira. O que vocês acham? 

Aluno – Em qual sentido? O que é mais lucrativo para eles é o que dá audiência...  

Aluna – Apelativo... 

Angela – Em qual sentido?... hmm faz uma crítica. Se você pudessem argumentar, posicionar-

se... uma crítica sobre a televisão no geral.  

Aluno – A mídia passa para ela o que convém para ela. Igual ele falou, é o que dá mais 

audiência. 
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Angela – E o que vocês acham do que a televisão mostra? O que dá mais audiência?  

Aluna – É bunda (risos). 

Aluna – Corpo, sexo... 

Aluno – Novela... 

Aluna – É muita apelação. 

Aluno – Novela, que é uma bobagem... 

Angela – Porque a novela é uma bobagem? 

Aluno – Porque não ensina nada...! O que traz de conteúdo? 

Aluna – O pessoal hoje dá muito mais importância pro capítulo de amanhã da novela do que 

pra o que está acontecendo, entendeu? Com a violência, entendeu? Ninguém pára para 

conversar sobre isso. Só fala “ah, não, a novela de amanhã, não sei o que...”. E é isso que dá 

audiência... 

Aluna – Mas a gente nunca sabe o que está acontecendo.  

Aluna – Eu acho também que a novela alerta a gente de muita coisa. Por exemplo, passou o 

Salve Jorge, do tráfico de pessoas. Alerta a gente “nossa, está acontecendo isso...”  

Aluna – É, eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer.  

Aluno – A mina pegou o avião e foi lá porque ela quis.  

(risos) 

Aluno – Quando eu fui aprendiz na TV, eu pude perceber como é que é. Lá... funciona 

assim... eles querem isso, só audiência. Então, o que que eles fazem... eles criam essa noção 

de que “ah, vai ter uma lição de moral”, beleza... tipo “não use droga”. Mas por um lado 

para eles chamarem atenção, eles tem que fazer isso... tem que colocar bunda, violência... 

porque o povo já acostumou. 

Angela – É uma questão de manipulação? 

Aluno – Isso!  

Angela – Vamos fazer isso para conseguir aquilo? 

Aluna – Hoje em dia você vê uma morte na televisão... você fica chocado? Deveria, né. Mas a 

gente pensa assim “ah, mais um morreu”. Ninguém se choca mais com o que está 

acontecendo no mundo. 

Aluna – Até a hora que acontece com a gente, né. 

Angela – Como que na opinião de vocês a televisão deveria ser para o brasileiro? O que ela 

devia passar? 

Dois alunos ao mesmo tempo – Mais conteúdo. 

Aluno – Mais jornal... 
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Aluna – Mas jornal tem bastante, né.. 

Aluno – Cortava a novela... e colocava mais desenho animado. 

(risos). 

Aluna – Acho que a novela é interessante... 

Aluna – Eu gosto de novela. 

Aluna – Novela é interessante, seriado é interessante... só que eu acho que deviam filtrar 

mais o que passam. Sabe? Deixar de são tão apelativo e tentar ensinar...  

Angela – O que vocês assistem? Honestamente. O que vocês gostam de assistir? 

Alunos – Futebol, seriado... 

Aluno – Futebol e filme. 

Aluno – É, filme e futebol. 

Angela – Alguém vê jornal? 

Aluno – Esse negócio que ela falou, que tem que censurar a novela... mas pelo menos o que a 

minha mãe fala, o que a minha avó fala: novela das seis, ah é a novela mais fraca, café com 

leite, a das sete, é mais chata, a das nove é apelativa mas todo mundo quer assistir, ninguém 

quer perder o capítulo. 

Aluna – Não é censurar. É filtrar. É diferente.  

Angela – Vocês acham que a televisão tinha que ser mais controlada? 

Aluna – Não, eu acho que é o ser humano que não sabe separar as coisas. Que nem a outra 

novela, a Avenida Brasil, o cara com três mulheres. Todo homem adora ter três mulheres... 

as pessoas não sabem separar, entendeu? Vive naquele mundinho. 

Angela – Não sabe separar o que do que? 

Aluna – A vida real da novela. Ou às vezes a situação que a gente vive com a situação da 

novela. A gente confunde. 

Aluna – Um exemplo de roupas. Aquilo é ridículo... a pessoa ta parecendo um palhaço, 

passou na novela, todo mundo se veste igual. 

Aluno – Ta falando da delegada...? 

(risos) 

Angela – Outra coisa, gente. Em relação à internet. Todo mundo aqui tem Facebook? (todos 

levantaram as mãos). O que vocês acham do Facebook? 

Aluno – Um mal necessário. 

Angela – Alguém aqui se considera viciado? 

Aluno – Eu sou, eu sou mesmo. Não consigo ficar sem entrar.  

Aluna – Eu entro bastante por curiosidade. 
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Angela – O que o Facebook tem que vocês gostam? 

Aluna – Tudo! 

Aluna – Comunicação... 

Aluno – A gente conversa com os outros... 

Aluna – Poder se expor, expor o que você pensa através de textos, através de imagens. 

Entretenimento, a gente dá muita risada. Tem uns faces lá que são muuuito engraçados... 

Angela – E vocês postam o que? 

Aluno – Eu já não gosto de postar, eu gosto de ler o que os outro escrevem. 

(os amigos contestaram e começaram a gritar “mentira!!”)  

Aluna – Começou o jogo do São Paulo, vocês sabem, né? 

Angela – Então vamos elencar o que vocês postam. Coisas sobre futebol... que mais? 

Aluna – Sentimentos. 

Angela – Vocês escrevem... “estou triste”, “estou feliz”...? 

Aluna – Às vezes através de frases, de figuras... 

Aluna – Indiretas!!! 

Aluna – Indireta é legal! 

(risos) 

Angela – Futebol, indiretas, sentimentos... que mais? 

Aluno – Músicas! 

Aluna – Fotos 

Aluna – Tirinha 

Angela – Vocês imaginam as vidas de vocês sem o Facebook? 

(um “não” unânime, seguido de “impossível”) 

Aluno – É como eu disse, é um mal necessário.  

Aluno – Ah, dá sim para ficar sem o Facebook. Há um tempo atrás ninguém se v ia sem o 

Orkut e hoje em dia me diz... quem que acessa uma conta do Orkut? 

Aluna – Não, mas um substituiu o outro também, né? 

Angela – Porque o Facebook é um mal necessário? 

Aluno – Porque pelo lado bom você não vai gastar pulsos do telefone. 

Aluna – Porque é uma maneira fácil da gente se comunicar.  

Angela – E porque é um mal? 

Aluna – Porque vicia, porque você só fica pensando naquilo! 

Aluna – Às vezes você vê coisas que você não quer... 

(todos concordam... “é verdade”). 
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Aluna – Você fuça, fuça.. você procura, você procura, e você acaba achando. 

Aluno – Eu acho que é um mal porque, que nem meu professor de história uma vez falou... 

pô, ela é minha vizinha, eu vou deixar de ir na casa dela pra entrar no Facebook para falar 

com ela. Aí vou conversar com ela PELO Facebook. Então, o mal dele é isso.  

Aluna – Mas fica chato ficar indo toda hora na casa dos outros! 

Aluno – A gente acaba se afastando um pouco. Uma coisa é um cara não sei aonde... na 

Espanha. Aí pô, vou conversar com ele pelo Facebook. Mas e a pessoa que está próxima de 

você...? 

Angela – Mas vocês sentem isso? Que vocês se afastam? 

(alguns responderam que sim) 

Aluna – Não é que se afasta... mas a relação é diferente. Não tem mais ficar junto... 

Angela – Então, e vocês sentem falta de ficar junto? 

(depois de um breve silêncio, alguns responderam que não) 

Aluna – Pode ser, tipo, uma pessoa distante... se você falando com ela pela internet, você já 

se sente melhor, entendeu? Já aproxima, querendo ou não. 

Angela – Vocês falaram de relacionamento. Quem aqui namora? Tanto os que namoram, 

quanto os que não namoram... quando vocês pensam em namoro, o que preocupa vocês? 

Aluna – Facebook! 

(a maioria concordou) 

Aluna – Porque tipo... o que você posta pode acabar com o namoro.  

Aluna – E também o que os outros postam para você...? Vish Maria! 

Aluno – Eu não me preocupo com o Facebook... 

Angela – E o que te preocupa quando você pensa em namoro? 

Aluno – Só meu futuro com ela, entre eu e ela. Minha preocupação é ela. Então, eu não to 

nem aí pro que os outros estão falando. 

Aluna – É, mas e se tipo uma menina te “cutuca”, você vai ficar.... e se fizer algum 

comentário, alguma coisa assim, você vai ficar “ah, vou olhar, vou ver se tem alguma 

coisa”... 

Angela – Em relação a namoro, do que vocês tem medo? 

Aluna – Traição. 

Aluna – Sofrimento. 

Aluna – É, sofrimento é a pior coisa que tem. 

Aluna – Amar e não ser amado. 

Aluno – Acho que deveria aproveitar mais... porque tipo, um namoro sério...  
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Angela – Você acha então que o namoro prende...? 

Aluno – Prende bastante, certeza. 

Aluna – Eu não. Só se não por limites, aí prende. Você precisa do seu tempo... 

Aluno – Depende de cada casal...  

Aluna – Acho que é independente. Porque quando você vai criando um sentimento pela 

pessoa, automaticamente você vai querendo ficar mais perto dela. 

Aluna – Tem alguns que prendem por pressão... tipo “você não vai fazer tal coisa...”, “você 

não vai sair...”... 

Aluna – Tipo “se eu não for, você também não vai” 

Aluna – Agora, tem outros que não, que você acaba se prendendo automaticamente, pelo 

sentimento. Você quer estar sempre com a pessoa, quer estar onde a pessoa está, então, você 

acaba se prendendo sozinho. Você se ferra sozinho.  

Angela – Quando vocês escolhem alguém para namorar, que critério vocês levam em 

consideração? 

Aluna – Caráter. 

Aluna – Confiança. 

Aluna – Maturidade. 

Aluna – Eu imagino muito eu apresentando aquela pessoa para minha família. Assim, o que 

vai achar, porque eu tenho uma opinião muito assim... é igual, né? Porque vem aquela 

criação, entendeu? Então eu tenho uma opinião igual. A gente pensa.. “nossa, que que meu 

pai vai achar”. Porque isso interfere. 

Aluno – Eu acho que mais o caráter. 

Angela – O que é caráter pra você? 

Aluno – Ah, apresentar para a família, por exemplo. Se eu gosto da pessoa, mesmo que a 

família não aprove... 

Aluna – Mas é uma coisa estranha. Vamos supor: mesmo que você namore uma pessoa, por 

exemplo... pelo amor de Deus... você namora uma pessoa que usa drogas. Você sabe que ela 

usa drogas. Você vai colocar ela dentro da sua casa? 

Aluno – É, assim sim... mas... 

Aluna – Independente de você gostar dela, ou não. Ela continua usando droga.  

Aluno – Sim... 

Aluna – E aí?  

Angela – Então é importante apresentar o namorado ou a namorada para os pais? 

Aluna – Com certeza. 
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Angela – Vocês acham que os jovens na idade de vocês apresentam... para a família? 

Aluna- Alguns. A minoria, eu acho. 

Aluna – É que tem muitos que tem medo dos pais proibirem...  

Aluna – Hoje em dia até que não. Hoje em dia eu acho que está um pouco mais liberado. 

Como está muito perigoso, eles preferem sob os olhos deles. 

Angela – E em relação à vida sexual... 

Aluna – Vish... 

Angela – Sexo é um problema? Angustia vocês de alguma forma? Vocês se preocupam com o 

que em relação a isso? 

(burburinhos) 

Angela – Vocês tem medos, angústias, preocupações... Como é isso para vocês? 

(silêncio... burburinhos) 

Angela – Vou dar um exemplo... nos anos 80 e 90 apareceu muita gente com AIDS. Então, 

uma das coisas que mais preocupavam os jovens daquela época era a AIDS. Se você 

transasse com alguém sem camisinha, você estava vulnerável, porque diziam muito que você 

não consegue perceber, pela aparência da pessoa, se ela tem AIDS ou não. Isso não tem sido 

mais dito tanto... na minha percepção... nas escolas, na mídia... Apesar de falarem bastante 

de camisinha, de doença venérea, gravidez... Enfim, e hoje? Tem algo que preocupa vocês? 

Não sei... pode ser uma questão estética, corpo, sexo... como é? 

Aluna – Hoje em dia eu acho que a maior preocupação dos jovens é a gravidez... 

Aluno – É verdade... 

Aluna – É, não é tanto doença, mas a gravidez em si. Porque às vezes ali no momento ele não 

pensa. Quer saber do prazer. E aí depois tem que correr atrás...  

Angela – Vocês conhecem muitas meninas grávidas? 

Aluno – Nossa, aqui na escola tem um monte. 

Aluna – Ultimamente é muito comum. 

Angela – Então a maior preocupação em relação ao sexo é a gravidez... certo. Vocês tem ou 

já tiveram na escola aula de Educação Sexual? 

(todos responderam que não). 

Aluna – Palestras. 

(todos concordaram) 

Aluna – Uma a cada dois anos... 

Angela – E nestas palestras dizem o que para vocês? 

Aluna – Para usar camisinha... 
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Aluna – Eles ensinam como poe a camisinha...  

Aluno – Eles falam de todas as doenças...  

Aluna – Eu já tive uma aula de química que a professora levou uma banana... aquela coisa 

toda. Mas uma vez só. 

Angela – Na aula de química? 

Aluna – Tem uns professores que tem acho que vergonha de falar sobre isso.  

Angela – E vocês? Tem vergonha de falar sobre sexo? 

Aluna – Ah, depende de com quem a gente vai falar. 

Angela – Como é com os pais? Vocês falam de sexo com os pais? 

Aluna – Com a minha mãe, sim, já falei... 

Aluna – É, eu e minha mãe... a gente conversa sobre tudo. 

Aluna – Nossos pais falam... é melhor você falar pra mim do que com as amiguinhas, aí as 

amiguinhas espalham para todo mundo, a escola inteira fica sabendo. 

Angela – Entendi... e com os professores? Como é a relação? 

(um “não” geral...) 

Angela – Vocês não tem nenhum professor de confiança? 

(todos discordaram) 

Aluna – A C... 

Aluno – Affe... 

Angela – Vocês acham que a escola tinha que ter “educação sexual” no currículo?  

(todos disseram que sim, ao mesmo tempo). 

Aluna – Acho que tinha que ser uma matéria. 

Angela – Porque? 

Aluna – Porque o adolescente está muito inconsequente das coisas que faz. Só pensa no 

momento 

Aluna – É, pensa assim “ah, minha mãe vai cuidar”. Mas é criança, né? É um ser humano.  

Angela – Agora sobre violência. Quero saber o que vocês acham da violência aqui na cidade 

de Osasco, em São Paulo...  

Aluno – Teve uma facada aqui esses dias...  

(todos começaram a falar ao mesmo tempo, rindo...) 

Aluna – O pessoal aumenta... “raspou em mim”, eles dizem.  

Angela – Vocês acham que está muito violento? Ou tem melhorado? 

(todos concordaram que está violento) 

Angela – E o que é um lugar violento? Vocês tem medo, vocês ouvem histórias... 
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Aluna – Tem gente com canivete. Canivete é perigoso hoje em dia. 

Aluno – Estilete... 

Aluna – Eles estão falando isso porque teve uma briga... 

Aluna – É porque hoje, qualquer coisa é motivo para você querer matar uma pessoa. Igual 

aqui na escola, o menino acho que esbarrou no outro e “ah, vou te esfaquear”, “te 

perfurar...” 

Aluna – Ninguém pensa no que vai acontecer. Ninguém pensa nas consequências. É tipo “eu 

sou de menor, eu vou lá e faço”. 

Aluna – Hoje todo mundo pode matar... qualquer coisa... você olhou feio para outra pessoa e 

já é motivo de brigar... 

Angela – O que significa a palavra violência para vocês? 

Aluno – Mas tipo, essa briga não foi um caso de esbarrão. O menino estava apanhando, foi a 

última defesa dele. Aí quando ele não aguentou mais, ele pegou o canivete e... 

(burburinhos sobre a história) 

Aluno – Mas o motivo foi porque o menino esbarrou nele e aí começaram a bater nele.  

Aluna – Mas só por causa de um esbarrão? 

(todos começam a falar ao mesmo tempo). 

Angela – Gente, se vocês falarem todos ao mesmo tempo não vou conseguir entender nada 

depois... 

Aluna – Hoje em dia, o celular, ele vale mais que uma vida... 

(silencio...) 

Aluna – É...  

Aluna – Se você não der o celular pro cara você toma um tiro na cara. 

Aluno – É que o motivo da briga foi um esbarrou e dois meninos começaram a bater nele. É 

sua única defesa, você aguentou até o último... é sua única defesa. Você vai querer morrer ou 

você vai se defender? 

(silêncio...) 

Aluno – É, exatamente isso também a questão que eu acho que deveria ser avaliado cada 

caso, porque que nem a gente estava falando lá no começo, sobre a pena. Que nem, esse 

caso... os dois moleques foram pra cima, e como última defesa, ele pegou e deu a facada 

neles. Mas e se ele... vai ver os nóia que tem lá na rua... na minha rua mesmo tem um monte. 

Ele já foi preso 5 vezes para Fundação Casa... se ele matar um, você não acha que ele 

deveria pegar uma pena mais pesada do que uma pessoa aqui da favela? 
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Aluno – Todo mundo sai na rua falando “não, o L. é uma pessoa que não presta, ele não 

presta, você não pode andar com ele, mas você não viu a história dele, você não viu o 

motivo... 

Aluna – Mas foi o que ele falou, foi um motivo bobo... 

Angela – Vocês tem medo de andar na rua? 

Aluna – Tenho. Muito. 

Aluna – Esses dias a gente viu um assalto na nossa frente. A G. já foi assaltada... mas quando 

a gente percebeu, e tipo se afastou, e duas meninas na nossa frente foram assaltadas. 

Aluna – E aqui na escola... 

Aluna – É, na porta da escola... está muito perigoso. 

Aluna – Eu quase fui assaltada saindo pra ir pra casa... Eu não tive reação, fiquei com 

medo.. 

(todos começaram a falar ao mesmo tempo) 

Angela - Última pergunta sobre a violência... O que é violência para vocês? 

Aluna – Cotidiano... 

Aluna – Aversão... 

Aluna – Falta de respeito, de paciência, de diálogo... 

Aluno – Violência foi o caso de Santa Maria. O Brasil ele não pensa numa vida, e sim 

dinheiro... os seguranças não quiseram abrir a porta por causa de dinheiro...  

Aluna – Mas aquilo foi uma tragédia... eu acredito.  

Aluno – Pode ter sido uma tragédia, mas... o guarda queria dinheiro para poder liberar as 

pessoas, e, mesmo assim...  

Aluna – Eu acho que isso é um egoísmo. Violência eu acho que é quando a gente atinge o 

outro às vezes por motivos bestas... que nem, lá aconteceu uma tragédia. Teve gente que foi 

salva, outros não.. aí é motivo banal. 

Aluna – Tem vários tipos de violência... Se fosse uma só a gente até... conseguia aguentar. 

Mas são muitos tipos de violência. 

Angela – Fala um tipo... 

Aluna – Ó uma coisa que me preocupa... acho que todas nós, mulheres... é um pouco 

assustador... frustrante. O estupro.  

(silêncio...) 

Angela – Você tem medo? 

Aluna – Muito... é uma coisa que eu prefiro morrer do que passar por isso.  

Aluna – É, porque as consequências depois... é um trauma, deixa marcas pro resto da vida. 
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Angela – Sobre religião. A maioria de vocês segue uma religião...? Qual? 

Aluno – Católica... 

Aluno – Evangélica... 

(5 evangélicos, 5 católicos...) 

Aluno – Ah, eu creio em Deus, mas não sou nada. Não vou na igreja... 

Angela – Quem aqui frequenta a igreja? 

(5 meninas) 

Angela – A religião preocupa vocês de alguma forma? Não? 

(a maioria disse que não) 

Aluna – Eu acho que hoje em dia, Deus é a base. Do jeito que o mundo está lá fora, a única 

coisa que a gente tem que ter confiança... nem em pai e mãe! Não to falando do nosso caso, 

mas pai e mãe hoje não está dando pra confiar, também. Você vê pai matando filho... então, a 

base de tudo hoje em dia é Deus. Senão a gente vai confiar em quem? 

Aluna – Mas eu acho complicado a questão religião porque eu, por exemplo, acho que muita 

coisa depende da igreja, mas tá escrito “ah, não faça isso, não faça aquilo”... mas aí a gente 

fica em dúvida porque tem coisas que na minha opinião, não tem problema... 

Angela – Por exemplo? 

Aluna – Por exemplo, vamos levar a questão do short curto. Na igreja que eu vou, por 

exemplo, não pode. Não pode usar um short curto. Mas a questão do short curto depende da 

situação... se está calor, aquela coisa, você vai usar, mas e sua intenção? Você está com 

intenção de usar um short curto porque você está com calor ou porque você quer chamar 

atenção, quer vulgarizar...? 

Angela – Mas a sua igreja diz que não pode nunca ou que não pode dentro dela? 

Aluna – Diz que não pode dentro dela, e procurar não usar também fora. Porque... é a 

questão da intenção, né... porque o que você vai usar... se você está com intenção de 

vulgarizar  

Aluno – Acho que é pra preservar a mulher... 

Aluna – Isso, preservar a imagem da mulher... só que o que adianta... tem muitos casos aí de 

igrejas que a mulher usa um véu enorme, uma saia enorme, mas trai o marido, entendeu? 

Mas tem atos muito feios, que às vezes uma pessoa que usa um short curto, que usa... uma 

roupa mais... vulgar, vamos dizer assim... ela não faz, entendeu? Então é muito relativo. Só 

que as pessoas levam muito pela aparência. Então acho que a igreja ela perde muitas 

pessoas por conta disso. Por levar muito pela aparência, por você tentar, você dentro da 

igreja, tem que ser uma coisa e fora você é outra... você fica confuso! 
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Angela – Vocês acham que igreja – não to falando de Deus – é importante? Ela tem que 

existir na sociedade? 

(silêncio... mas depois a maioria confirmou) 

Aluna – Eu acho que é fundamental... 

Aluna – Sim, porque é um modo de você exercer a sua fé. De você colocar em prática aquilo 

que você acredita. 

Aluno – Eu não... 

Angela – Porque? 

Aluno - ... 

Angela – Pode falar...! 

Aluno – Não, não vou falar porque se não... vão me matar aqui. 

Angela – Imagina, fala.. aqui todo mundo respeita a opinião de todo mundo... 

Aluno – Eu acho também que é um outro mal necessário. Qual a diferença entre ir a igreja e 

a pessoa orar dentro da casa dela? 

Aluno – Porque senão você não vai ter esse costume. Da onde você tira o costume de rezar? 

Da onde seus pais aprenderam a rezar? Ó, se você não tiver esse costume, você não vai 

passar isso pros seus filhos...  

Aluna – É uma cultura. 

Aluno - ... e seus filhos não vão passar pros seus netos. Entendeu? 

Aluno – Tá, então me explica porque que eu tenho que ir pra igreja... 

Aluna – Pra você exercer a sua fé! 

Aluno – Eu acho que assim... você acredita em Deus, não acredita?  

Aluno – Claro... 

Aluno – Assim... eu acho que, por exemplo, é que nem você pegar uma faísca... você pega 

essa faísca e acende a brasa. Deixa fora do fogo, vê se vai pegar alguma coisa. Não vai 

pegar. Se você se manter na igreja, você sempre vai estar aquecido. Você sempre vai estar 

com fogo, uma essência a mais.. é um hospital ali, só tem gente doente... não é... o pastor 

chega lá e fala... não, é um ser humano qualquer...  

Aluno – Eu nasci na Igreja Adventista. Então, eu vi muita gente fazendo coisa errada e chega 

lá na frente e fala que o pastor vai tirar... pessoas que chegam lá de terno e gravata...pessoas 

induzindo você a falar... porque na igreja você não pode falar pastor lá, pastor aqui... você 

não pode dar a sua opinião... falar o que você está pensando. É muita, muita coisa. Então... 

eu hoje em dia eu não sou mais adventista. Sou da Bola de Neve, e acho muita coisa errada 

lá. A guarda do sábado, você não poder trabalhar... você comprar a salvação... coisa que 
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você não pode fazer, senão você não vai ser salvo... muita coisa. Eu concordo com você, de... 

certas pessoas não ir para a igreja, mas eu acho que você tem que sentir bem aonde você 

está, não importa o lugar, entendeu?  

Aluno – Mas você acha que te ajuda no que? 

Aluna – É a nossa fé... a gente procura o que faz bem... 

Aluno – É como eu falei para você... você vai estar indo  pra você... você tem que procurar o 

seu Deus, esquece quem está lá, esquece... eu to pouco me importando com as pessoas... 

Aluna – Mas acontece que interfere assim... que nem o meu ex namorado ele era adventista. 

A gente terminou um pouco por conta da igreja. Eu sou da Igreja Batista, e são igreja 

assim... completamente diferentes. A adventista ela tem muitas doutrinas. A batista já não 

tem. É mais a razão, o coração... e assim, a gente terminou, porque...  

Aluno – Tem muito preconceito na adventista... 

Aluna – Tem muito preconceito mesmo... com a guarda do sábado... 

Angela – Isso é uma coisa então que preocupa você...? 

Aluna – Preocupa porque bem ou mal você quer levar a pessoa... quando você vê, você fala 

“não, minha igreja é certa, isso é certo”... e a gente acaba esquecendo... a gente acabou 

terminando. E hoje eu falo “Deus em primeiro lugar na minha vida”. Se eu for querer 

alguém, eu quero alguém para ir na Igreja comigo. Porque assim, a gente não acha certo. 

Porque a gente nasce de um jeito, é criado desse jeito, e do nada tem que mudar a cultura? É 

algo assim como nascer de novo, né? 

Aluno – Tipo assim, hoje em dia eu me sinto muito bem na igreja que eu vou, que é a Bola de 

Neve. É só jovens, só jovens, surfistas... você vai do jeito que você quiser... 

Aluna – Você não tem uma lei. É da consciência também, é respeito. A gente tem que saber 

diferenciar as coisas. 

Aluna – Só que vamos supor... você tem um alargador. Você vai numa igreja com um 

alargador e as pessoas te olham... “que isso na sua orelha???”, ou “isso não é de Deus...”... 

ou você tem uma tatuagem... as pessoas dizem “nossa, e essa tatuagem???”. Lá, na Bola de 

Neve, não tem disso. 

Angela – Por isso que você gosta...? 

Aluna – Por isso que a gente vai, entendeu? 

Aluna – Ah, mas eu acho que tudo tem limite, também. 

Aluna – E outra, tem uma coisa que diz “venha até mim como tu és”. Deus te modifica. Não 

você não por uma calça, ou você não por um shorts... ou não cortar o cabelo... 
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Aluna – Que nem, o meu ex namorado, a família dele INTEIRA é adventista. E eles julgavam 

porque na minha igreja as pessoas vão de calça. E é pecado isso. Que nem uma vez... eu 

estava lá na casa da avó dele, e estava passando um dvd de louvor dos Estados Unidos. Sabe 

aqueles que é um coral, bem bonito? E era da Igreja Adventista, só que dos Estados Unidos. 

E no Brasil eles não usam brinco, e de lá eles usam. E eu estava com uma argola DESSE 

tamanho. Aí passou um monte de mulher lá cantando sem brinco, sem nada. Aí passou uma 

com brinco. Aí a mãe dele, pegou e falou assim: “ah essa daí ama mesmo Jesus, olha ela com 

brinco”. Aí eu falei assim “isso daí não fala se alguém ama ou se não ama... onde que está 

escrito isso?”. Não. Sacanagem, né? Aquilo ali foi o fim pra mim! 

Aluno – É, mas a religião aqui no nosso país ainda é o de menos. Vai falar disso lá no Irã, no 

Iraque... na Faixa de Gaza, de religião... já tava todo mundo morto aqui. 

(risos) 

Aluno – Lá a mulher é apedrejada... se ela mostra o rosto.  

Angela – Uma última coisa... em relação à homossexualidade. O que vocês acham? É uma 

coisa que preocupa vocês? Vocês tem amigos homossexuais? 

Aluna – Ah, acho normal... 

(brincadeiras e risos...) 

Aluna – (risos) Ele é gay, mas é meu amigo... 

Aluna – Meu melhor amigo é gay. 

Angela – Vocês acham que hoje em dia está mais tranquilo na sociedade? Ou não?  

Aluno – Ainda não... 

Aluno – Ainda é assunto... de preconceito... tem muito preconceito, ainda... 

Aluno – Acho que a sociedade ela aceitou isso.  

Aluno – Aceitou... você vai numa Virada Cultural, alguma coisa assim..  

Aluna – Não é. É que as pessoas estão impondo... tipo, “eu quero respeito”. Entendeu? Então 

estão colocando na sociedade que eles tem que entender que é assim.  

Aluna – Tanto que já está existindo até lei sobre isso.  

Aluna – Até porque mesmo algumas religiões tem preconceito com isso e atrapalha.  

Aluna – Sim, muito... 

Aluno – Eu aprendi assim acho que um pouco mais duro... porque? Putz, eu odiava pessoa 

gay. Então, putz, não podia chegar perto de mim. Então, quando eu comecei a trabalhar... a 

televisão proporciona isso. Você tem que aceitar e respeitar. Putz, hoje, se você for ver, meus 

melhores amigos lá dentro são gays. 
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Aluna – Só que assim, eles estão esquecendo disso... porque a gente tem que aceitar eles do 

jeito que eles são, só que eles não podem aceitar. Se eu não acho certo que uma pessoa é 

gay... você é errado, você vai preso! Só que às vezes a gente cresce aprendendo que isso não 

é certo. E eles ficam querendo mudar a nossa cabeça, só que não tem... da mesma forma que 

eu acho que a gente não pode violar, a gente não pode... entrar dentro do ser, da pessoa... e... 

meio que... bater. Isso é desumano com alguém. Agora acho que cada um com a sua opinião. 

Aluno – Eu acho errado só uma questão. Tipo, eles estão querendo que a sociedade aceite à 

força. Tipo, vai ser aceito? Vai. Todo mundo já está aceitando. 

Angela – Porque “à força”? 

Aluno – Tipo, eu acho estranho... todo mundo aqui vai achar estranho. Uma vez estava lá na 

rodoviária e vi dois homens se pegando. Eu acho estranho. Eu acho que também tem que ter 

um respeito para as futuras gerações.  

Aluno - Passa uma criancinha de 5 anos e vai ver aquilo? 

Aluno – É, eu acho meio deselegante. 

Aluna – É que eles querem que todo mundo seja assim... 

Aluna – Só que as coisas não assim rápidas. As pessoas tem que se adaptar, aos poucos.  

Angela – E em relação à adoção de crianças por casais gays? O que vocês acham? 

Aluna – Eu não acho certo... 

Aluno – Você não acha certo? 

Aluna – Ah, eu acho correto. Porque tem muita criança que não tem... que os pais foram 

desumanos, largaram, e aí tem um casal, que não está fazendo mal a ninguém. Porque assim, 

tem a questão... complementando o que ele estava falando... eu, por exemplo, eu vi no trem, 

esses dias, duas meninas que estavam tipo, se agarrando, de dia! Então, isso não é bonito 

nem para um casal normal, hetero... não é bonito nem isso... entendeu? Então, tem pessoas, 

tem casais, que são discretos, que o cara ama um ao outro e eles tem a vida deles. Não ficam 

fazendo isso para protestar, entendeu? Então, tem que ter um respeito. Quando existe 

respeito no casal, e eles querem dar amor pra uma criança que não teve dos pais, porque não 

deixar? É uma criança que está abandonada, independente de eu concordar ou não, eles só 

querem cuidar... eles querem passar valores...  

Aluna – Só que é difícil de saber isso, né? 

Aluna – Sim, é complicado pra criança. Mas ao mesmo tempo é melhor deixar uma criança 

sofrendo num orfanato, ou ela aprender que foi diferente e ter uma criação de duas pessoas 

que vão amá-la? 
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Aluno – Tem muitos gays assim que tipo... fica dando em cima de você e você fala “não, sou 

hetero”... e fica enchendo o saco e aí depois você é grosso, e manda se ferrar. Aí não, é 

preconceituoso... 

(risos) 

Aluno – Mas dá uma raiva! 

Aluno – Quer ser amigo, seja... mas respeita!  

Aluno – Aqui na escola tem um viado... dá vontade de bater. Ele fica se abrindo no meio do 

pátio... “ai, você viu aquele bofe?”. Pô, dá uma segurada na emoção, fica muito 

escancarado... 

Aluno – Tem outro aqui na escola, já até já falei, quer ser amigo, seja, mas respeite... Eu tô lá 

no Facebook, do nada ele “nossa, que gatinho eu tenho no meu Face...” 

(risos) 

Aluno – Depois você fica bravo, num gosta da pessoa, você é um preconceituoso, você é o 

chato... 

Aluno – É, tudo é bullying... (risos) 

Angela – Tem algum outro assunto que a gente não falou e vocês acham que seria 

importante? Ou vocês acham que eu lembrei de tudo? 

Aluno – Acho que falamos de tudo... 

Aluna – Racismo você não falou, não... 

Aluno – Acho que diferença de times... acho que no Brasil acho que tem muita diferença, 

disso. 

Angela – Diferença entre? 

Aluno – De clubes, times... 

Angela – E o que você acha disso? 

 

Aluno – Não, tipo, aqui dentro não tem problema. To com a camisa do Corinthians, não tem 

problema. Mas vai lá passar perto do Morumbi com a camisa do Corinthians...  

Aluna – Isso mesmo! Ta certo! 

Aluno – É mais fácil um sãopaulino apanha da Gaviões do que você, viu? 

Aluno – Não, mas... que nem, se ele vai com a camisa do São Paulo perto da quadra do 

Gaviões... garanto que não vai sair bem! 

Aluna – O pessoal leva muito à sério isso! O que você sai ganhando com isso? Nada! 

Aluna – Pois é, pelo amor de Deus, o que você ganha com isso? 

Aluna – É legal torcer, mas tem limites, gente... 
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Aluno – Torcida organizada eu sou contra. Acho que tinha que banir a torcida organizada.  

Aluno – Não, é o que fazem... torcer é uma coisa, né? Torcida organizada já é outra... 

Angela – E as meninas? Gostam de futebol? 

Aluna – Eu gosto! 

Aluna – Eu não muito... 

Angela – Vocês costumam ir ao estádio? 

Aluna – Eu nunca fui... 

Aluna – Eu já... 

Aluno – Eu já fui uma vez... 

Angela – Quem não gosta? 

(duas meninas levantaram as mãos). 

Angela – Você gosta? Mas você não vai pro estádio...? (referindo a uma menina que estava 

mais calada). 

Aluna – Não, por causa da violência...  

Angela – Entendi... 

Aluna – É a única coisa que impede. A violência.  

Aluno – É porque a torcida organizada deixou meio que um clima muito pesado, de um 

estádio. Ao invés de ser um estádio, uma coisa legal, que leve a família até lá... não tem 

condições de você levar tua família inteira pra lá.  

Angela – Sim... 

Aluna – Depois ainda do caso do menino, do olho...  

Angela – Lá na Bolívia, né? 

Aluna – É... 

Aluna – O que aconteceu com o olho? 

Aluno – Soltaram um rojão na cara dele! 

Aluno – Foi na maldade! Isso foi na maldade...  

Aluno – Foi não! 

Aluna – E falaram que foi o menor que atirou o negócio... tem quantos corinthianos presos 

lá? 

Aluno – Mas o menor é desculpa... por causa de menor, porque ele é menor e... não vai ser 

preso. 

Angela – Algum outro assunto? 

Aluna – Acho que... é que tudo o que você disse acaba abordando, né? Acaba chegando no 

mesmo lugar. Mas tem também a questão do pré-julgamento e a intolerância das pessoas. 
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Por exemplo, você passa... eu, por exemplo, sempre fui assim, por educação, por uma coisa 

que aprendi em casa, você chega num lugar e você conhece uma pessoa, você vai 

cumprimentar as outras por educação. Mas aí se você cumprimenta todos alguém diz “ta 

pagando de simpática...!!!” (fez uma voz mais fina). 

Aluna – Ou “a falsa!”  

Aluna – Também “ta aberta...!” 

Aluna – É, “ta abertinha”.... 

Aluna – “Ta querendo...!”  

Aluna – Aí, se você passa e cumprimenta somente a pessoa que você conhece... é metida! 

Angela – Onde isso acontece? Aqui na escola? No trabalho? 

Aluna – Em tudo! Em todos os lugares... foi assim a vida toda! 

Aluna – Eu, por exemplo, já passei por isso, já sofri muito bullying na escola, por uma sala 

inteira... a escola inteira...  eles ficaram com raiva de mim por conta de coisas pequenas. E aí 

as pessoas olham para você, e se não vai com a sua cara, e só porque você está arrumado... 

“ah, que metida!!”. Aí, te julgam sem te conhecer! Não para por 5 minutos... “peraí, eu não 

gosto dessa pessoa? Porque eu não gosto dessa pessoa? Deixa eu ir conversar, deixa eu 

ver”. Aí, se a pessoa faz alguma coisa, se ela diz alguma coisa que você não gosta, aí sim, 

você pode não gostar dela. Mas as pessoas julgam muito antes de saber... 

(todos foram consentindo...) 

Aluna – Tem esse negócio de amigo, também... Por exemplo, eu sou amiga da T. e a T. não 

gosta de metade daqui. Por eu ser amiga dela... bom, hoje em dia eu gosto de todo mundo... 

mas normalmente você toma as dores. Tem isso hoje em dia. 

Aluno – Então, mas esse negócio de cumprimentar... você vai chegar assim, e tem tipo 5 

pessoas aqui no grupo, e vou cumprimentar ele. Pô... e o resto? 

Aluno – Custa falar um boa noite? 

Aluna – Eu já falo assim “sintam-se beijados” (e fez um gesto de “tchau” com a mão). 

Aluno – É que tem gente aqui que chegava assim... “oi”. Eu acho tipo chato! Eu não sou 

assim, eu vou dar a mão pra uma pessoa e cumprimento todo mundo. É questão de educação. 

Aluna – É, mas não dá pra vc agradar todo mundo. Porque, se você cumprimenta todo 

mundo, ta pagando de simpática. Se não, você é metida. Então... sabe... não dá pra saber o 

que fazer... 

Aluna – É que sempre tem um problema. Ninguém nunca está satisfeito com você. Você 

nunca pode ser você mesmo... porque, se você é de um jeito, um vai gostar, mas o outro não... 
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entendeu? Então você nunca ta bem pra ninguém. Sempre vão te julgar de algum jeito, 

sempre... 

Aluna – Se você usa uma saia longa, é porque você é velho, se você usa uma saia curta, é 

porque você é piriguete...  

Aluna – Então acaba levando ao bullying, as pessoas ficam com auto estima baixo... 

Angela – Tem muita gente excluída assim na escola...  

(todos falaram ao mesmo tempo... tem, tem...) 

Aluno – A pessoa que é mais fechada todo mundo julga: “aquele é estranho”... A P., coitada! 

Aluna – A T. também! 

Angela – A gente vai finalizar. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês: a minha pesquisa é em 

relação a o que os jovens pensam em relação a estes assuntos, da vida, da sociedade, deles 

mesmos... 

Aluna – Ainda que você ainda pegou uns “jovens lights”. 

(risos) 

Angela – O que eu gostaria que vocês dissessem agora é o seguinte: se vocês pudessem me 

dar 3 sugestões de temas para eu pesquisar, sobre o jovem... podem me dizer? Três coisas 

que vocês achem mais importantes... ou mais urgentes, ou que vai me dar bastante material... 

três coisas que estão na vida de vocês... queria que cada um dissesse essas três coisas em 

ordem de importância. 

Aluno – Drogas. E quando diz drogas, não envolve só o uso da maconha, do crack, essas 

coisas... mas eu acho que tipo, neste momento, que vai... tudo... acho que dentro da academia 

tem drogas. Na academia automaticamente você vai querer alguma coisa mais forte, que 

ajude... 

Eu acho que também as suas decisões... em relação a tudo. Ao futuro... tipo, você tem uma 

decisão de poder estudar hoje, tem umas coisas muito difíceis... aí você pensa... “ah, vou 

deixar para amanhã...” 

Aluna – Eu tenho três: em primeiro, amor... 

Angela – Amor... em que sentido? 

Aluna – Em todos os sentidos. Amor em relação acho que... nessa fase, a gente tem muita 

decepção. Então tem gente que quer amar, tem gente que quer, mas não sabe como... então 

acho que os jovens falam muito sobre amor. Seja ele funkeiro, seja quem for. Acho que o 

jovem tem muita coisa pra dizer do amor...  

Aluna – Acho que tem a ver com carência... 

Aluna – Tem, tem muito a ver com carência... 



132 
 

Aluna – O segundo... futuro profissional. É uma coisa que... assim... a questão das decisões... 

e o terceiro... família. Desde como você lida com a sua família, e se isso reflete na família 

que você vai ter futuramente. Acho que família é muito importante. 

Nesse momento os alunos ficaram preocupados, pois deu o sinal do intervalo e eles queriam 

buscar suas mochilas que iam ficar sozinhas nas salas de aulas. Alguns levantaram para 

pegá-las. 

Aluno – Droga, violência e sexualidade. 

Aluna – Droga, relacionamentos. Não só o amor, relacionamentos em si, de amizade, de 

namoro, de família... 

Aluno – Droga, violência e relacionamento com a sociedade.  

Aluna – Como você pode ver o jovem. Por exemplo, a mídia culpa muito o jovem... O que é o 

jovem... 

Aluna – Sentimento do jovem em relação a tudo... acho que drogas, também... inter-relações, 

com todo mundo... nas escolas, com a sociedade...  

Aluno – O adolescente racista, o drogado e o violento. 

Aluna – Violência, droga e preconceito. 

Aluna – Educação, relacionamento e a pressão que o jovem passa. 

Aluna – Acho que todo tipo de envolvimento... envolvimento na família, em relação também à 

saúde, porque a gente às vezes não liga mais pra isso, né... e assim, todo tipo de 

envolvimento... envolvimento com namorado, com amigos, com a família... 
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ANEXO III – Transcrição das falas preparadas para ALCESTE 

 

*** *suj_1 

Eu não voto. Mas eu tenho dezessete anos. Vou votar onde. Só tem política 

feia, se tivesse política bonita, eu até votava. Eu diria que um jovem não 

é nem criança, nem adulto. Ele está em desenvolvimento, passando por uma 

fase, Não que as outras pessoas não passem. Nós estamos em eterno 

aprendizado. Mas o jovem em específico está em uma fase de muitas decisões, 

na qual ele precisa decidir o que vai fazer da vida dele, se ele vai 

estudar, se não vai, se ele vai usar drogas, ou não, se ele vai fumar, se 

ele vai ter uma namorada ou ele prefere sair e ficar com várias. Então é 

uma fase de muitas decisões que não são, eu acredito, que não são 

definitivas. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora outra. Mas é uma fase 

de muitas decisões. Decisões contínuas. Eu acredito que é isso. Sim. Muito, 

muito. Me preocupa muito porque uma hora a gente pensa assim, ai, o que eu 

vou fazer. Por exemplo, faculdade, eu faço o que eu gosto ou o que eu acho 

que vai me dar dinheiro. Eu estou muito nessa, porque eu gosto de 

artes_cênicas e é o meu sonho, tal, mas é uma coisa que é muito difícil no 

brasil, não é. Você ser reconhecido, você ter uma chance, você não precisar 

dormir com um diretor para conseguir um papel. Então tem muito isso. Você 

levar para frente aquilo que você ama, que você gosta, ou você ter uma 

segunda, é uma segunda_escolha na qual talvez dê certo, que talvez você 

tenha um retorno, mas que você não seja feliz fazendo. Então, não só no 

profissional, mas em várias, em várias áreas assim em vários aspectos, é 

uma fase de muitas decisões. Muitas. Isso também é um medo do adolescente, 

as decisões. Porque pode prejudicar o futuro e a gente fica muito indeciso. 

Atrapalhar, ou melhorar. Interfere em tudo. É uma fase de amadurecimento. 

Porque o jovem não é maduro. O adolescente não é maduro. Tanto pessoal, o 

lado pessoal dele, quanto profissional. Tudo. Na vida dele pessoal, envolve 

tudo. Que é muito bom. É o que tem para hoje, não é. É a fase atual, então 

não vamos reclamar. Não dá para pular essa fase, nem repetir. Tem que viver 

o momento, então. Ela falou tudo. Acho que não tem nem o que complementar, 

não é. Rebeldia. É, rebeldia. No meu tempo não era assim. Irresponsável. 

Inconsequência. Muito novo para fazer isso, muito velho para fazer isso. 

Nunca é o momento. Sim. Porque ao mesmo tempo em que eles cobram 

responsabilidade, que a gente deve pensar muito bem antes de fazer as 

coisas, que deve trabalhar, que deve ter, sabe, as suas obrigações, ao 

mesmo tempo, eles acabam trazendo a gente de volta naquela coisa de não, 

mas não está na hora ainda ou você está achando que tem quantos anos, está 

achando que é dono_do_seu_nariz. Eu sempre ouço isso. Então ao mesmo tempo 

que eles cobram que nós tenhamos que crescer, que sermos maduros, ao mesmo 

tempo eles nos trazem de volta com essas broncas, com essas coisas. Você é 

criança ainda. Então isso dá uma confusão na gente. Que nem a minha mãe, 

ela fala assim, que é muito difícil ter uma filha adolescente. Ela fala. 

Porque ela não sabe lidar com isso, então ela se perde. A minha mãe muitas 

vezes quer me comparar com ela. Que nem tipo, na minha época, eu não saía 

com essa idade, minha mãe não deixava. Ah, os tempos mudaram. Está muito 

diferente hoje. Os pais querem nos proteger de algumas coisas, mas às vezes 

eles exageram um pouco. Eles acham que o que a gente é aqui na escola a 

gente vai ser na vida_profissional. Só que nem sempre é assim. Tem gente 

que se dá bem na escola, mas não se dá bem no trabalho. Ou se dá bem no 

trabalho e nunca se deu bem na escola. Tem várias provas disso. A gente vê 

atores, até presidente, não é. Que não estudou e que e se deu bem. Os 

professores eles acham isso, não é. Eles julgam de maneira errada. Alguns, 

nem todos. Tem suas exceções, claro. É, alguns. É, a maioria. Alguns já 

estão sem paciência. Não quer entender. Às vezes tem o aluno que trabalha, 

alguma coisa assim, e quando a gente vai falar, ah, professor, não, mas, eu 

não tive tempo porque aconteceu outra coisa, ele não quer ouvir. Tem muitos 

professores que não querem ouvir, não querem entender essa parte, porque 

acha que é desculpa. Realmente, tem muitos alunos que dão desculpas, uma 
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atrás da outra, não, aconteceu tal coisa ou ah, meu pai foi atropelado. 

Realmente, tem pessoas que exageram. Mas tem outras que acabam levando a 

culpa por conta disso, e aí os professores não ouvem, não sabem entender o 

que realmente está acontecendo na situação, que às vezes é difícil para o 

aluno acompanhar escola e trabalho ao mesmo tempo, sabe. Então, acho que 

tem isso. Os professores acabam não tendo paciência para entender os casos 

em específicos. Uma pessoa é diferente da outra. Uma dá desculpa e outra 

não. Mas eles comparam igual aos pais, também. Que nem ah, vocês está 

cansado porque trabalha, eu também trabalhei. Essas coisas. Eu tenho que 

ter tempo, porque você não tem. Porque você não pode. Pressionados. Um 

pouco. Um pouco em casa, um pouco na escola, em tudo. É, no trabalho. 

Trabalho. A mídia é parcial. Rebeldia. É, ultimamente eles só andam 

mostrando tipo drogas. O lado revoltado do jovem. Que o jovem é drogado. 

Pronto. Todo jovem é drogado. Não, depende, às vezes eles julgam pela 

aparência, sabe. Depende da época. Se é época de vestibular, o jovem, isso, 

o estudante. É verdade. Estuda até morrer. Bom, dizem que a partir da 

idade, se a criança, ou o adolescente, já tem idade_para_matar, aí deve ser 

reconhecido, é, por exemplo, ser defendido por causa da idade que ele tem, 

porque se ele faz isso, ele não merece. Ah, cada caso é um caso, não é. É 

bem relativo. Às vezes a gente não sabe o motivo daquilo. São muitas 

emoções, não é, então não dá pra saber. Acho que devia ter, devia ser feito 

uma análise mesmo de caso por caso, porque tem casos que são tão cruéis 

assim, coisas que, assim, por exemplo, o jovem com dezesseis_anos já pode 

votar e é um direito dele. E aí com dezesseis_anos pode votar e pode matar. 

E aí. Ele não pode responder por isso. É, porque tem alguns casos que nem, 

o cara matou, e também ah não, vai ser julgado como menor. Só que aí vai 

ver a ficha dele e o cara tem mais crimes do que um cara de cinquenta_anos. 

É, ele não é mais nenhuma criança. Se ele pegou, se ele matou, se ele 

roubou, ele tem consciência do que ele está fazendo. Por mais que ele 

esteja errado, por mais que ele não tenha tido uma boa_educação em casa, a 

partir do momento que começa a errar varias vezes ele tem noção do que ele 

está fazendo. Mas é que às vezes não vem de dentro de casa. Às vezes é o 

que a sociedade te impõe. Hoje em dia, se você usa drogas, se você briga, 

se você anda com gente que não presta, você tem valor na sociedade. Existem 

rótulos. Isso. Rótulos. Entendeu. E às vezes, dentro da sua casa, a gente 

pode ver, tem adolescentes que tem condições para ter tudo. Só que pode 

ver, usa drogas. Porque. A sociedade impõe uma coisa. Você fica como o que. 

Vamos supor, todo mundo fuma maconha. Você não fuma. Você fica como o que. 

Careta. Olha lá. Burrão. Você está entendendo. São poucos os que tem cabeça 

e falam prefiro ser careta do que isso para minha vida. Tudo é imposto. É 

um grau_de_amadurecimento, mesmo. Hoje em dia tem muito cabeça_fraca, que 

vai muito pela opinião dos outros, ah, é legal, é bonito. As pessoas hoje 

em dia estão muito vulneráveis. Eu acho, vulneráveis ao crime, às drogas, 

tudo. Faz porque é o estilo. É a moda. Não, e pior que a mídia ela apoia. 

Vamos dizer assim, teve a virada_cultural, que eu vi na televisão hoje. 

Teve morte, teve assalto pra caramba, drogas, e o, como é, o 

prefeito_de_são_paulo. Isso. O_prefeito_de_são_paulo disse que foi 

maravilhosa. Que foi, como fala a palavra. Esqueci a palavra. Mas o 

objetivo deles era o que. Atrair gente. Então, atrair gente. Só que está 

todo mundo vendo o que está acontecendo. Se você rouba, e uma pessoa chega 

em você e fala assim nossa, parabéns, você roubou. Você não vai fazer de 

novo. Só que quem vai estar falando mais. A notícia ruim ou o prefeito que 

está falando que a virada_cultural foi um sucesso. Voltou com a carteira. 

Você ainda tem celular. O futuro. Cem_por_cento futuro. A faculdade. 

Carreira_profissional. Às vezes a gente quer meio que pular a fase. Fica 

assim ah, quero casar, ter filhos. Isso me preocupa. Bom, eu procuro viver, 

porque todo mundo fala quando você crescer, você vai querer voltar, então, 

eu fico com esse receio na cabeça. O que mais me preocupa mesmo é a 

decisão, que você vai ter que tomar daqui para frente. Se você vai fazer 

alguma coisa ou outra. Por exemplo, a faculdade, ou você trabalha, aí você 

tem que tomar uma decisão, porque se você trabalha e faz faculdade junto 
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você fica cansado. E quando você fica cansado, você não consegue raciocinar 

direito. Então você tem que escolher alguma coisa para fazer, para depois 

tentar fazer a outra. É um nível de pressão muito grande. Muito forte. A 

gente tem que decidir logo o que a gente quer. O que a gente vai fazer. A 

gente quer saber o nível da nossa sorte. E é difícil, não é. A escola é 

fraca. Velha. Nossa, é pra quebrar mesmo. Acho que os professores daqui são 

mal preparados. Só isso. Não, a maioria, não. Eu acho que são os alunos, 

muitas vezes. Porque professor que quer ensinar tem de monte. Tem professor 

que perde o tempo aqui. É nada. Fala cinco professor bom daqui. Cinco. Fala 

cinco. Então fala cinco alunos bons, aqui. Ah, é complicado. Bom, tem os 

nerds que sentam na frente. De professor, tem três de matemática. Tem uma 

professora_de_matemática que não sabe dar_aula. Ela é muito chata. O 

professor_de_história. Já tiveram aula com ele. Não. É diferente. Tem 

alguns professores que sabem cativar o aluno, fazer a aula ficar 

interessante, como é o caso do professor_de_matemática. A gente gosta da 

aula dele. Aí vem a outra, affe. O professor_de_matemática sabe atrair a 

sala, para prestar atenção na aula dele. A explicação dele. Bom, ele dá 

aula de uma matéria difícil, que é matemática, e ele torna a matéria fácil. 

É difícil a matéria dele, mas ele torna fácil. E ele se dispõe sempre. Sim. 

E a professora_de_matemática ou você cala_a_boca. Cala_a_boca, toma um 

tapa_na_orelha. Ah, mas ela te dá duas_opções. Ou você aprende ou você 

aprende. E eu acho que tem que ser assim porque, se for por escolha do 

aluno, é muito raro a gente querer prestar atenção na aula. Acontece que se 

o professor for muito bonzinho, a gente abusa. Entendeu. E às vezes ele 

pega muito no nosso pé, a gente fala ah, ele é chato, mas no fundo a gente 

aprende com ele. Porque ele pega no nosso pé. É o caso desta professora. 

Mas também tem o caso do professor_de_português. Ele tem uma aula que ele 

passa o texto, e na outra ele fica sentado, lá. A escola é tipo, antiga. 

Mais de setenta_anos e tal. Eu acho isso legal porque traz um pouco de 

cultura. Que nem, minha tia já estudou aqui, meus dois avós estudaram aqui, 

então, é interessante saber. E às vezes até comparar. A educação_brasileira 

é fraca. O professor_de_matemática me falou que o povo do terceiro_ano sai 

com cabeça de sétima_série. É, ele disse isso, com cabeça de sétima_série, 

oitava_série. Sim, com certeza. É só ver que aqui, que é a cidade mais 

desenvolvida, o ensino já é fraco, imagina em cidades menos desenvolvidas. 

É. Se a pessoa depender de uma escola_pública para passar numa 

universidade_de_são_paulo, pode esquecer. É preciso muito força_de_vontade. 

E outra, é pouco investimento. É muita roubalheira para pouco investimento. 

Os professores, a gente não pode culpar totalmente porque o cara vem todos 

os dias tentando ensinar, e tem alunos que respondem, tratam mal, aquele 

cara que está tentando ensinar, você não acha que com o tempo ele não vai 

ficar desmotivado. Ele não vai começar a ficar sentado na aula. Ao invés de 

insistir. Porque o cara está passando por isso a tanto anos, e ele está 

sendo mal_pago pra isso. Então, a gente tem que entender o professor, 

também. Um pouco das condições, não é. Eu acho que a educação está fraca no 

brasil hoje porque eles estão pensando muito mais em copa_do_mundo, em 

olimpíadas, essas coisas, e a educação e a saúde ficam por último. Eles 

esquecem disso. A educação já foi boa a uns cinco_anos atrás. Cinco só. Eu 

não era nem nascido quando foi boa. Na época da minha mãe acho que foi boa. 

Faz tempo, hein. Ó, eu comecei em uma quinta_série em outra escola. Até a 

sexta_série o ensino estava bom aí começou a sétima_série, e já entrava 

professor ou nem entrava professor, aí ficava ruim. Ausência de professor, 

falta. Por exemplo, um professor, vamos supor, de geografia, na minha 

escola não tinha professor_de_geografia. Então, a gente era obrigado a 

fazer um trabalho para entregar na direção pra gente poder ter o mínimo de 

cinco na nota bimestral. Eu e ele aqui, a gente não teve aula de português 

o ano todo. História, também. Mas tinha professora_de_história. Mas ela não 

entrava. Quando chegava a hora de ir para nossa sala, ela não entrava. Ela 

estava pra se aposentar, então ela usou isso para dizer ah, eu não preciso 

mais dar aula. A professora_de_português também era assim. Era assim 

também. É, ela não entrava. Não, mas era com todas as salas. Ela estava pra 
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se aposentar. O diretor colocava cinco para todo mundo. A gente não 

aprendeu nada de português. Nem história. Teve um ano que foi assim com 

matemática. Não, nenhum trabalho. Era média_cinco em todos os bimestres. A 

gente pulou da oitava_série pro segundo_ano do ensino_médio. Alguns pais 

reclamavam, mas a maioria não, eles davam desculpa que ia vir 

professor_substituto, mas nunca veio. Veio um cara, em uma aula. Não, era 

uma vez a cada dois meses um professor_substituto. O povo pensa muito no 

dinheiro, a escola_particular paga bem os professores. Eles investem em 

educação. Por exemplo, tem uma biblioteca boa, tem laboratório, isso 

incentiva a gente. Se tem uma biblioteca legal, se a gente pode mexer nos 

materiais, se tem materiais melhores, isso incentiva a gente a estudar. E o 

professor tem mais vontade, ele ensina você melhor. Não tem essa de não 

quer, não faz. Esquece. Lá na escola_particular eles insistem, tem os 

professores chatos, também. Mas acho que eles insistem mais na gente. E 

também tem a questão dos pais ah, eu estou pagando, então você tem que 

estudar. É, tem a família presente. É, a família presente é o que mais 

conta. Eu acho que também um diferencial das escolas_particulares que eu 

vejo muito hoje em dia, eles tem bastante eventos, bastante coisas que 

envolvem os alunos, não só aquela coisa de sala_de_aula, sala_de_aula, mas 

eles tem gincana, tem passeio diferente, tem coisas diferentes que envolvem 

os alunos e atraem mais eles. Não fica só aquela coisa monótona, sempre na 

sala_de_aula. Ai que chato. Eu estudo aqui desde dois mil e oito e os 

passeios são sempre os mesmos. É, é sempre a mesma coisa. Ou é playcenter. 

É, todos os anos é sempre a mesma coisa. A política do brasil é um lixo. É, 

um lixo. Muito ruim. Eles roubam muito dinheiro. Eles não tem nem mais 

vergonha. Eles não estão nem um pouco preocupados com a gente, com a 

sociedade em geral, e principalmente os mais pobres. O que importa é os 

ricos, e eles, e já era. Entendeu. E a imagem de, o brasil tem que fazer 

uma copa bonita, não sei o que, é isso. E a saúde e a educação, nada. É só 

pegar um exemplo, tá uma placa bem grande aqui na frente da escola dizendo 

que gastaram novecentos_e_poucos_milhões_de_reais, mas vocês acham que se 

fosse isso ia demorar todo esse tempo para fazer uma obra. Reformaram 

quantas salas. Nem foram todas. É, tipo, tanto dinheiro, cadê. A gente não 

está vendo investimento. Igual o largo_de_osasco. Eles fizeram, alagou 

tudo, e eles. Alagou porque fizeram que nem meu nariz. Quem passa lá todos 

os dias está vendo o trator. E carreira_política. Não, graças_a_deus. Ainda 

bem que não. Você tem. Quem. Primo. Ele é o que. Deputado. Vereador. Já 

pensei em entrar para política, agora não mais. Talvez. Você me chama para 

ser seu assessor. Ah, porque não tem muita lógica você só trabalhar, 

trabalhar e não ver resultado. Está todo mundo roubando. E você vai roubar 

também, não é. Você quer é ganhar dinheiro fácil. Roubar. Sim, a ideia é 

fazer diferente, mas não sei se vou conseguir, porque a pressão deve ser 

grande. Ele já entra sabendo. Tipo assim, é melhor roubar do que ser 

roubado. Mas que nem, não sei quem foi o deputado que falou que é tudo tão 

difícil lá dentro que tipo, para aprovar um projeto você tem que dar não 

sei quantos porcento. Que nem, para aprovar a reforma desta escola, ah, o 

vereador vai receber dez_porcento dos novecentos. Tudo vai envolver 

dinheiro dentro da política. Na realidade eu acho que tudo isso é 

proposital, porque que eles não investem na educação. Porque eles querem um 

povo ignorante. É isso que eles querem. Querem comandar. Eles querem que as 

pessoas não saibam mesmo a diferença, a importância de um voto, porque eu, 

por exemplo, me peguei pensando esses dias, é, ah, eu já posso votar, eu já 

tenho idade pra votar, mas pra que que eu vou querer votar. Tá todo mundo 

roubando, mas aí eu parei pra pensar não, mas a gente tem que procurar 

votar, fazer a diferença, tentar achar, mas está difícil. Hoje não tem mais 

como fazer a diferença. Hoje em dia o jovem não tem mais vontade de votar, 

que é um direito que foi conquistado a muito tempo, foi difícil. Mas quem 

tem lá. O tiririca. Hoje não tem como fazer diferença. Eu vou anular todos 

os meus votos quando eu tiver meu título_de_eleitor, eu não voto nenhuma 

vez. Mas também você não vai poder reclamar. Acho que o povo devia se unir 

mais, devia se esforçar mais, porque o brasileiro é muito acomodado. A 
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gente reclama, ah não, mas o professor não ensina, não sei o que mais, mas 

a gente também não vai atrás. Então, o brasileiro é muito acomodado, muito 

ah, não vai fazer diferença, deixa quieto. Não. É preciso parar, analisar, 

ver, tentar, apesar de trabalhar, mesmo trabalhando, mesmo fazendo o que 

for, em certos aspectos é muita acomodação, o brasileiro é assim. E a gente 

precisava, todo mundo, precisa parar e pensar e tentar ver, porque sim, faz 

diferença, sim. Se todo mundo pensar, se todo mundo quiser fazer diferença, 

vai fazer. Então, o povo está muito ignorante, está muito acomodado e eu 

acho que é por isso que está do jeito que está, porque a gente deixa. A 

gente não faz nada. Teve um pensamento de um professor que foi bem 

interessante. Não lembro qual era, ele falou assim, ó, todo mundo aqui sabe 

que o político rouba, só que alguém aqui pensou em se unir para fazer a 

diferença. Ele também, ele não vai fazer. Ah, então, o que que vai mudar. A 

gente não tem noção, se a gente, e mais outras pessoas quiserem, vai fazer 

diferença. Será. É, e não adianta só reclamar. A gente tem que fazer alguma 

coisa para poder tentar mudar. Pelo menos tentar. Mesmo que não der certo, 

não dá certo uma vez, tenta outras, sabe. É a nossa vida que está 

acontecendo pros nossos filhos, futuramente, pros nossos netos. Está cada 

vez pior. E a gente está acomodado só reclamando. O que adianta ficar 

sentado reclamando. Nada, acho que é isso. A televisão, em qual sentido. O 

que é mais lucrativo para eles é o que dá audiência. Apelativo. A mídia 

passa para ela o que convém para ela. Igual ele falou, é o que dá mais 

audiência. É bunda. Corpo, sexo. Novela. É muita apelação. Novela, que é 

uma bobagem. Porque não ensina nada. O que traz de conteúdo. O pessoal hoje 

dá muito mais importância pro capítulo de amanhã da novela do que pra o que 

está acontecendo, entendeu. Com a violência, entendeu. Ninguém para para 

conversar sobre isso. Só fala ah, não, a novela de amanhã, não sei o que. E 

é isso que dá audiência. Mas a gente nunca sabe o que está acontecendo. Eu 

acho também que a novela alerta a gente de muita coisa. Por exemplo, passou 

o salve_jorge, do tráfico de pessoas. Alerta a gente nossa, está 

acontecendo isso. É, eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer. A 

mina pegou o avião e foi lá porque ela quis. Quando eu fui jovem_aprendiz 

na tv, eu pude perceber como é que é. Lá, funciona assim, eles querem isso, 

só audiência. Então, o que que eles fazem, eles criam essa noção de que ah, 

vai ter uma lição de moral, beleza, tipo não use droga. Mas por um lado 

para eles chamarem atenção, eles tem que fazer isso, tem que colocar bunda, 

violência, porque o povo já acostumou. É uma questão de manipulação. Hoje 

em dia você vê uma morte na televisão, você fica chocado. Deveria, não é. 

Mas a gente pensa assim ah, mais um morreu. Ninguém se choca mais com o que 

está acontecendo no mundo. Até a hora que acontece com a gente, não é. Mais 

conteúdo. Mais jornal. Mas jornal tem bastante, não é. Cortava a novela, e 

colocava mais desenho_animado. Acho que a novela é interessante. Eu gosto 

de novela. Novela é interessante, seriado é interessante, só que eu acho 

que deviam filtrar mais o que passam. Sabe. Deixar de são tão apelativo e 

tentar ensinar. Futebol, seriado. Futebol e filme. É, filme e futebol. Esse 

negócio que ela falou, que tem que censurar a novela, mas pelo menos o que 

a minha mãe fala, o que a minha avó fala, novela_das_seis, ah é a 

novela_mais_fraca, café_com_leite, a novela_das_sete, é mais chata, a 

novela_das_nove é apelativa mas todo mundo quer assistir, ninguém quer 

perder o capítulo. Não é censurar. É filtrar. É diferente. Não, eu acho que 

é o ser_humano que não sabe separar as coisas. Que nem a outra novela, a 

avenida_brasil, o cara com três mulheres. Todo homem adora ter três 

mulheres, as pessoas não sabem separar, entendeu. Vive naquele mundinho. 

Não sabe separar a vida real da novela. Ou às vezes a situação que a gente 

vive com a situação da novela. A gente confunde. Um exemplo de roupas. 

Aquilo é ridículo, a pessoa está parecendo um palhaço, passou na novela, 

todo mundo se veste igual. Está falando da delegada. Facebook, um mal 

necessário. Eu sou viciado, eu sou mesmo. Não consigo ficar sem entrar. Eu 

entro bastante por curiosidade. Tudo que a gente gosta. Comunicação. A 

gente conversa com os outros. Poder se expor, expor o que você pensa 

através de textos, através de imagens. Entretenimento, a gente dá muita 
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risada. Tem uns faces lá que são muito engraçados. Eu já não gosto de 

postar, eu gosto de ler o que os outro escrevem. Começou o 

jogo_do_são_paulo, vocês sabem, não é. Sentimentos. Às vezes através de 

frases, de figuras. Indiretas. Indireta é legal. Músicas. Fotos. Tirinha. É 

como eu disse, é um mal necessário. Ah, dá sim para ficar sem o facebook. 

Há um tempo atrás ninguém se via sem o orkut e hoje em dia me diz, quem que 

acessa uma conta do orkut. Não, mas um substituiu o outro também, não é. 

Porque pelo lado bom você não vai gastar pulsos_do_telefone. Porque é uma 

maneira fácil da gente se comunicar. Porque vicia, porque você só fica 

pensando naquilo. Às vezes você vê coisas que você não quer. Você fuça, 

fuça. Você procura, você procura, e você acaba achando. Eu acho que é um 

mal porque, que nem meu professor_de_história uma vez falou, pô, ela é 

minha vizinha, eu vou deixar de ir na casa dela pra entrar no facebook para 

falar com ela. Aí vou conversar com ela pelo facebook. Então, o mal dele é 

isso. Mas fica chato ficar indo toda hora na casa dos outros. A gente acaba 

se afastando um pouco. Uma coisa é um cara não sei aonde, na espanha. Aí 

pô, vou conversar com ele pelo facebook. Mas e a pessoa que está próxima de 

você. Não é que se afasta, mas a relação é diferente. Não tem mais ficar 

junto. Pode ser, tipo, uma pessoa distante, se você falando com ela pela 

internet, você já se sente melhor, entendeu. Já aproxima, querendo ou não. 

O que preocupa em relação ao namoro é o facebook. Porque tipo, o que você 

posta pode acabar com o namoro. E também o que os outros postam para você, 

vish_maria. Eu não me preocupo com o facebook. Só meu futuro com ela, entre 

eu e ela. Minha preocupação é ela. Então, eu não estou nem aí pro que os 

outros estão falando. É, mas e se tipo uma menina te cutuca, você vai 

ficar, e se fizer algum comentário, alguma coisa assim, você vai ficar ah, 

vou olhar, vou ver se tem alguma coisa. Medo de traição no namoro. 

Sofrimento. É, sofrimento é a pior coisa que tem. Amar e não ser amado. 

Acho que deveria aproveitar mais, porque tipo, um namoro sério prende 

bastante, certeza. Eu não. Só se não por limites, aí prende. Você precisa 

do seu tempo. Depende de cada casal. Acho que é independente. Porque quando 

você vai criando um sentimento pela pessoa, automaticamente você vai 

querendo ficar mais perto dela. Tem alguns que prendem por pressão, tipo 

você não vai fazer tal coisa, você não vai sair. Tipo se eu não for, você 

também não vai. Agora, tem outros que não, que você acaba se prendendo 

automaticamente, pelo sentimento. Você quer estar sempre com a pessoa, quer 

estar onde a pessoa está, então, você acaba se prendendo sozinho. Você se 

ferra sozinho. Critério para namorar é caráter. Confiança. Maturidade. Eu 

imagino muito eu apresentando aquela pessoa para minha família. Assim, o 

que vai achar, porque eu tenho uma opinião muito assim, é igual, não é. 

Porque vem aquela criação, entendeu. Então eu tenho uma opinião igual. A 

gente pensa, nossa, que que meu pai vai achar. Porque isso interfere. Eu 

acho que mais o caráter. Ah, apresentar para a família, por exemplo. Se eu 

gosto da pessoa, mesmo que a família não aprove. Mas é uma coisa estranha. 

Vamos supor, mesmo que você namore uma pessoa, por exemplo, pelo  

amor_de_deus, você namora uma pessoa que usa drogas. Você sabe que ela usa 

drogas. Você vai colocar ela dentro da sua casa. É, assim sim, mas. 

Independente de você gostar dela, ou não. Ela continua usando droga. Sim, E 

aí. É importante apresentar o namorado pros pais, com certeza. Alguns 

jovens apresentam para a família. A minoria, eu acho. É que tem muitos que 

tem medo dos pais proibirem. Hoje em dia até que não. Hoje em dia eu acho 

que está um pouco mais liberado. Como está muito perigoso, eles preferem 

sob os olhos deles. Vish. Hoje em dia eu acho que a maior preocupação dos 

jovens é a gravidez. É verdade. É, não é tanto doença, mas a gravidez em 

si. Porque às vezes ali no momento ele não pensa. Quer saber do prazer. E 

aí depois tem que correr atrás. Nossa, aqui na escola tem um monte. 

Ultimamente é muito comum. Uma palestra sobre sexualidade a cada dois anos. 

Dizem para usar camisinha. Eles ensinam como põe a camisinha. Eles falam de 

todas as doenças. Eu já tive uma aula de química que a professora levou uma 

banana, aquela coisa toda. Mas uma vez só. Tem uns professores que tem acho 

que vergonha de falar sobre isso. Ah, depende de com quem a gente vai 
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falar. Com a minha mãe, sim, já falei. É, eu e minha mãe, a gente conversa 

sobre tudo. Nossos pais falam, é melhor você falar pra mim do que com as 

amiguinhas, aí as amiguinhas espalham para todo mundo, a escola inteira 

fica sabendo. Acho que a sexualidade tinha que ser uma matéria. Porque o 

adolescente está muito inconsequente das coisas que faz. Só pensa no 

momento. É, pensa assim ah, minha mãe vai cuidar. Mas é criança, não é. É 

um ser_humano. Teve uma facada aqui esses dias. O pessoal aumenta, raspou 

em mim, eles dizem. Tem gente com canivete. Canivete é perigoso hoje em 

dia. Estilete. Eles estão falando isso porque teve uma briga. É porque 

hoje, qualquer coisa é motivo para você querer matar uma pessoa. Igual aqui 

na escola, o menino acho que esbarrou no outro e ah, vou te esfaquear, te 

perfurar. Ninguém pensa no que vai acontecer. Ninguém pensa nas 

consequências. É tipo eu sou_de_menor, eu vou lá e faço. Hoje todo mundo 

pode matar, qualquer coisa, você olhou feio para outra pessoa e já é motivo 

de brigar. Mas tipo, essa briga não foi um caso de esbarrão. O menino 

estava apanhando, foi a última defesa dele. Aí quando ele não aguentou 

mais, ele pegou o canivete. Mas o motivo foi porque o menino esbarrou nele 

e aí começaram a bater nele. Mas só por causa de um esbarrão. Hoje em dia, 

o celular, ele vale mais que uma vida. É. Se você não der o celular pro 

cara você toma um tiro na cara. É que o motivo da briga foi um esbarrou e 

dois meninos começaram a bater nele. É sua única defesa, você aguentou até 

o último, é sua única defesa. Você vai querer morrer ou você vai se 

defender. É, exatamente isso também a questão que eu acho que deveria ser 

avaliado cada caso, porque que nem a gente estava falando lá no começo, 

sobre a pena. Que nem, esse caso, os dois moleques foram pra cima, e como 

última defesa, ele pegou e deu a facada neles. Mas e se ele, vai ver os 

nóia que tem lá na rua, na minha rua mesmo tem um monte. Ele já foi preso 

cinco vezes para fundação_casa, se ele matar um, você não acha que ele 

deveria pegar uma pena mais pesada do que uma pessoa aqui da favela. Todo 

mundo sai na rua falando não, o fulano é uma pessoa que não presta, ele não 

presta, você não pode andar com ele, mas você não viu a história dele, você 

não viu o motivo. Mas foi o que ele falou, foi um motivo bobo. Tenho muito 

medo de andar na rua. Esses dias a gente viu um assalto na nossa frente. A 

menina já foi assaltada, mas quando a gente percebeu, e tipo se afastou, e 

duas meninas na nossa frente foram assaltadas. E aqui na escola. É, na 

porta da escola, está muito perigoso. Eu quase fui assaltada saindo pra ir 

pra casa, Eu não tive reação, fiquei com medo. Violência é cotidiano. 

Aversão. Falta de respeito, de paciência, de diálogo. Violência foi o caso 

de santa_maria. O brasil ele não pensa numa vida, e sim dinheiro, os 

seguranças não quiseram abrir a porta por causa de dinheiro. Mas aquilo foi 

uma tragédia, eu acredito. Pode ter sido uma tragédia, mas, o guarda queria 

dinheiro para poder liberar as pessoas, e, mesmo assim. Eu acho que isso é 

um egoísmo. Violência eu acho que é quando a gente atinge o outro às vezes 

por motivos bestas, que nem, lá aconteceu uma tragédia. Teve gente que foi 

salva, outros não. Aí é motivo banal. Tem vários tipos de violência, Se 

fosse uma só a gente até, conseguia aguentar. Mas são muitos tipos de 

violência. Ó uma coisa que me preocupa, acho que todas nós, mulheres, é um 

pouco assustador, frustrante. O estupro. Tenho muito medo, é uma coisa que 

eu prefiro morrer do que passar por isso. É, porque as consequências 

depois, é um trauma, deixa marcas pro resto da vida. Católica. Evangélica. 

Ah, eu creio em deus, mas não sou nada. Não vou na igreja. Eu acho que hoje 

em dia, deus é a base. Do jeito que o mundo está lá fora, a única coisa que 

a gente tem que ter confiança, nem em pai e mãe. Não estou falando do nosso 

caso, mas pai e mãe hoje não está dando pra confiar, também. Você vê pai 

matando filho, então, a base_de_tudo hoje em dia é deus. Senão a gente vai 

confiar em quem. Mas eu acho complicado a questão religião porque eu, por 

exemplo, acho que muita coisa depende da igreja, mas tá escrito ah, não 

faça isso, não faça aquilo, mas aí a gente fica em dúvida porque tem coisas 

que na minha opinião, não tem problema. Por exemplo, vamos levar a questão 

do short_curto. Na igreja que eu vou, por exemplo, não pode. Não pode usar 

um short_curto. Mas a questão do short_curto depende da situação, se está 
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calor, aquela coisa, você vai usar, mas e sua intenção. Você está com 

intenção de usar um short_curto porque você está com calor ou porque você 

quer chamar atenção, quer vulgarizar. Diz que não pode dentro dela, e 

procurar não usar também fora. Porque, é a questão da intenção, não é, 

porque o que você vai usar, se você está com intenção de vulgarizar. Acho 

que é pra preservar a mulher. Isso, preservar a imagem da mulher, só que o 

que adianta, tem muitos casos aí de igrejas que a mulher usa um véu enorme, 

uma saia enorme, mas trai o marido, entendeu. Mas tem atos muito feios, que 

às vezes uma pessoa que usa um short_curto, que usa, uma roupa_mais_vulgar, 

vamos dizer assim, ela não faz, entendeu. Então é muito relativo. Só que as 

pessoas levam muito pela aparência. Então acho que a igreja ela perde 

muitas pessoas por conta disso. Por levar muito pela aparência, por você 

tentar, você dentro da igreja, tem que ser uma coisa e fora você é outra, 

você fica confuso. Eu acho que é fundamental a igreja. Sim, porque é um 

modo de você exercer a sua fé. De você colocar em prática aquilo que você 

acredita. Eu não, não vou falar porque se não, vão me matar aqui. Eu acho 

também que é um outro mal necessário. Qual a diferença entre ir a igreja e 

a pessoa orar dentro da casa dela. Porque senão você não vai ter esse 

costume. Da onde você tira o costume de rezar. Da onde seus pais aprenderam 

a rezar. Ó, se você não tiver esse costume, você não vai passar isso pros 

seus filhos. É uma cultura. E seus filhos não vão passar pros seus netos. 

Entendeu. Tá, então me explica porque que eu tenho que ir pra igreja. Pra 

você exercer a sua fé. Eu acho que assim, você acredita em deus, não 

acredita. Claro. Assim, eu acho que, por exemplo, é que nem você pegar uma 

faísca, você pega essa faísca e acende a brasa. Deixa fora do fogo, vê se 

vai pegar alguma coisa. Não vai pegar. Se você se manter na igreja, você 

sempre vai estar aquecido. Você sempre vai estar com fogo, uma essência a 

mais. É um hospital ali, só tem gente doente, não é, o pastor chega lá e 

fala, não, é um ser humano qualquer. Eu nasci na igreja_adventista. Então, 

eu vi muita gente fazendo coisa errada e chega lá na frente e fala que o 

pastor vai tirar, pessoas que chegam lá de terno_e_gravata, pessoas 

induzindo você a falar, porque na igreja você não pode falar pastor lá, 

pastor aqui, você não pode dar a sua opinião, falar o que você está 

pensando. É muita, muita coisa. Então, eu hoje em dia eu não sou mais 

adventista. Sou da bola_de_neve, e acho muita coisa errada lá. A 

guarda_do_sábado, você não poder trabalhar, você comprar a salvação, coisa 

que você não pode fazer, senão você não vai ser salvo, muita coisa. Eu 

concordo com você, de, certas pessoas não ir para a igreja, mas eu acho que 

você tem que sentir bem aonde você está, não importa o lugar, entendeu. Mas 

você acha que te ajuda no que. É a nossa fé, a gente procura o que faz bem. 

É como eu falei para você, você vai estar indo pra você, você tem que 

procurar o seu deus, esquece quem está lá, esquece, eu estou pouco me 

importando com as pessoas. Mas acontece que interfere assim, que nem o meu 

ex_namorado ele era adventista. A gente terminou um pouco por conta da 

igreja. Eu sou da igreja_batista, e são igrejas assim, completamente 

diferentes. A adventista ela tem muitas doutrinas. A batista já não tem. É 

mais a razão, o coração, e assim, a gente terminou. Tem muito preconceito 

na adventista. Tem muito preconceito mesmo, com a guarda_do_sábado. 

Preocupa porque bem ou mal você quer levar a pessoa, quando você vê, você 

fala não, minha igreja é certa, isso é certo, e a gente acaba esquecendo, a 

gente acabou terminando. E hoje eu falo deus em primeiro lugar na minha 

vida. Se eu for querer alguém, eu quero alguém para ir na igreja comigo. 

Porque assim, a gente não acha certo. Porque a gente nasce de um jeito, é 

criado desse jeito, e do nada tem que mudar a cultura. É algo assim como 

nascer de novo, não é. Tipo assim, hoje em dia eu me sinto muito bem na 

igreja que eu vou, que é a bola_de_neve. É só jovens, só jovens, surfistas, 

você vai do jeito que você quiser. Você não tem uma lei. É da consciência 

também, é respeito. A gente tem que saber diferenciar as coisas. Só que 

vamos supor, você tem um alargador. Você vai numa igreja com um alargador e 

as pessoas te olham, que isso na sua orelha, ou isso não é de deus, ou você 

tem uma tatuagem, as pessoas dizem nossa, e essa tatuagem. Lá, na 
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bola_de_neve, não tem disso. Por isso que a gente vai, entendeu. Ah, mas eu 

acho que tudo tem limite, também. E outra, tem uma coisa que diz venha até 

mim como tu és. Deus te modifica. Não você não por uma calça, ou você não 

por um shorts, ou não cortar o cabelo. Que nem, o meu ex_namorado, a 

família dele inteira é adventista. E eles julgavam porque na minha igreja 

as pessoas vão de calça. E é pecado isso. Que nem uma vez, eu estava lá na 

casa da avó dele, e estava passando um dvd_de_louvor dos estados_unidos. 

Sabe aqueles que é um coral, bem bonito. E era da igreja_adventista, só que 

dos estados_unidos. E no brasil eles não usam brinco, e de lá eles usam. E 

eu estava com um brinco_de_argola desse tamanho. Aí passou um monte de 

mulher lá cantando sem brinco, sem nada. Aí passou uma com brinco. Aí a mãe 

dele, pegou e falou assim, ah essa daí ama mesmo jesus, olha ela com 

brinco. Aí eu falei assim isso daí não fala se alguém ama ou se não ama, 

onde que está escrito isso. Não. Sacanagem, não é. Aquilo ali foi o fim pra 

mim. É, mas a religião aqui no nosso país ainda é o de menos. Vai falar 

disso lá no irã, no iraque, na faixa_de_gaza, de religião, já estava todo 

mundo morto aqui. Lá a mulher é apedrejada, se ela mostra o rosto. 

Homossexualidade, acho normal. Ele é gay, mas é meu amigo. Meu melhor amigo 

é gay. Ainda não é tranquilo na sociedade. Ainda não. Ainda é assunto, de 

preconceito, tem muito preconceito, ainda. Acho que a sociedade ela aceitou 

isso. Aceitou, você vai numa virada_cultural, alguma coisa assim. Não é. É 

que as pessoas estão impondo, tipo, eu quero respeito. Entendeu. Então 

estão colocando na sociedade que eles tem que entender que é assim. Tanto 

que já está existindo até lei sobre isso. Até porque mesmo algumas 

religiões tem preconceito com isso e atrapalha. Sim, muito. Eu aprendi 

assim acho que um pouco mais duro. Putz, eu odiava pessoa gay. Então, putz, 

não podia chegar perto de mim. Então, quando eu comecei a trabalhar, a 

televisão proporciona isso. Você tem que aceitar e respeitar. Putz, hoje, 

se você for ver, meus melhores amigos lá dentro são gays. Só que assim, 

eles estão esquecendo disso, porque a gente tem que aceitar eles do jeito 

que eles são, só que eles não podem aceitar. Se eu não acho certo que uma 

pessoa é gay, você é errado, você vai preso. Só que às vezes a gente cresce 

aprendendo que isso não é certo. E eles ficam querendo mudar a nossa 

cabeça, só que não tem, da mesma forma que eu acho que a gente não pode 

violar, a gente não pode, entrar dentro do ser, da pessoa, e, meio que, 

bater. Isso é desumano com alguém. Agora acho que cada um com a sua 

opinião. Eu acho errado só uma questão. Tipo, eles estão querendo que a 

sociedade aceite à força. Tipo, vai ser aceito. Vai. Todo mundo já está 

aceitando. Tipo, eu acho estranho, todo mundo aqui vai achar estranho. Uma 

vez estava lá na rodoviária e vi dois homens se pegando. Eu acho estranho. 

Eu acho que também tem que ter um respeito para as futuras gerações. Passa 

uma criancinha de cinco_anos e vai ver aquilo. É, eu acho meio deselegante. 

É que eles querem que todo mundo seja assim. Só que as coisas não assim 

rápidas. As pessoas tem que se adaptar, aos poucos. Eu não acho certo a 

adoção de crianças por casais gays. Ah, eu acho correto. Porque tem muita 

criança que não tem, que os pais foram desumanos, largaram, e aí tem um 

casal, que não está fazendo mal a ninguém. Porque assim, tem a questão, 

complementando o que ele estava falando, eu, por_exemplo, eu vi no trem, 

esses dias, duas meninas que estavam tipo, se agarrando, de dia. Então, 

isso não é bonito nem para um casal normal, hetero, não é bonito nem isso, 

entendeu. Então, tem pessoas, tem casais, que são discretos, que o cara ama 

um ao outro e eles tem a vida deles. Não ficam fazendo isso para protestar, 

entendeu. Então, tem que ter um respeito. Quando existe respeito no casal, 

e eles querem dar amor pra uma criança que não teve dos pais, porque não 

deixar. É uma criança que está abandonada, independente de eu concordar ou 

não, eles só querem cuidar, eles querem passar valores. Só que é difícil de 

saber isso, não é. Sim, é complicado pra criança. Mas ao mesmo tempo é 

melhor deixar uma criança sofrendo num orfanato, ou ela aprender que foi 

diferente e ter uma criação de duas pessoas que vão amá_la. Tem muitos gays 

assim que tipo, fica dando em cima de você e você fala não, sou hetero, e 

fica enchendo_o_saco e aí depois você é grosso, e manda se ferrar. Aí não, 
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é preconceituoso. Mas dá uma raiva. Quer ser amigo, seja, mas respeita. 

Aqui na escola tem um veado, dá vontade de bater. Ele fica se abrindo no 

meio do pátio, ai, você viu aquele bofe.. Pô, dá uma segurada na emoção, 

fica muito escancarado. Tem outro aqui na escola, já até já falei, quer ser 

amigo, seja, mas respeite, Eu estou lá no facebook, do nada ele nossa, que 

gatinho eu tenho no meu face. Depois você fica bravo, num gosta da pessoa, 

você é um preconceituoso, você é o chato. É, tudo é bullying. Acho que 

falamos de tudo. Racismo você não falou, não. Acho que diferença de times, 

acho que no brasil acho que tem muita diferença, disso. De clubes, times. 

Não, tipo, aqui dentro não tem problema. Estou com a camisa_do_corinthians, 

não tem problema. Mas vai lá passar perto do Morumbi com a 

camisa_do_corinthians. Isso mesmo. Está certo. É mais fácil um sãopaulino 

apanha da gaviões_da_fiel do que você, viu. Não, mas, que nem, se ele vai 

com a camisa_do_são_paulo perto da quadra_da_gaviões_da_fiel, garanto que 

não vai sair bem. O pessoal leva muito à sério isso. O que você sai 

ganhando com isso. Nada. Pois é, pelo_amor_de_deus, o que você ganha com 

isso. É legal torcer, mas tem limites, gente. Torcida_organizada eu sou 

contra. Acho que tinha que banir a torcida_organizada. Não, é o que fazem, 

torcer é uma coisa, não é. Torcida_organizada já é outra. Eu gosto de 

futebol. Eu nunca fui no estádio. Eu já. Eu já fui uma vez. Não, por causa 

da violência. É a única coisa que impede. A violência. É porque a 

torcida_organizada deixou meio que um clima muito pesado, de um estádio. Ao 

invés de ser um estádio, uma coisa legal, que leve a família até lá, não 

tem condições de você levar tua família inteira pra lá. Depois ainda do 

caso do menino, do olho. O que aconteceu com o olho.  Soltaram um rojão na 

cara dele. Foi na maldade. Isso foi na maldade. Foi não. E falaram que foi 

o menor que atirou o negócio, tem quantos corinthianos presos lá. Mas o 

menor é desculpa, por causa de menor, porque ele é menor e, não vai ser 

preso. Acho que, é que tudo o que você disse acaba abordando, não é. Acaba 

chegando no mesmo lugar. Mas tem também a questão do pré_julgamento e a 

intolerância das pessoas. Por exemplo, você passa, eu, por exemplo, sempre 

fui assim, por educação, por uma coisa que aprendi em casa, você chega num 

lugar e você conhece uma pessoa, você vai cumprimentar as outras por 

educação. Mas aí se você cumprimenta todos alguém diz está pagando de 

simpática. Ou a falsa. Também está aberta. É, está abertinha. Está 

querendo. Aí, se você passa e cumprimenta somente a pessoa que você 

conhece, é metida. Em tudo. Em todos os lugares, foi assim a vida toda. Eu, 

por_exemplo, já passei por isso, já sofri muito bullying na escola, por uma 

sala inteira, a escola inteira, eles ficaram com raiva de mim por conta de 

coisas pequenas. E aí as pessoas olham para você, e se não vai com a sua 

cara, e só porque você está arrumado, ah, que metida. Aí, te julgam sem te 

conhecer. Não para por cinco_minutos, Espera aí, eu não gosto dessa pessoa. 

Porque eu não gosto dessa pessoa. Deixa eu ir conversar, deixa eu ver. Aí, 

se a pessoa faz alguma coisa, se ela diz alguma coisa que você não gosta, 

aí sim, você pode não gostar dela. Mas as pessoas julgam muito antes de 

saber. Tem esse negócio de amigo, também. Por_exemplo, eu sou amiga da 

fulana e a fulana não gosta de metade daqui. Por eu ser amiga dela, bom, 

hoje em dia eu gosto de todo mundo, mas normalmente você toma as dores. Tem 

isso hoje em dia. Então, mas esse negócio de cumprimentar, você vai chegar 

assim, e tem tipo cinco_pessoas aqui no grupo, e vou cumprimentar ele. Pô, 

e o resto. Custa falar uma boa_noite. Eu já falo assim sintam_se beijados. 

É que tem gente aqui que chegava assim, oi. Eu acho tipo chato. Eu não sou 

assim, eu vou dar a mão pra uma pessoa e cumprimento todo mundo. É questão 

de educação. É, mas não dá pra você agradar todo mundo. Porque, se você 

cumprimenta todo mundo, está pagando de simpática. Se não, você é metida. 

Então, sabe, não dá pra saber o que fazer. É que sempre tem um problema. 

Ninguém nunca está satisfeito com você. Você nunca pode ser você mesmo, 

porque, se você é de um jeito, um vai gostar, mas o outro não, entendeu. 

Então você nunca está bem pra ninguém. Sempre vão te julgar de algum jeito, 

sempre. Se você usa uma saia_longa, é porque você é velho, se você usa uma 

saia_curta, é porque você é piriguete. Então acaba levando ao bullying, as 
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pessoas ficam com auto_estima baixo. A pessoa que é mais fechada todo mundo 

julga, aquele é estranho, coitado. Ainda que você ainda pegou uns jovens 

lights. Drogas. E quando diz drogas, não envolve só o uso da maconha, do 

crack, essas coisas, Mas eu acho que tipo, neste momento, que vai, tudo, 

acho que dentro da academia tem drogas. Na academia automaticamente você 

vai querer alguma coisa mais forte, que ajude. Eu acho que também as suas 

decisões, em relação a tudo. Ao futuro, tipo, você tem uma decisão de poder 

estudar hoje, tem umas coisas muito difíceis, aí você pensa, ah, vou deixar 

para amanhã. Eu tenho três, em primeiro, amor. Em todos os sentidos. Amor 

em relação acho que, nessa fase, a gente tem muita decepção. Então tem 

gente que quer amar, tem gente que quer, mas não sabe como, então acho que 

os jovens falam muito sobre amor. Seja ele fanqueiro, seja quem for. Acho 

que o jovem tem muita coisa pra dizer do amor. Acho que tem a ver com 

carência. Tem, tem muito a ver com carência. O segundo, 

futuro_profissional. É uma coisa que, assim, a questão das decisões, e o 

terceiro, família. Desde como você lida com a sua família, e se isso 

reflete na família que você vai ter futuramente. Acho que família é muito 

importante. Droga, violência e sexualidade. Droga, relacionamentos. Não só 

o amor, relacionamentos em si, de amizade, de namoro, de família. Droga, 

violência e relacionamento com a sociedade. Como você pode ver o jovem. Por 

exemplo, a mídia culpa muito o jovem, O que é o jovem. Sentimento do jovem 

em relação a tudo, acho que drogas, também, inter_relações, com todo mundo, 

nas escolas, com a sociedade. O adolescente racista, o drogado e o 

violento. Violência, droga e preconceito. Educação, relacionamento e a 

pressão que o jovem passa. Acho que todo tipo de envolvimento, envolvimento 

na família, em relação também à saúde, porque a gente às vezes não liga 

mais pra isso, não é, e assim, todo tipo de envolvimento, envolvimento com 

namorado, com amigos, com a família. 
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ANEXO IV – Questionário de Perfil 

 

Questionário de Perfil 
 

1. Qual sua idade? 
(  ) 15 anos 

(  ) 16 anos 
(  ) 17 anos 

(  ) 18 anos 

(  ) 19 anos ou mais 
 

2. Sexo: 

(  ) Masculino 
(  ) Feminino 

 
3. Qual a sua série? 

(  ) 1º ano do EM 

(  ) 2º ano do EM 
(  ) 3º ano do EM 

 

4. Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes e 
amigos). (Marque apenas uma resposta) 

(  ) Moro sozinho 
(  ) Uma a três 

(  ) Quatro as sete 

(  ) Oito a dez 
(  ) Mais de dez 

 
5. A casa onde você mora é? (Marque apenas uma resposta) 

(  ) Própria 

(  ) Alugada 
(  ) Cedida 

 

6. Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (Marque apenas uma 
resposta) 

(  ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (ant igo primário) 
(  ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (ant igo ginásio) 

(  ) Ensino Médio (antigo 2º grau) 

(  ) Ensino Superior 
(  ) Especialização 

(  ) Não estudou 
(  ) Não sei 

 

7. Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? (Marque apenas uma 
resposta) 

(  ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (ant igo primário) 
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(  ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (ant igo ginásio) 

(  ) Ensino Médio (antigo 2º grau) 

(  ) Ensino Superior 
(  ) Especialização 

(  ) Não estudou 
(  ) Não sei 

 

8. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, 
quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma 

resposta) 

(  ) Nenhuma renda. 
(  ) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00). 

(  ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,01 até R$ 2.034,00).  
(  ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.034,01 até R$ 4.068,00).  

(  ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.068,01 até R$ 6.102,00).  

(  ) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 6.102,01 até R$ 8.136,00). 
(  ) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 8.136,01 até R$ 10.170,00).  

(  ) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 10.170,01). 

 
9. Você tem alguma religião? 

(  ) Sim. Qual? ____________________________________ (ou a Igreja que 
frequenta). (seguir para a pergunta 19). 

(  ) Não, apenas acredito em Deus/Jesus Cristo. (pular para a pergunta 21) 

(  ) Ateu/Ateia (não acredito em Deus). (pular para a pergunta 21) 
 

10. Com qual frequência você vai à Igreja? 
(  ) Raramente (de uma a três vezes por mês). 

(  ) Uma vez por semana. 

(  ) Duas vezes por semana. 
(  ) Três vezes por semana. 

(  ) Quatro vezes por semana. 

(  ) De cinco a sete vezes por semana. 
 

11. Porque você frequenta a igreja? 
(  ) Porque me sinto bem e gosto. 

(  ) Porque aprendo. 

(  ) Porque acho importante para meu desenvolvimento. 
(  ) Porque sou obrigado. 

(  ) Não sei. 
 

12. Sobre a polít ica brasileira: 

(  ) Não sei e não me interesso. 
(  ) Sei pouco e não me interesso. 

(  ) Sei o suficiente, mas não me interesso. 

(  ) Não sei, mas gostaria de saber mais. 
(  ) Não sei e não gostaria de saber. 


